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Detaljplan för NÖSNÄS 1:89 m.fl.  
Hallerna, Stenungsund, Stenungsunds kommun 

 

Samrådsredogörelse  

 2013-09-19 

 

Samrådshandlingen är upprättad 2010-06-09. 

 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2010-10-04 – 
2010-11-12. Förslaget skickades ut till Länsstyrelsen, berörda myndigheter, 
kommunala instanser, sakägare och övriga berörda enligt särskild 
utsändningslista och fastighetsförteckning upprättad 2010-08-31. Förslaget 
har även varit tillgängligt på kommunens hemsida och varit uppsatt i 
kommunhuset, Strandvägen 15, Stenungsund. 

 

BAKGRUND 

Syftet med detaljplanen är att, som ett led i bostadsutbyggnaden inom Västra 
Hallerna, möjliggöra en utbyggnad av bostäder inom planområdet. Området 
är inte tidigare planlagt och en ny detaljplan behöver därför tas fram för 
fastigheterna inom området. 

Västra delen av planområdet omfattas av det planprogram som upprättades 
2002 i ett inledande skede av detaljplaneläggningen och utbyggnaden av 
Västra Hallerna; ”Förslag till program för detaljplanearbete för 
Bostadsbebyggelse i Västra Hallerna” 2001-03-16, rev 2002-03-19. 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott har 2008-11-19 § 242 beviljat 
inlämnad ansökan om plantillstånd för bostäder på fastigheten Nösnäs 1:89. 
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Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade 2010-06-08 § 174 
att godkänna samrådshandlingarna och skicka dessa på samråd i enlighet 
med plan- och bygglagen 5 kap 23 §. 

Efter samrådet har en rad förändringar införts i planförslaget, bland annat 
har en ny anslutningsväg som ansluter norrifrån inarbetats i planförslaget. 

 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER  

Under samrådet har 20 yttranden inkommit. Samtliga yttranden 
sammanfattas och kommenteras nedan. 

 

LÄNSSTYRELSEN, yttrande 2010-11-09  

Bedömning enligt 12 kap 1§ PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunden i 12 kap 1§ PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet måste 
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med länsstyrelsens yttrande, för 
att ett antagande inte ska prövas av länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt 
kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att 
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas eller att strandskydd 
enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. 
Däremot ser länsstyrelsen att planerad bebyggelse kan komma att bli 
olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet med 
avseende på trafikbuller och blocknedfall. 

Trafikbuller 
I det fortsatta arbetet bör en översiktlig bullerutredning göras för att visa på 
att bullernivåerna vid planerade bostadshus längs med lokal- och angörings-
gata är godtagbara. Planen bör säkerställa att bostäder placeras så att 55 
dB(A) ekvivalentnivå vid fasad utomhus klaras och att 70 dB(A) maximal-
nivå vid uteplats eftersträvas att klaras. 

Det är olämpligt att placera bostadshus i direkt anslutning till väg, detta 
gäller även för lokalvägar. Bestämmalen p1 bör därför även gälla för de två 
bostadsområdena väster om angöringsvägen. Beroende på resultatet från 
bullerutredningen bör eventuellt avståndet mellan bostadshus och väg ökas 
ytterligare.  
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Blocknedfall 
Att bergtekniska åtgärder kommer till utförande måste säkerställas i plan-
skedet genom reglering på plankartan. Se vidare SGI:s yttrande. 

Råd om tillämpningen av PBL och MB 

Fornlämningar 
Länsstyrelsen anser att det tydligt och klart ska framgå av plankartan vilka 
fornlämningar som kommer eller kan komma att beröras av aktuellt plan-
förslag. Planområdet ligger i en fornlämningsrik miljö och i föreliggande 
förslag kan flera fornlämningar komma att beröras, t.ex. RAÄ Norum 165:1, 
165:2 samt RAÄ Norum 143:1. Eventuella slutundersökningar kan inte bli 
aktuella förrän planen vunnit laga kraft. För fortsatt utbyggnad med flera 
etapper inom Hallerna området anser länsstyrelsen att det är av yttersta vikt 
att man antingen försöker integrera eller undvika fornlämningar i kommande 
detaljplaner. 

Fortsatt exploatering inom Hallernaområdet 
Enligt gällande översiktsplan för Stenungsunds kommun ÖP 06, anges 
Hallerna som den nya samhällsdelen i Stenungsund, vilken ska byggas ut 
succesivt. Inom aktuellt planområde redovisar översiktsplanen en förändrad 
markanvändning mot bostäder, men för den östra delen redovisas också ett 
läge för den föreslagna trafikleden Hallernaleden. I planbeskrivningen anges 
att planerna på att dra Hallernaleden genom planområdet inte längre är 
aktuella. Om föreliggande plan genomförs bedömer länsstyrelsen det som 
omöjligt att få till stånd en utbyggnad av Hallernaleden med nuvarande 
dragning. Leden finns dock med i gällande ÖP 06. Hur har kommunen tänkt 
trafikmata de framtida bostadsområdena i Hallerna, norr och öster om 
planområdet? Inför kommande exploatering måste kommunen ta ett 
helhetsgrepp på trafikstrukturen till Hallernaområdet. Några större mängder 
trafik kan inte matas genom föreliggande planområdet och Havsörnsgatan. 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. 

Kommentarer: 

En kombinerad väg- och bullerutredning har tagits fram av Norconsult AB. 
Utredningen redovisar bullerutbredningen före och efter bullerdämpande 
åtgärder på angöringsgatan som löper genom planområdet. Ett bullerplank 
med en höjd på 1,25 meter placerat 0,5 meter från vägkanten ska löpa på 
vissa sträckor väster om gatan enligt utredningen. Plankartan har 
anpassats efter bullerutredningen och säkerställer att ingen bebyggelse 
uppförs inom områden där en ekvivalent ljudnivå på 55 dB överskrids. 
Utredningen visar även att alla planerade byggnader har möjlighet att 
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anordna en uteplats där den maximala ljudnivån understiger 70 dBA. 
Trafiken på lokalgatorna, som endast försörjer fastigheter inom 
planområdet och inte belastas av någon genomfartstrafik, bedöms inte ge 
upphov till buller som överskrider riktvärdena. Därför bedöms byggnader 
kunna placeras på ett avstånd av 2 meter från lokalvägarna. 

En planbestämmelse som innebär att lösa block ska rensas från 
bergsslänten har införts på plankartan. Se även kommentarer till SGI:s 
yttrande nedan. 

Uppgifter om fornlämningar hör till grundkartan som levereras av 
Stenungsund kart- och mätavdelning. Fornlämningsområden som har 
levererats med grundkartan redovisas på plankartan. 

