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Handlingar 

- Plankarta med bestämmelser  
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- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 

- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Jakobi, 2016-01-05 Rev 2020-01-09 
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- Fastighetsförteckning 

- Gestaltningsprogram 

 

Övriga handlingar 

- Teknisk PM Geoteknik med bilagor, EQC/ÅF, 2014-09-03 Rev 2019-05-27 

- Geoteknisk undersökning, ÅF 2016-03-03 Rev 2017-04-21 

- Geoteknisk undersökning Projekteringsunderlag MUR/GEO 2016-03-03 Rev 2018-09-04 

- Riskutredning, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl., Norconsult AB, 2015-11-30 Rev 2018-09-14 

- Handelsutredning Stenungsund, konsekvensutredning, NIRAS, 2012-04-17 

- VA- och dagvattenutredning till detaljplan, Norconsult AB, 2019-03-04 

- Bullerkartläggning Stenungsunds kommun, ÅF-Ingemansson, 2011-11-22 

- Utredning av trafik- och verksamhetsbuller, WSP, 2018-09-07 Rev 2019-03-01 

- Trafikanalys, ÅF Infrastructure AB, 2017-02-15  

- PM Trafik, WSP, 2018-08-29 

- Arkeologisk utredning, Jörlanda-Berg 1:66, Bohusläns museum, Rapport 2015:13 

- Arkeologisk förundersökning, Jörlanda-Berg 1:66, Bohusläns museum, Rapport 2016:10 

- Arkeologisk förundersökning, 2018:10 

- Arkeologisk förundersökning, Kulturlandskapet, Rapport 2019:5  

- Arkeologisk förundersökning och utredning, Bohusläns museum 

- Konsekvensbedömning av dagvattenledning från dp Jörlanda-Berg till Anråse å 2019-10-27 

- Gestaltningsprogram för Spekeröds handelsområde, Stenungsunds kommun/NHP Jörlanda 

AB/Spekeröd Utveckling AB/Norra Flygeln AB, 2019-02-06 

 

 

 

 
Information 

Planförslaget och övriga handlingar finns på Stenungsunds kommuns hemsida: 

www.stenungsund.se/planer. Under granskningstiden finns planförslaget också utställt i 

Kommunhusets reception, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund, samt på Kulturhuset 

Fregatten i Stenungsund. 

 

Granskningen varar 2020-02-21 till och med 2020-03-13 

 

Upplysningar om planförslaget lämnas av: 

Anders Hulterström, planarkitekt, Stenungsunds kommun, tel: 0303-73 29 15 

http://www.stenungsund.se/planer
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Inledning  

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett 

handelsområde vid Stora Höga-motet. I syftet ingår också att skydda närliggande riksintresse 

för naturvård från eventuell negativ påverkan till följd av exploatering och att säkerställa 

riskskydd med avseende på transport av farligt gods på angränsande väg som utgör 

riksintresse.  

Bakgrund 

Kommunen har blivit kontaktad av ett antal intressenter som önskar etablera sig i aktuellt 

planområde. Huvudinriktningen på de förfrågningar som kommunen tagit emot är etablering 

av volymhandel inklusive livsmedel. Lokaliseringen mellan Stora Höga och Spekeröd gör det 

intressant för kommunen att pröva om området kan fungera som en lokal handelsplats för 

närboende såväl som s.k. externhandel. Området har även potential att inrymma närbelägna 

arbetsplatser för boende i områdena Stora Höga och Spekeröd.  

 

   
      Vy söderut med planområdet till vänster  Befintlig service norr om planområdet 

Planprocessen 

Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och bygglagen 

(2010:900). Efter granskningen avses planförslaget tas upp för antagande i 

kommunfullmäktige. 

Tidsplan 

Detaljplanen handläggs enligt följande tidplan: 

 

Samråd   maj-juni 2016 

Granskning 1  februari 2017 

Granskning 2                juni 2019 

Granskning 3 februari 2020 
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Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. 

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske och beslut om bygglov 

fattas.  

Förutsättningar 

Områdets läge och användning idag 

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om väg E6 och söder om väg 650 (gamla 

E6).  Planområdets södra gräns sammanfaller med gränsen för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster 

breder ett skogsområde ut sig vilket hyser höga naturvärden. Nordost om planområdet finns 

ett bestånd av ädellövskog. Höjden över havet varierar mellan 10 meter i de lägsta partierna 

till 25 meter på de högsta topparna. Planområdet omfattar ca 12 hektar. 