Planförslaget har förändrats och exploateringen omfattar nu även det 
område där fornlämningen Norum 143:1 återfinns. Ett genomförande av 
planförslaget medför att markområden vid fornlämningarna Norum 165:2 
och Norum 143:1 tas i anspråk för villatomter och vägar. 

Fornlämningen Norum 165:2 har varit föremål för en förundersökning efter 
samrådet Inga betydande fynd hittades vid undersökningen och lämningen 
föreslås betraktas som undersökt och borttagen. Länsstyrelsen fattar 
formellt beslut om fornlämningens status. 

En muntlig kontakt har tagits med ansvarig på länsstyrelsen angående 
fornlämningen Norum 143:1. Några hinder för en slutundersökning av 
fornlämningen har då inte framkommit. Fornlämningen Norum 143:1 ska 
slutundersökas efter att detaljplanen är antagen. 

Den nya anslutningsvägen påverkar ett antal fasta fornlämningar och en 
kombinerad utredning/förundersökning ska genomföras innan planen antas. 
Eventuella fornlämningar som återfinns vid anläggning av 
anslutningsvägen ska slutundersökas efter det att detaljplanen är antagen. 

Hallernaleden: En trafikutredning har genomförts rörande övergripande 
trafikförsörjning av Hallernaområdet med tanke på den mängd bostäder 
som planeras att byggas där. Den övergripande 
trafikförsörjningsutredningen för Hallerna som kommunen tagit fram, 
kallas Trafikutredning Hallerna Stenungsund daterad 2012-05-25 (dnr. 
042/11). 

Inriktning av trafikförsörjningen för Hallernaområdet innebär en blandning 
av förslag 1 och 2 i utredningen. Stenungsunds samhällsbyggnadsutskott 
beslutade 2012-08-28, § 134 i enlighet med nedan. I praktiken innebär det 
följande (se även karta): 
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1. Upprustning av norra delen av väg 647 så att den klarar en större 
trafikbelastning. Vägen är idag Trafikverkets.  

2. Ny väg söderut från väg 647 och med koppling till trafikplatsen i Stora 
Höga så att plankorsningen med järnvägen/väg 647 kan stängas för 
biltrafik. 

3. En ny genomgående väg mellan väg 647 och Hallernaleden (enligt 
förslag 1 i utredningen) enbart för busstrafik och en liten mängd biltrafik 
med låg hastighet. Denna sträckning är i princip i enlighet med ÖP06. 
Utbyggnaden av gatan är tänkt att ske i två etapper med den norra delen 
som etapp 1.  

 

Trafikförsörjning av Hallernaområdet i enlighet med denna utformning 
innebär även att många boende inom Hallernaområdet får tillgång till 
kollektivtrafik på ett rimligt avstånd, det blir enklare för de boende att 
komma direkt ut på motorvägen via den nya kopplingen (2), 
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järnvägsövergången på väg 647 kan i princip stängas för all trafik förutom 
gång- och cykeltrafik och man slipper den svåra korsningen med väg 160.  

Länsstyrelsens åsikt att förslaget inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan på miljön noteras. 

 

POLISMYNDIGHETEN I VÄSTRA GÖTALAND, yttrande 2010-10-07 

Polismyndigheten har inga synpunkter på detaljplanen utöver de vanliga om 
att tänka på brottsförebyggande åtgärder, särskilt vid planeringen av gemen-
samma byggnader och parkeringsplatser. God belysning och fri sikt från 
bostäderna mot dessa är av vikt för att minska brottsligheten. 

Kommentar:  

Noteras. Inga gemensamma byggnader eller parkeringar ingår numera i 
planen efter korrigering inför utställning. 

 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI), yttrande 2010-10-07  

Konsulten bedömer totalstabiliteten som tillfredsställande. SGI gör med det 
presenterade underlaget inga andra bedömningar. 

Konsulten rekommenderar att lösa stenar/block ska tas bort inom ett brant 
stående bergparti i den västra delen av området. I planbeskrivningen 
rekommenderas att åtgärden utförs. SGI finner inte detta tillräckligt. 
Åtgärden bör säkerställas med reglering på plankartan med krav på att lösa 
stenar/block ska vara åtgärdade innan utbyggnad medges inom aktuell del av 
planområdet. Det aktuella området bör också markeras/avgränsas på plan-
kartan. 

Sammanfattningsvis finner SGI den geotekniska utredningen tillfyllest i 
planskedet. Att bergtekniska åtgärder kommer till utförande behöver dock 
säkerställas i planen. 

Kommentar:  

Området ska rensas från lösa stenar/block. Det aktuella området, utpekat i 
genomförd geoteknisk undersökning, är markerat i plankartan och en 
planbestämmelse som innebär att lösa block ska rensas bort från 
bergsslänten har införts. Avtal kan upprättas för att säkerställa att 
åtgärderna blir genomförda. 

Planen upprättas enligt PBL 1987:10. Lagen tillåter endast att de åtgärder 
som räknas upp i 5 kap, 8 § kan användas som villkor för bygglov. Rasrisk 
ingår inte i uppräkningen av åtgärder som kan villkoras för bygglov. 
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BOHUSLÄNS MUSEUM, yttrande 2010-10-25  

Detaljplanen berör redan utredda och förundersökta fornlämningar. För 
Norum 165:2 gäller slutundersökning innan exploatering och för Norum 143 
att fornlämningens skyddsområde fastställs av länsstyrelsen. Detta står redan 
i förslaget till detaljplan. Bohusläns museum har inga invändningar mot 
detta ärende. 

Kommentar:  

Norum 165:2 har efter samrådet förundersökts och rekommenderas att 
betraktas som undersökt och borttagen. Lämningen Norum 143:1 ska, på 
grund av planförslaget numera påverkar lämningen, slutundersökas efter att 
planen är antagen.  

En kombinerad utredning/undersökning ska genomföras för det område som 
påverkas av den nya anslutningsvägen. Se även kommentaren angående 
fornlämningar till länsstyrelsen ovan. 

 

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN, yttrande 2010-11-03  

Genomförandebeskrivning 

I genomförandebeskrivningen anges en ägare till Nösnäs 1:89 som inte 
överensstämmer med lagfaren ägare enligt fastighetsregistret. 

I genomförandebeskrivningen bör framgå att då Stenungsunds kommun är 
huvudman för allmän plats har kommunen rätt, men också skyldighet om 
berörda fastighetsägare begär det, att lösa in allmän platsmark för lokalgata, 
natur och gc-väg. 

Planredovisning/planformalia 

På plankartan saknas u-område som finns upptaget i planbestämmelserna. 

I planbeskrivningen anges under rubrik ”Markägoförhållanden” att 
Havsörnsgatan, även kallad Karl XII:s härväg, är samfälld vilket inte 
framgår av plankartan. 

I texten hänvisas till Havsörnsgatan och Höjdlyckevägen. Gatunamnen 
redovisas inte på kartan. 

Lekplatsen är på illustrationskartan inte placerad i överensstämmelse med 
plankartan. 

Kommentarer:  

Planhandlingarna ska kompletteras med information angående lagfaren 
ägare enligt fastighetsregistret. 
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Genomförandebeskrivningen ska kompletteras med informationen om att 
kommunen har rätt och skyldighet att lösa in allmän platsmark. 

Plankartan ska uppdateras vad gäller frågan om så kallade u-områden. 

Grundkartan ska kompletteras med informationen om den samfällda vägen 
samt gatunamn. De namngivna vägarna redovisas även på en översiktskarta 
i planbeskrivningen. 

Lekplatsen har utgått från planförslaget. 

  

 

 

 

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB,  yttrande 2010-11-11   

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet; 10 kV 
och 0,4 kV markkablar samt 10 kV och 0,4 kV luftledningar. Anläggningar-
nas ungefärliga lägen framgår av en till yttrandet bifogad karta.  

För att klara av att strömförsörja området så behövs en ny nätstation med 
tillhörande E-område uppföras. Vattenfall yrkar att ett E-område för en 
tillkommande nätstation placeras centralt i området invid angöringsgatan, i 
enlighet med en till yttrandet bifogad kartbild. E-området behöver vara 
minst 5x 5meter och det måste finnas tillfartsväg för arbetsfordon. När E-
området planeras ska det horisontella avståndet mellan nätstation och 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag vara minst 5 meter, enligt 
gällande starkströmsföreskrifter. Till den nya nätstationen behövs nya 10 
kV-kablar med tillhörande u-områden. 

Vattenfall yrkar att befintlig 10 kV luftledning erhåller ett I-område med ett 
minsta horisontellt avstånd på 5 meter (Elsäkerhetsverkets starkströms-
föreskrifter) på vardera sidan om ledningen, om den inte förläggs i kabel. 

För 10 kV markkabel yrkar Vattenfall ett u-område med en bredd på minst 4 
meter inom kvartersmark. För att säkerställa att u-området överensstämmer 
med kabelns placering måste inmätning ske. 

Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall 
men bekostas av exploatören. Om anläggningsflytt behövs yrkar Vattenfall 
att ett avtal där kostnader och ansvar regleras, finns upprättat innan detalj-
planen antas. Detta ska framgå av planhandlingarna. 

Kommentarer: 
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Ett användningsområde för en ny nätstation har inarbetats i planförslaget. 
Området ligger intill den planerade angöringsgatan norr om den föreslagna 
bebyggelsen. Placeringen av nätstationen är accepterad av Vattenfall. 

Ett l-område som innebär att byggnader inte får uppföras och marken ska 
vara tillgänglig för allmänna luftledningar har införts på plankartan. 
Området omfattar marken 5 meter från den befintliga luftledningen. 

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med informationen om att 
ett avtal bör upprättas mellan Vattenfall och exploatören om en flytt av 
befintliga anläggningar krävs på grund av ett genomförande av 
planförslaget. 

 

TRAFIKVERKET, yttrande 2010-11-15 

Det anges i planhandlingarna att området ska trafikförsörjas söderifrån via 
Havsörnsgatan och Hakefjordsvägen. Det innebär att trafiken kommer att 
använda plankorsningarna Kåkenäs och Hakefjordsvägen över Bohusbanan. 
Hakefjordsvägen är utrustad med en helbomsanläggning mm i samband med 
tidigare exploatering av bostäder i området. Plankorsning Kåkenäs är 
utrustad med en halvbomsanläggning. Trafikverket undrar hur kommunen 
planerar för att gång- och cykeltrafikanter ska röra sig i området och om det 
finns målpunkter söderut som medför att skyddsanläggning i plankorsning 
Kåkenäs behöver uppgraderas.  

Trafikverket rekommenderar även kommunen att se över helheten för om-
rådets trafikförsörjning för alla trafikslag i enlighet med fyrstegsprincipen. 

Kommentarer:  

Planområdet ska i det reviderade förslaget inför utställning inte längre 
trafikförsörjas söderifrån utan via en ny buss-/lokalgata som ansluter 
norrifrån. Gatans sträckning ingår i planområdet. Gatan ansluter i norr till 
Hallernaleden. 

Längs buss/-lokalgatan kommer en separat gång- och cykelväg att finnas 
som leder igenom området söderut samt kopplas ihop med den befintliga gc-
vägen ”Karl XII:s härväg. Planen innebär även att gång- och cykelvägar 
kan kopplas ihop med den befintliga gc-vägen direkt sydväst om 
planområdet. Planförslaget innebär mycket goda gång- och 
cykelförbindelser och kommer att fungera som en viktig länk i cykelsystemet. 

Hallernaleden: En trafikutredning har genomförts rörande övergripande 
trafikförsörjning av Hallernaområdet med tanke på den mängd bostäder 
som planeras att byggas där. Den övergripande 
trafikförsörjningsutredningen för Hallerna som kommunen tagit fram, 
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kallas Trafikutredning Hallerna Stenungsund daterad 2012-05-25 (dnr. 
042/11). 

Inriktning av trafikförsörjningen för Hallernaområdet innebär en blandning 
av förslag 1 och 2 i utredningen. Stenungsunds samhällsbyggnadsutskott 
beslutade 2012-08-28, § 134 i enlighet med nedan. I praktiken innebär det 
följande (se karta sidan 5): 

 

1. Upprustning av norra delen av väg 647 så att den klarar en större 
trafikbelastning. Vägen är idag Trafikverkets.  

2. Ny väg söderut från väg 647 och med koppling till trafikplatsen i Stora 
Höga så att plankorsningen med järnvägen/väg 647 kan stängas för 
biltrafik. 

3. En ny genomgående väg mellan väg 647 och Hallernaleden (enligt 
förslag 1 i utredningen) enbart för busstrafik och en liten mängd biltrafik 
med låg hastighet. Denna sträckning är i princip i enlighet med ÖP06. 
Utbyggnaden av gatan är tänkt att ske i två etapper med den norra delen 
som etapp 1.  

Trafikförsörjningen av Hallernaområdet i enlighet med denna utformning 
innebär även att många boende inom Hallernaområdet får tillgång till 
kollektivtrafik på ett rimligt avstånd, det blir enklare för de boende att 
komma direkt ut på motorvägen via den nya kopplingen (2), 
järnvägsövergången på väg 647 kan i princip stängas för all trafik förutom 
gång- och cykeltrafik och man slipper den svåra korsningen med väg 160. 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN, yttrande 2010-11-25 

I förslaget föreslås att en brandpost placeras i anslutning till gemensamhets-
lokalen. Den föreslagna placeringen är bra. Kapaciteten på brandposten ska 
vara minst 600 liter/minut. 