Detaljplaneområdet utgörs av fastigheterna Dyrtorp 1:4, Jörlanda-Berg 1:23, del av Jörlanda-

Berg 1:66 samt fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 2:3. 

Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen ängsmark med skogsridå i öster. På några 

av de mindre fastigheterna inom planområdet finns byggnader som är eller tidigare har varit 

bostadshus eller uthus och på andra fastigheter är byggnaderna rivna. Dagens tillfartsväg 

ansluter mot befintlig infart till en rastplats samt ett mindre småindustriområde med 

bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse fordonsservice.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets lokalisering utmärkt med rött 
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Planområdets lokalisering utmärkt med gul markering 

Markägoförhållanden och arrenden 

Fastigheterna som i huvudsak berörs av detaljplanen ägs av Stenungsunds kommun. Vägen 

öster om E6 är enskild väg. Fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 belastas av arrenden för bete och 

jakt, vilka har sagts upp. Fastigheter som berörs, vad gäller bland annat tillfartsväg, är Dyrtorp 

1:4, som är i privat ägo.  

Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen  

En stor del av Jörlanda-Berg 1:66 berörs av riksintresse för naturvård, Svartedalen med 

Anråse å (NRO 14121). Värdetexten som beskriver riksintresset redovisar att Anråse å har 

lek- och uppväxtområden för havsöring och lax. Ån har också bestånd av flodpärlmussla.  

 

Vid planområdet är gränsen för riksintresset ca 400 - 600 meter från Anråse å och omfattar ca 

6 hektar av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66. Den geografiska omfattningen av riksintressen är 

översiktliga, men utgångspunkten i detaljplanen är att i huvudsak hålla sig utanför 

riksintressegränsen för att inte riskera påtaglig skada på Anråsåns naturvärden. 

Behovsbedömningen visar att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram som underlag för 

planarbetet. 
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Utdrag från Länsstyrelsens informationskarta 

 

Väg E6 är av riksintresse för kommunikationer, enligt miljöbalken 3 kap 8 §. En exploatering 

av Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. får inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida 

utveckling av vägen. Eftersom E6 också är transportled för farligt gods behöver 

exploateringen ske på nödvändigt avstånd från vägen.  

 

Översiktsplan ÖP06 

Planområdet är del av kommunens framtida utvecklingsområde Spekerödsområdet, i 

anslutning till motorvägsmotet. I gällande översiktsplan ÖP06 är Spekerödsområdet utpekat 

som ett utbyggnadsområde för bostäder, verksamheter, handel med skrymmande 

sällanköpsvaror och centrum/service. 

 

Planområdet är i huvudsak inte tidigare detaljplanelagt. Befintliga verksamheter norr om 

området omfattas av detaljplan, som till del berörs vid planläggningen. 

 

I ÖP06 redovisas område för verksamheter för fastigheterna söder om väg 650 i norra delen 

av Jörlanda-Berg 1:66. I övrigt föreslås ingen förändrad markanvändning. Dock anges 

generellt att mark för verksamheter av små- eller mellanskalig karaktär bland annat reserveras 

vid befintliga trafikplatser. Enligt ÖP06 är kommunen inte beredd att stödja eventuella större 

etableringar av detalj- eller dagligvaruhandel, annat än sällanköpshandel runt trafikplatserna 

vid E6. Genom detaljplanen, som även anger livsmedel, prövas i vilken mån området kan 

fungera som lokal handelsplats såväl som extern. 
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Planprogram 

Program för handel, kontor och småindustri, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. (2012), har tagits fram 

för att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av framför allt volymhandel, livsmedel 

och småindustri för aktuellt planområde. Med en lokalisering mellan bostadsområdena 

Spekeröd och Stora Höga kan området fungera som en lokal handels- och arbetsplats för 

närboende såväl som s.k. externhandel om ca 20 - 25 000 m2 byggnadsarea. Programmet 

godkändes i juni 2012. 

 

Program för Spekeröds by 

Spekerödområdet är i översiktsplanen ÖP06 utpekat som ett av Stenungsunds kommuns 

framtida utvecklingsområden. Med goda förutsättningar för boende och rekreation, med 

närhet till naturen, kollektivtrafik och väg E6, eftersträvar översiktsplanen ca 300 bostäder på 

sikt. Inom området ska det också rymmas skola, förskola och verksamheter. Viktiga frågor i 

programarbetet har bland annat varit huvudstruktur för bebyggelse, grönområden och vägar, 

samt avgränsning, exploateringsgrad och samband.  