För att öka räddningstjänstens framkomlighet önskar vi att GC-vägen, från 
lokalgatan i nordost, görs farbar för räddningsfordon med avstängningar 
som räddningstjänsten kan öppna. Syftet är i huvudsak att öka 
framkomligheten till fastigheterna öster om planområdet, vilka idag har en 
mycket brant och kurvig tillfartsväg. Denna väg är idag inte alltid 
framkomlig för räddningsfordon vintertid. 

Kommentar:  

Planförslaget har omarbetats och inrymmer inte längre någon lokalväg och 
gång- och cykelväg i nordost som ansluter till befintlig bebyggelse i öster. 
Framkomligheten till bebyggelseområdet öster om planområdet kan inte 
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säkerställas i det aktuella planarbetet utan får behandlas i en separat 
process. 

 

STENUNGSUNDS KOMMUN, BARNOMSORG/GRUNDSKOLA, 
yttrande 2010-10-07 

Barnomsorg/grundskola har inga invändningar mot planförslaget. 

Kommentar:  

Noteras. 

 

STENUNGSUNDS KOMMUN, AVDELNING FUNKTIONSHINDER, 
yttrande 2010-11-08 

Lekplatsen behöver utformas på ett sätt så att den även passar barn och unga 
med funktionsnedsättningar, exempelvis med stadiga gungor, mjukt 
underlag, rutschkanor med ryggstöd etc. 

Detaljplanen avser byggnation av villor. I kommunen finns också behov av 
hyreslägenheter som är anpassade för människor med olika slags 
funktionsnedsättningar. 

Kommentarer: 

I det reviderade planförslaget har lekplatsen utgått. Behovet av hyreslägenheter 
noteras men kan inte inarbetas i det aktuella planförslaget. 

 

STENUNGSUNDS KOMMUN, MARK OCH PROJEKTERING, yttrande 
2010-11-11 samt 2010-11-12 

Trafikfrågor 

Om lokalgatan in i området, Havsörnsgatans förlängning, bara är 4,5 meter 
bred kan inte en bil möta en större lastbil utan stora problem. Lokalgatan bör 
vara 5 meter bred och cykelvägen 2,5 meter. Då hålls bilarnas hastighet 
nere, en bil kan möta en lastbil och god standard uppnås på cykelbanan. 

Idén om att använda den nya lokalgatan som utfart för del av området längs 
Halltorpsvägen, öster om planområdet, får inte glömmas bort. Området har 
stora problem med den branta och kurviga backen upp i området. Detta bör 
beskrivas och beaktas i detaljplanen. 

Med tanke på reservatet i ÖP 06 för en eventuellt kommande Hallernaled, 
som förbindelse mellan befintliga Hallernaleden och väg 647, bör inte de 
föreslagna bostäderna på östra sidan om lokalgatan tas med i planförslaget. 
Detta för att säkerställa plats för den eventuellt kommande Hallernaleden. 
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Mark- och exploateringsfrågor 

Den del av Halltorpsvägen som sträcker sig mellan korsningen Hakefjords-
vägen/Havsörnsgatan och planområdet har idag enskilt huvudmannaskap 
genom Halltorps vägförening. Om det blir kommunalt huvudmannaskap 
inom planområdet för Nösnäs 1:89 kommer denna korta vägsträcka (del av 
Halltorpvägen) att ligga mellan två sträckor med kommunalt huvudmanna-
skap. För att säkerställa att erforderlig vägstandard upprätthålls samt 
möjlighet till lämplig drift och underhåll av denna vägsträcka bör den 
införlivas i planen för Nösnäs 1:89 så att kommunalt huvudmannaskap 
erhålls. 

Kommentarer: 

Den nya planerade anslutningsvägen blir bredare - 6 meter vägbana breddad 
till 7 meter i kurvorna. En bil kan därför med lätthet möta en lastbil. En separat 
cykelbana med en bredd på 3 meter ska anläggas intill vägen, med en 2 meter 
bred refug som innehåller trädplantering och bullerskydd på den västra sidan 
av vägen som skyddar cyklister och fotgängare. 

Gatan utformas med en tänkt hastighetsgräns på 40 km/h och en busshållplats 
med en så kallad timglashållplats tillsammans med upphöjda vägytor vid 
gångpassager innebär att hastigheten hålls nere. 

Planförslaget har omarbetats och den lokalväg som fanns i den nordöstra 
delen av planområdet är numera borttagen. Framkomligheten till 
bebyggelseområdet öster om planområdet kan inte säkerställas i det 
aktuella planarbetet utan får behandlas i en separat process. 

Hallernaleden planeras inte längre att dras igenom planområdet, därför kan 
bebyggelse tillåtas öster om Havsörnsgatan. 

Hallernaleden: En trafikutredning har genomförts rörande övergripande 
trafikförsörjning av Hallernaområdet med tanke på den mängd bostäder 
som planeras att byggas där. Den övergripande 
trafikförsörjningsutredningen för Hallerna som kommunen tagit fram, 
kallas Trafikutredning Hallerna Stenungsund daterad 2012-05-25 (dnr. 
042/11). 

Inriktning av trafikförsörjningen för Hallernaområdet innebär en blandning 
av förslag 1 och 2 i utredningen. Stenungsunds samhällsbyggnadsutskott 
beslutade 2012-08-28, § 134 i enlighet med nedan. I praktiken innebär det 
följande (se karta sidan 5): 

 

1. Upprustning av norra delen av väg 647 så att den klarar en större 
trafikbelastning. Vägen är idag Trafikverkets.  
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2. Ny väg söderut från väg 647 och med koppling till trafikplatsen i Stora 
Höga så att plankorsningen med järnvägen/väg 647 kan stängas för 
biltrafik. 

3. En ny genomgående väg mellan väg 647 och Hallernaleden (enligt 
förslag 1 i utredningen) enbart för busstrafik och en liten mängd biltrafik 
med låg hastighet. Denna sträckning är i princip i enlighet med ÖP06. 
Utbyggnaden av gatan är tänkt att ske i två etapper med den norra delen 
som etapp 1.  

 

Trafikförsörjningen av Hallernaområdet i enlighet med denna utformning 
innebär även att många boende inom Hallernaområdet får tillgång till 
kollektivtrafik på ett rimligt avstånd, det blir enklare för de boende att 
komma direkt ut på motorvägen via den nya kopplingen (2), 
järnvägsövergången på väg 647 kan i princip stängas för all trafik förutom 
gång- och cykeltrafik och man slipper den svåra korsningen med väg 160. 

 

 

 

 

 

STENUNGSUNDS KOMMUN, TEKNISKA MYNDIGHETSNÄMNDEN, 
yttrande 2010-11-12 

Med hänvisning till vattendirektivet och miljön i närområdet bör:  

• framdragning av kommunalt vatten och avlopp till planområdet 
samordnas så att Månssonska planen så snart som möjligt kan 
anslutas till kommunalt avlopp,  

• de hydrologiska förutsättningarna i området bibehållas så att 
avrinningshastigheten från området inte ökar,  

• naturmark bibehållas i anslutning till utströmningsområdet. 

Kommentarer: 

Framdragning av kommunalt vatten till planområdet är en förutsättning för ett 
genomförande av planförslaget. Om samordning med området som den 
Månssonska planen kan ske är det att föredra. Detta regleras dock inte i 
detaljplanen. Kommunen är ansvarig för utbyggnaden av va-systemet inom 
planområdet. Övriga synpunkter noteras och beaktas. 

Äggestorp 11:55, yttrande 2010-10-14 
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Jag är mycket positiv till att det aktuella området planläggs då detta ger en 
bra helhet för Västra Hallerna som en ny stadsdel i kommunen. Jag har dock 
synpunkter på planförslaget i stort och även i en specifik detalj som berör 
gränsområdet till detaljplanen i söder, Västra Hallerna III – 
Modulförvaltning, till vilken jag varit medverkande. 

Planen är mycket generell, den redovisa endast kvartersmark för bostäder, 
naturområde och lokalgata. Planen är således mycket generös mot 
exploatören och för berörda närboende så är den i lika grad mycket 
ospecifik. Den saknar en normal fastighetsplan, d.v.s. tomter och 
byggnaders placering i förhållande till varandra, det finns ingen prickmark 
runt de tänkta byggrätterna etc. Den redovisar inte heller kommunikation 
mellan tomter, byggnader, parkeringar, garage, gästparkering, gång- och 
cykelstråk etc. Planen skiljer sig i dessa delar mycket från de detaljerade 
detaljplaner som relativt nyligen är antagna runt omkring aktuellt 
planområde. 

Det bör understrykas att det endast är den generösa plankartan med dess 
bestämmelser som är ett juridiskt rättsverkande dokument, och som i detta 
fall ger exploatören i stort fria händer. Övriga planhandlingar är inte rättsligt 
bindande för exploatören. 

Planförslaget bör i stora delar göras om så att det speglar den detaljnivå som 
man normalt kräver i dagens moderna detaljplaner. 

Specifikt vänder jag mig starkt emot att planförslaget inte redovisar 
byggnadernas eller byggrätternas exakta placering i söder, mot detaljplanen 
Västra Hallerna III – Modulförvaltning. Planförslaget borde redovisa de 
bägge detaljplanerna i ett sammanhang så att man från kartmaterialet kan 
utläsa vilket avstånd som kan förväntas mellan husen i de bägge planerna. 
Med hänvisning till brandskyddskrav och utrymmeskrav för trivsel behövs 
det läggas in en bra bit prickmark mot Modulförvaltningens plan i söder. 

Kommentarer: 

Detaljplanen har omarbetats på en rad punkter sedan samrådet och planen 
är nu mindre generell och mer specifik vilket underlättar för närboende att 
förstå innebörden av planens konsekvenser. 

Detaljnivån på utställningshandlingarn motsvarar nu i princip detaljnivån 
på omkringliggande detaljplaner i området. 

Fastighetsplaner upprättas inte längre men detaljplanen innehåller 
bestämmelser angående hur många fastigheter som får bildas inom 
respektive egenskapsområde samt en bestämmelse om minsta tillåtna 
fastighetsstorlek. För bebyggelseområdet öster om Havsörnsgatan kommer 
de redovisade egenskapsgränserna troligtvis i framtiden bilda 
fastighetsgränser. Till detaljplanen hör en illustrationskarta vilken 
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redovisar en utbyggnad där maximalt antal fastigheter inom planområdet är 
bildade. Illustrationen redovisar även garage samt gång- och cykelstråk. 
Illustrationen redovisar dock bara ett av många möjliga byggnadsalternativ 
inom ramen för detaljplanens bestämmelser. 

Byggnadernas placering styrs av generella placeringsbestämmelser, dock 
har en remsa prickmark på cirka 10 meter lagts in i söder, mot detaljplanen 
för Hallerna 3. Detta innebär att avståndet mellan byggnaderna inom det 
aktuella planområdet till ny bebyggelse kommer att vara minst cirka 15 
meter. 

 

Nösnäs 1:111, yttrande 2010-10-20 

Angående planförslaget har vi följande synpunkter avseende Nösnäs 1:111. 

På en karta illustreras en väg till nya tomterna, över fastigheten Nösnäs 
1:111. Det innebär en höjdskillnad på sju meter, vilket gör transporter till 
och från de planerade tomterna mycket svåra. Samtidigt står det i plan-
beskrivningen att ”eftersom fastigheten Nösnäs 1:111 gränsar till den ny-
anlagda lokalgatan Ingas väg, föreslås att de fastigheter som kan avstyckas 
från Nösnäs 1:111 trafikmatas norrut, via Ingas väg”. Detta anser vi vara ett 
mycket bra förslag och löser problemen med höjdskillnaden. 

När det gäller föreslagen tomtindelning anser vi att den föreslagna fastig-
hetsgränsen kommer för nära befintligt bostadshus på Nösnäs 1:111. 

Till yttrandet bifogas en illustration med förslag till väganslutning och 
alternativa lägen för ny fastighetsgräns. 

Kommentarer: 

De nya tomter som kan avstyckas från fastigheten Nösnäs 1:111 planeras ha sin 
tillfart från väster, via Ingas väg. Detta redovisas i den omarbetade 
illustrationskartan. 

Vid en eventuell avstyckning av nya fastigheter från Nösnäs 1:111 reglerar inte 
detaljplanen var fastighetsgränserna ska ligga, annat än att avståndet mellan 
byggnader och fastighetsgräns inte får understiga 2 respektive 4,5 meter för 
huvudbyggnad och 1,5 meter för komplementbyggnad.  Enligt planförslaget får 
dock nuvarande fastighet Nösnäs 1:111 indelas i högst tre fastigheter 
ytterligare. Lämplig fastighetsindelning prövas vid en framtida 
lantmäteriförrättning. Det kan dock vara lämpligt att illustrationskartan 
redovisar den fastighetsindelning som är mest aktuell. Illustrationskartan har 
korrigerats med en redovisning av föreslagen fastighetsgräns som 
överensstämmer med fastighetsägarnas (1:111) önskan. 
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Nösnäs 1:128, yttrande 2010-11-01 

Till yttrandet bifogas en skiss på hur man önskar att avstyckning av nya 
tomter från fastigheten Nösnäs 1:128 ska se ut samt hur nya ledningar för 
dagvatten, avlopp och ev. vatten kan dras från befintligt bostadshus på 
fastigheten. Önskade avstyckningar är två tomter, om vardera ca 900 kvm, 
väster om befintliga hus. Ledningsdragning för vatten och avlopp föreslås 
utefter den gångstig som redovisas på plankartan, utanför fastigheten. 