 

Utdrag ur ÖP06 
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Utdrag från programillustrationen för Spekeröds by, söder om väg 650. Handelsområdet syns i det sydvästra 

hörnet. 

 

Natur- och kulturmiljö samt fornlämningar 

Nordost om planområdet har värdefull ädellövskog inventerats, och öster om planområdet 

finns alsumpskog som utgör nyckelbiotop, samt gräns mot riksintresse för naturvård, Anråsån. 

Värdefull sumpskog har konstaterats i samma område, samt ett område i mitten av 

planområdet. 

 

Fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 angränsar till ett utpekat område i kommunens 

kulturminnesvårdsdetaljplan, Smundstorp-Krokslycke-Groland. Eftersom planområdet 

avgränsas längre västerut bedöms exploateringen inte påverka detta välhållna kulturlandskap. 

Planområdet är utpekat i ÖP06 som fornlämningsmiljöer och omfattar fornlämningarna RAÄ 

ID BM 2014:39, 40, 41 och 43. 

 

  
Utredningsområdet          Identifierade lämningar, Bohusläns museum, Rappprt 2015:13 

 

Handel 

2-3 villor 

Verksamheter, 
kontor 

Ca 40 lgh Förskola 

Skola Ca 50-60 lgh 

2-3 villor 

2-3 villor 
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Naturmiljövärden samt av Länsstyrelsen utpekad buffertzon för naturvärdesobjekt 

 

Gällande detaljplaner i området 

För mindre delar inom norra delen av planområdet gäller detaljplan 1415-P41, laga kraft 

2001-07-09 (kommunens detaljplanenummer 224) för bilservice, småindustri och en byggrätt 

för turistinformation som dock inte har utnyttjats samt ändring av detaljplan 1415-P115, laga 

kraft 2010-01-09 (kommunens detaljplanenummer 280) som anger bilservice och motell.  
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Buller 

Trafikbuller 

Enligt Bullerkartläggning Stenungsunds kommun (ÅF- Ingemansson, 2011) är hela 

planområdet idag påverkat av buller från E6 på nivåer om 55-60 dBA. Utredning av trafik- 

och verksamhetsbuller, (WSP, 2018) visar bullerpåverkan för prognosåret 2045 avseende 

nollalternativet respektive utredningsalternativet med ett handelscentrum. 

 

Nollalternativ, prognosår 2045 (WSP, 2018) 

 

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 

bostadsbebyggelse i ärenden påbörjade före 2 januari 2105 eller vid nybyggnation eller 

väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur.  

- 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 

- 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 

- 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) 

- 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Riktvärde är det värde som bedöms rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende. 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som 

är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall ljudnivån utomhus inte kan reduceras till 

ljudnivåer enligt ovan bär inriktningen vara att riktvärdena för ljudnivå inomhus inte 

överskrids. 
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Med utbyggnadsalternativet beräknas bullerpåverkan att öka i området. Detta beror till största 

del på tillskottet av nya vägar och tillskottet av ytterligare trafik i området. Även ökad trafik 

på angränsande vägar kommer att bidra till ökade ljudnivåer för det framtida scenariot 2045. 

Trafiken på väg E6 beräknas öka med cirka 30% räknat från år 2015 till 2045. Trafikökningen 

innebär ökade ekvivalenta ljudnivåer med ca 1,3 dB.  

 

Utredningsalternativ, prognosår 2045 

 

Med ökade ljudnivåer i samband med utbyggnaden kommer bostäderna i närheten att bli mer 

utsatta för ljudnivåer där riktvärdena överskrids avseende den ekvivalenta ljudnivån. Den 

maximala ljudnivån beräknas, vid majoriteten av fastigheterna, inte att påverkas av 

anläggningen av handelscentrum då de högsta nivåerna orsakas av redan befintliga vägar. 

Samtliga bostadshus kring handelsplatsen beräknas få maximala ljudnivåer i enlighet med 

rådande riktvärden. Med en ökad påverkan av trafikbuller i samband med utbyggnaden av 

handelsområdet är åtgärder nödvändiga.  