Övriga synpunkter på planen: 

• Vi har saknat en kallelse till samrådsmöte med berörda angående 
detaljplanen 

• Vi vill veta vilka kostnader vi är ålagda, vad blir t.ex. kostnaden för 
skötsel och underhåll i en samfällighetsförening 

• Vi vill veta vilka hustyper vi kan bygga på våra tomter, t.ex. 
nockhöjd samt storlek 

• Vi vill veta vad avstyckning ca 20 kvm för väg och erhållande av 7 
kvm innebär 

 

 

Kommentarer: 

Förbindelsepunkter för vatten, avlopp och dagvatten till fastigheterna kommer 
att anvisas av kommunen Va-enhet i samband med utbyggnad av kommunalt Va 
till planområdet.  

Det omarbetade planförslaget innebär att en sammanlagd byggrätt på 125 m² 
och en byggrätt på 50 m² för komplementbyggnader skapas på Nösnäs 1:128. 
Någon mer bostadsbebyggelse i anslutning till den planerade buss-/lokalgatan 
är inte möjlig på grund av bullerutbredningen. För den del av den befintliga 
fastigheten som idag är bebyggd tillåts en sammanlagd byggrätt på 250 m² 
vilket innebär en utökad byggrätt som medger utbyggnad. Denna del kan vid 
önskan styckas upp i exempelvis två bostadsfastigheter med en sammanlagd 
byggrätt på 250 m². 

För den del där bebyggelse finns idag tillåts bebyggelse i två våningar uppförd i 
högst två våningar. 

För den nya byggrätten tillåts en byggnad i tvåvåningar med en maximal 
byggnadshöjd på 5,0 meter. 

Övriga bestämmelser inkluderar begränsning på takvinkel med mera, detta 
redovisas i plankartans bestämmelser. 
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Ett informationsmöte anordnades i 2013-04-19 i kommunhuset för att informera 
berörda angående den nya trafiklösningen. 

Enligt utställningsförslaget kommer den nya anslutningsvägen delvis att dras 
över den västra delen av fastigheten Nösnäs 1:128. Detta innebär att cirka 300 
kvm kommer att fastighetsregleras till en kommunal fastighet där den allmänna 
vägen kommer att dras fram. Detaljer angående avstyckning regleras vid 
fastighetsförrättningen. Exploatören ska bekosta kostnader för 
fastighetsreglering. 

Strandnorum 1:28, yttrande 2010-11-02 

Vi har frågor och synpunkter på trafiksituationen för hela området 
Strandnorum.  

Det står i handlingarna att utbyggnaden på Nösnäs 1:89 m.fl. kommer att 
medföra ca 230 trafikrörelser/dygn. Planen för Västra Hallerna III kommer 
att ge ungefär lika många rörelser när den byggnationen blir klar. Detta 
kommer att innebära en ohållbar trafiksituation vid in- och utfarten vid väg 
160, till och från Hakefjordsvägen. Dessutom ska man över järnvägen där 
det numera går väldigt många tåg, väldigt ofta. Dessutom ska det gå ännu 
fler tåg enligt uppgifter i media. Det är idag ofta svårt att komma ut på väg 
160. Köerna som ibland är långa vid avfart kommer att bli ännu längre. 
Avfarterna på väg 160 kommer att behöva byggas ut. Hur har Stenungsunds 
kommun planerat för denna ökning av trafikmängden i området? 

I handlingarna står att den i översiktsplanen tänkta utbyggnaden av Hallerna-
leden söderut har slopats. Denna var tänkt som en avlastning för väg 160 
mellan Nösnäs och motorvägen i Stora Höga, samt alla järnvägsöverfarter på 
sträckan. Varför har detta ändrats, vad finns för motivering och vad har 
kommunen planerat för alternativa vägar? 

Vi vill inte ha en liknande trafikfälla som vid Snippen. 

Kommentarer: 

En ny anslutningsväg norrifrån ingår numera i detaljplanen, vilket kommer att 
begränsa tillkommande trafik söderifrån. 

Hallernaleden: Se svar till Länsstyrelsen sidan 9- 10. 

 

Strandnorum 1:41, yttrande 2010-11-02 

Då den befintliga Havsörnsgatan är relativt smal förutsätter jag att den 
behöver breddas. Ifall breddning ska ske mot öster är jag beredd att 
diskutera behövligt intrång på min fastighet. 

I korsningen Hakefjordsvägen, Höjdlyckevägen och Kåkenäsvägen före-
kommer inte sällan trafikstörningar. Jag föreslår därför att korsningen 
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kompletteras med en trafikrondell, alternativt att Hakefjordsvägen markeras 
som huvudled där Höjdlyckevägen och Kåkenäsvägen ska lämna förtur. 

Kommentarer: 

Havsörnsgatan kommer att breddas inom planområdet. Ytterligare 
sträckning söder/österut är inte aktuellt att behandla inom ramen för den 
aktuella detaljplanen. Den föreslagna buss-/lokalgatan planeras dock att 
förlängas åt sydöst för att kopplas ihop med Hallernaleden i söder. 
Dragningen av denna väg kommer att påverka fastigheten Strandnorum 
1:41. 

En komplettering med en rondell i korsningen 
Hakefjordsgatan/Höjdlyckevägen/Kåkenäsvägen ingår inte inom ramarna 
för den aktuella planen. 

 

Kyrkenorum 1:17, yttrande 2010-11-06 

Vi instämmer i, och anser att det är av stor vikt att höjdpartierna inom 
planområdet lämnas obebyggda och att områdets naturvärden bibehålls i 
största möjliga utsträckning. Vi vill särskilt påpeka vikten av att högsta 
nockhöjd i östra slänten inte tillåts överstiga + 36 meter i förhållande till 
grundkartans nollplan. Detta för att säkerställa att utsikten inte förhindras 
från bakomvarande naturmark och befintlig bebyggelse. 

Vi anser att områdets naturvärden bättre kan tillvaratas om det nordöstra 
naturområdet även omfattar de tre nordöstra tomterna i slänten. Detta för att 
bibehålla ett sammanhängande naturområde där rådjur och vilt kan röra sig 
utan att tvingas passera tomtmark och trädgårdar, samt finna plats för vila 
och skydd. 

Om de tre tomterna ändå bebyggs anser vi det önskvärt att minimera tung 
trafik till dessa. I planen framhålls särskilt att sopbilar inte ska behöva köra 
in i bostadskvarteret. De tre tomterna bör därför nyttja områdets gemen-
samma miljöstation. Denna ligger ändå på vägen och det kan därför anses 
naturligt att använda den. Vändplatsen vid lokalgatans slut behöver då inte 
anläggas utan lättare trafik till och från tomterna vänder vid respektive tomt 
på sedvanligt sätt. Genom att inte anlägga vändplatsen kan de två nordöstra 
tomterna och husen placeras längre norrut och därmed ta bättre hänsyn till 
bakomvarande äldre bebyggelse. Vi anser inte att denna har beaktats i till-
räckligt hög utsträckning då de tre husen är inbördes förskjutna mot söder så 
att det sista huset på gatan hamnar onödigt långt åt söder och därmed 
kommer rakt framför äldre bebyggelse. 

Då de tre tomterna i norr har ett högt topografiskt läge bör en begränsning 
till enplanshus införas. Särskilt bör beaktas att inga markhöjande åtgärder 
ska tillåtas före byggnation. 
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Så små ingrepp som möjligt är att föredra i naturområdena. Det är inte 
önskvärt med belysning, bänkar, grillplatser eller liknande. Om verkligen 
behov föreligger om gångstig till naturområdet är det viktigt att denna 
anläggs så diskret som möjligt. 

Kommentarer: 

Planförslaget har omarbetats sedan samrådet och inrymmer nu en utökad 
bebyggelse öster om Havsörnsgatan. Bebyggelsen trafikmatas från en 
lokalgata som anläggs från den nya buss-/och lokalgatan och dras i en 
nordöstlig riktning upp till en vändplats. Sophämtning kommer att ske vid 
respektive fastighet vilket innebär att sopbilen kommer att vända på 
vändplatsen intill naturområdet. 

Naturområdet på höjden i öster har reducerats i storlek från cirka 4200 m² 
till cirka 2050 m². Naturområdet innehåller inte längre en gångstig från 
Havsörnsgatan utan nås istället via föreslagen lokalgata som försörjer de 
föreslagna bostadsfastigheterna. En enklare gångstig planeras genom 
naturområdet för att ansluta till naturmarken norr om planområdet. 

Högsta tillåtna nockhöjd kommer att regleras för respektive byggrätt inom 
det östra området, med undantag av befintligt hus och hus som uppförs på 
bostadsfastigheten Nösnäs 1:128, som regleras med byggnadshöjd.  

Att reglera med en maximal nockhöjd gör att omgivande fastigheter enklare 
kan bedöma vilken påverkan som tillkommande bebyggelse skapar, bland 
annat med tanke på utsiktsmöjligheterna. 

Den högsta tillåtna nockhöjden för de tre planerade fastigheterna längst i 
nordöst sträcker sig från + 43,5 till + 48 meter över grundkartans nollplan. 
Denna nockhöjd ger tillåtelse till tvåvåningshus. Dessa fastigheter ligger 
längs med en befintlig skogsridå och påverkar inte utsikten i lika stor 
utsträckning som övrig bebyggelse längs den nya lokalgatan. Prickmark har 
lagts ut på de södra delarna av tomtmarken för dessa tre byggrätter för att 
bebyggelsen inte ska förskjutas åt söder och skymma utsikten åt sydväst för 
fastigheten Kyrkenorum 1:3. 

De tillåtna nockhöjderna för övriga tomter öster om Havsörnsgatan 
sträcker sig från +37,0 upp till + 46,1 meter över grundkartans nollplan. 

Bebyggelsen öster om Havsörnsgatan kommer att påverka 
utsiktsmöjligheterna för befintlig bebyggelse, placerad på höjden direkt 
öster om det aktuella planområdet, negativt. Kommunen bedömer dock att 
det har gjorts en rimlig avvägning mellan möjligheten att tillåta ny 
bebyggelse respektive att bevara utsiktsmöjligheterna för befintliga 
fastigheter. 

Fastigheterna öster om planområdet kommer att bibehålla stora delar av 
sin utsikt och anpassning av tillkommande bebyggelse, i form av reglering 
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av nockhöjd över grundkartans nollplan samt styrningen mot 
suterränghusminskar påverkan på utsikten.  

Kommunen kommer att vara huvudman för den allmänna platsmarken, 
inklusive naturmarken, inom planområdet och är därigenom ansvarig för 
skötsel och underhåll av mark och vegetation, liksom eventuella 
anläggningar och utrustningar inom naturmarksområdena. Kommunen har 
möjlighet att placera ut utrustning såsom bänkar och grillplatser i 
naturmark, belysa gångvägar och liknande. Detta är inget som regleras i 
detaljplanen. 

 

Kyrkenorum 1:3, yttrande 2010-11-07 

Enligt planförslaget ska höjdpartierna i öster lämnas obebyggda och läggas 
som naturmark för att bilda ett sammanhängande naturområde. Med tanke 
på detta bör det nordöstra området i slänten inte heller bebyggas. Såväl 
skogs- som bergsmark i närområdena har tidigare exploaterats varvid 
tillgång till grönområden inte längre finns att tillgå i närheten, varken för 
människor eller vilda djur. 

Om de tre tomterna i slänten nordost om Nösnäs 1:128 trots allt kommer att 
bebyggas kan jag inte acceptera det på kartan inritade läget för det hus som 
placerats längs åt nordost. Detta hus kommer att ligga precis framför mitt 
hus och därmed begränsa utsikten i väster mot Hakefjorden och Tjörn. 
Husets placering skulle avsevärt komma att försämra värdet på min 
fastighet. De tre husen är placerade i en båge för att själva få fri sikt utan 
tanke på redan befintlig bebyggelse. Huset längst åt öster bör utgå eller 
tillsammans med de två andra, flyttas till tomternas norra delar. På grund av 
de tre tomternas höga topografiska läge bör endast enplanshus tillåtas och 
förbud införas mot markhöjande åtgärder före byggnation. 

Som fastighetsägare i kommunen förutsätter man att de nya bostäderna inte 
tillåts medföra betydande påverkan på omgivande bostäder, d.v.s. redan 
befintlig bebyggelse. 

Kommentarer: 

Planförslaget har omarbetats sedan samrådet och inrymmer nu en utökad 
bebyggelse öster om Havsörnsgatan. Bebyggelsen trafikmatas från en 
lokalgat a som anläggs från den nya buss-/och lokalgatan och dras i en 
nordöstlig riktning upp till en vändplats. Sophämtning kommer att ske vid 
respektive fastighet vilket innebär att sopbilen kommer att vända på 
vändplatsen intill naturområdet. 