 

För bostadsfastigheterna Spekeröds- Apleröd 1:11 respektive Spekeröds-Apleröd 4:2 

beräknas den ekvivalenta ljudnivån vid fasad öka från 55 dBA till 57 respektive 58 dBA. 

Bullerskärmar vid väg har utretts men bedöms inte rimliga att utföra eftersom de beräknas 

resultera i en minskning med endast 0 - 1 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Alternativ 

rekommenderas därför i form av fasadnära åtgärder. Bullernivån ökar även på 

bostadsfastigheten Spekeröd-Apleröd 1:10 som ägs av kommunen men där har byggnaden 

rivits.  

 

Möjliga åtgärder skulle kunna vara bullerskärmar vid tomtgräns och/eller fastighetsnära 

åtgärder där fönster och friskluftsventiler i första hand åtgärdas. Även ytterväggar kan behöva 
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kompletteras om ljudisoleringen är bristfällig. För att avgöra vilka åtgärder som krävs för att 

klara riktvärdena inomhus har en inventering av de två berörda bostadsfastigheterna 

genomförts. För fastigheten Spekeröd- Apleröd 1:11 föreslås åtgärder som fönsterbyte eller 

ljudruta på fönster mot nordväst respektive sydväst som påverkas av exploateringen. För 

fastigheten Spekeröd- Apleröd 4:2 föreslås åtgärder som fönsterbyte eller komplettering med 

ljudruta på fönster mot väster. 

 

Avskärmad uteplats kan behövas om uteplatsen är utsatt för höga ljudnivåer som inte kan 

reduceras på annat sätt. Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

beräknas uppfyllas vid samtliga bostäder. För att klargöra att byggnationen av handelsplatsen 

inte resulterar i överskridande av den ekvivalenta ljudnivån för en god miljökvalitet på 

befintliga bostadsnära uteplatser så har inventeringar genomförts. För fastigheten Spekeröd-

Apleröd 4:2 föreslås bullerplank vid befintlig uteplats. Vid fastigheten Spekeröd-Apleröd 1:11 

finns inga uteplatser. 

 

Verksamhetsbuller 

Avseende industri- och annat verksamhetsbuller är det Naturvårdsverkets nivåer som är 

vägledande för olägenhetsbedömning.  

 

- Dag kl. 06-18    50 dBA 

 

- Kväll kl. 18-22 samt lördag-söndag och helgdag kl. 06-18 45 dBA 

 

- Natt kl. 22-06    40 dBA 

 

Ovanstående riktvärden gäller ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad och vid uteplatser och 

andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. 

 

Maximala ljudnivåer över 55 dBA bör inte förekomma nattetid kl. 22-06 annat än vid enstaka 

tillfällen. 

 

Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som 

industribuller. För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar 

bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad 

för kringliggande bostäder till handelsområdet beräknas vara lägre än rådande riktvärden för 

verksamhetsbuller dag- och kvällstid.  

 

Verksamhetsbullret har beräknats för den timmen med flest lastbilstransporter till och från 

handelsplatsen som den mest trafikerad timmen. Om riktvärdena beräknas klaras för den mest 

trafikerad timmen, uppnås de följaktligen även under resterande tid på dygnet. Antal 

lastbilstransporter under scenariot värsta timmen är en överskattning och kommer med största 

sannolikhet inte inträffa. 

 

Verksamhetsbuller bedöms enligt bullerutredningen inte överskrida riktvärden vid någon 

bostad. 
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För att uppfylla rådande riktvärden förutsätts att ljudnivåer från verksamheternas övriga 

bullerkällor, som till exempel installationer, kravsätts i bygghandlingsskedet. 

Risk 

Norconsult AB har gjort en riskutredning avseende transport av farligt gods och befintlig 

bensinstation.  

 

Eftersom all planerad bebyggelse inom planområdet, utom en av snabbmatsrestaurangerna i 

norr, ligger på större avstånd från tankstationen för personbilar respektive lastbilar än 100 

meter så bedöms i riskutredningen att bebyggelsen inte påverkas av risker och olägenheter 

från bensinstationen. 

 

Byggnaden som ligger inom 100 meter från mätarskåpet vid tankstationen för lastbilar är en 

snabbmatsrestaurang och definieras i detta fall som en plats där människor normalt vistas. 