Den högsta tillåtna nockhöjden för de tre planerade fastigheterna längst i 
nordöst sträcker sig från + 43,5 till + 48 meter över grundkartans nollplan. 
Denna nockhöjd ger tillåtelse till tvåvåningshus. Dessa fastigheter ligger 
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längs med en befintlig skogsridå och påverkar inte utsikten i lika stor 
utsträckning som övrig bebyggelse längs den nya lokalgatan. Prickmark har 
lagts ut på de södra delarna av tomtmarken för dessa tre byggrätter för att 
bebyggelsen inte ska förskjutas åt söder och skymma utsikten åt sydväst för 
fastigheten Kyrkenorum 1:3. 

 

Äggestorp11:48, yttrande inkommit 2010-11-15 

Av dokumentationen till detaljplanen framgår att trafiken på Havsörnsgatan 
kommer att mer än fördubblas i och denna utbyggnad. Av planen framgår 
också hur Havsörnsgatan ska byggas ut inom planområdet, med både 
breddad bilväg samt gång- och cykelväg. Där står dock inget om hur Havs-
örnsgatan ska hanteras utanför planområdet, d.v.s. mellan Halltorpsvägen 
och Hakefjordsvägen. Här kommer trafiken att vara ännu tätare än inom 
planområdet. Som boende utefter denna sträcka har vi ständigt problem med 
att hastighetsbegränsningen (20 km/h) inte hålls. Vägen är redan idag över-
belastad i förhållande till standarden och kan definitivt inte med rimliga 
säkerhetskrav bära en ökad trafikintensitet. Det är idag mycket störande ljud 
från vägen och det är inte acceptabelt att ytterligare öka ljudmängden. 

Mot denna bakgrund anser jag att en ny vägsträckning måste planeras för 
tillfartsvägen till planområdet. Tillfartsvägen måste naturligtvis hålla minst 
den standard som den inom planområdet, alltså asfalterad bilväg inklusive 
gång/cykelväg. Säkerheten för att våra barn bl.a. ska kunna ta sig till skol-
bussen i Strandnorumsområdet måste garanteras. 

Kommentarer: 

Utställningsförslaget innebär att en ny anslutningsväg norrifrån har 
inarbetats i planförslaget. 

Hallernaleden: Se svar till Länsstyrelsen sidan 9- 10.  

 

SAMMANFATTNING, FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR   

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådet föreslås att följande 
ändringar av planförslaget ska genomföras innan detaljplanen förs till 
utställning: 

- En ny anslutningsväg norrifrån ska inarbetas i planförslaget för att minska 
belastning en på vägarna söder om planområdet. Helhetsperspektivet: En 
trafikutredning har genomförts rörande övergripande trafikförsörjning av 
Hallernaområdet med tanke på den mängd bostäder som planeras att byggas 
där. Den övergripande trafikförsörjningsutredningen för Hallerna som 
kommunen tagit fram, kallas Trafikutredning Hallerna Stenungsund daterad 
2012-05-25 (dnr. 042/11). 
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Stenungsunds samhällsbyggnadsutskott beslutade 2012-08-28, § 134 i 
enlighet med nedan. (se även karta sidan 10): 

1. Upprustning av norra delen av väg 647 så att den klarar en större 
trafikbelastning. Vägen är idag Trafikverkets.  

2. Ny väg söderut från väg 647 och med koppling till trafikplatsen i Stora 
Höga så att plankorsningen med järnvägen/väg 647 kan stängas för biltrafik. 

3. En ny genomgående väg mellan väg 647 och Hallernaleden (enligt förslag 
1 i utredningen) enbart för busstrafik och en liten mängd biltrafik med låg 
hastighet. Denna sträckning är i princip i enlighet med ÖP06. Utbyggnaden 
av gatan är tänkt att ske i två etapper med den norra delen som etapp 1.  

- En bullerutredning ska tas fram och bebyggelsens placering ska regleras 
för att undvika bebyggelse i bullerutsatta lägen. 

- En planbestämmelse som innebär att lösa block ska rensas bort ska införas 
på plankartan. 

- Grundkartan ska uppdateras inför utställning, bland annat med uppgifter 
om vägnamn, den samfällda vägen samt fornlämningsområden. 

- Utredning och undersökning av berörda fornlämningar ska genomföras. 

- Ett så kallat ”l-område” ska läggas in på plankartan för att undvika 
bebyggelse i direkt anslutning till den befintliga kraftledningen. 

- Ett område för att uppföra en nätstation ska inarbetas i planförslaget. 

- Detaljnivån på planförslaget ska höjas för att underlätta för sakägare att 
bedöma planens konsekvenser. 

- Prickmark har lagts in mot bebyggelsen i söder.  

- Genomförandebeskrivningen ska bland annat uppdateras med uppgifter 
gällande lagfaren ägare och uppgiften om att kommunen kan bli skyldig att 
lösa in allmän platsmark om det begärs av fastighetsägare. 

 

Följande har inkommit med synpunkter på planförslaget som inte beaktas: 

Stenungsunds kommun, Mark och projektering & räddningstjänsten: 

- Den lokalgata och gc-väg som i samrådsförslaget innebar en möjlighet nå 
området öster om planområdet utgår till utställningsförslaget. 
Framkomligheten till bebyggelseområdet öster om planområdet kan inte 
säkerställas i det aktuella planarbetet utan får behandlas i en separat process. 

 Stenungsunds kommun, Mark och projektering: 

- Hallernaleden planeras inte längre att dras igenom planområdet, därför kan 
bebyggelse tillåtas öster om Havsörnsgatan. 
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- För att hantera huvudmannaskapet för den del av Halltorpsvägen som är 
lokaliserad söder om planområdet är det lämpligare att berörd vägsträcka tas 
med i kommande detaljplaner som kan bli aktuella. Området bör inte ingå i det 
aktuella planområdet. 

Fastighetsägare, Kyrkenorum 1:3 & 1:17: 

- En ökad bebyggelse öster om Havsörnsgatan leder till försämrade 
utsiktsförhållanden för befintliga fastigheter öster om planområdet. 
Kommunen bedömer dock att avvägningen mellan ny bebyggelse och 
möjligheter till utsikt för befintliga fastigheter är rimlig.  

En maximal nockhöjd har införts för de flesta planerade byggnader öster om 
Havsörnsgatan för att motverka att markens nivå höjs och därmed 
medverkar till sämre utsikt för bebyggelsen i öster. 

 

FÖRSLAG TILL beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och 
med föreslagna justeringar godkänna utställningshandlingar samt låta ställa 
ut planen enligt 5 kap. 23 § plan- och bygglagen (1987:10)  

 

Samhällsbyggnad Stenungsund, 2013-09-19  

 

 

Jan Schuman  

Planarkitekt  