Mellan påfyllningsanslutning och denna typ av byggnad ska det vara minst 25 meter och 

mellan mätarskåp och byggnad ska det vara minst 18 meter. Dessa avstånd uppfylls med god 

marginal och eftersom diesel har högre flampunkt än bensin för vilket avstånden gäller så 

bedöms risknivåerna vid snabbmatsrestaurangen som låga. 

 

Planområdet ligger strax öster om väg E6 som är primär transportled för farligt gods. 

Riskberäkningar har gjorts för en prognosticerad trafiksituation år 2030. I planförslaget 

föreslås ett handelsområde med etablering av Handel inklusive livsmedel i norr och Handel 

med skrymmande varor respektive Småindustri i söder. Eftersom området har skilda 

karaktärer när det gäller persontäthet, topografi och avstånd till leden har området delats in i 

två delområden. Område A innefattar handelsområdet i norr och område B innefattar 

handelsområdet i söder. 

 

I område A medges parkeringsplatser fram till ca 80 meter från E6 och byggnader medges 

fram till ca 140 meter från E6. Riskanalysen visar att risknivån är acceptabel inom hela 

område A och att inga skyddsåtgärder är nödvändiga för detta område.  

 

Inom område B medges parkeringsplatser fram till ca 35 meter från E6 och byggnader 

medges fram till ca 75 meter från E6. Riskberäkningar visar att utan skyddsåtgärder ligger 

individ- och samhällsrisk över gränsen för acceptabla risker. Beräkningar har utförts med 

skyddsåtgärder för att reducera risknivån. Beräkningar visar att med dessa åtgärder blir 

individrisken acceptabel inom hela området. Samhällsrisken reduceras ordentligt men ligger 

delvis fortfarande över gränsen för acceptabla risker.  

 

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder för södra delen av planområdet (område B): 

 

• En vall med höjden tre meter (relativt körbanan) anläggs utmed E6 för att förhindra att 

brandfarlig vätska rinner mot planområdet samt att spridningen av brandfarliga gaser 

in mot området reduceras.  

• Ett tungt vägräcke som reducerar risken för skador på transportfordon med farligt gods 

till ca hälften.  
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• I byggnaderna ska utrymning vara möjlig bort från E6.  

• Friskluftintag placeras i skyddat läge.  

 

Om ovannämnda åtgärder genomförs bedömer Norconsult att risknivån för planerad 

markanvändning är acceptabel inom område B.  

 

 
Principsektion för utformning av skydd 

 

Om vallen anläggs i anslutning till vägen kan vallen utformas så att tunga lastfordon fångas 

upp på ett mjukt sätt. En principutformning för mjuk släntutformning enligt VGU, Vägar och 

gators utformning (Trafikverket 2015), visas i figuren nedan. I detta fall behövs inget tungt 

vägräcke enligt riskutredningen. 

 

 Mjuk släntutformning enligt VGU 

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk utredning har tagits fram av EQC Group AB för planområdet. Bedömningar 

bygger på ett programförslag ”Samlad service” redovisat i ”Program för detaljplan för handel, 

kontor och småindustri, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl.”, programhandling juli 2012 (Dnr. 0122/09). 

Vid detaljprojektering rekommenderas ytterligare undersökningar och utredningar med 

avseende på bärighet, sättningar och stabilitet för all byggnation inom detaljplaneområdet. 

 

Under 2016 och 2017 har ÅF utfört en geoteknisk utredning för att klargöra markområdets 

geotekniska egenskaper samt ta fram parametrar för dimensionering av de planerade 

byggnaderna.  

Stabilitet 

Stabiliteten bedöms vara tillfredställande för befintliga förhållanden inom hela området och 

närliggande omgivning på grund av små nivåskillnader. Den planerade exploateringen 

bedöms inte medföra att släntstabiliteten blir otillfredsställande. Lokala stabilitetsproblem kan 

uppkomma vid schaktning och vid stora uppfyllnader. 
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Sättningar 

Jorden inom den norra delen av detaljplaneområdet bedöms endast vara måttligt 

sättningskänslig. Jordlagren är tunna och består främst av siltig sand med inslag av lerskikt 

och lerkörtlar. Den största delen av sättningarna bedöms därför utbildas på kort tid.  

 

Jorden inom den södra delen av detaljplaneområdet bedöms vara sättningskänslig och ökad 

belastning på jorden genom påförande av last eller avsänkning av grundvattennivån bedöms 

kunna ge stora tidsberoende sättningar. 

Skyddsvall 

Detaljplanen anger att en skyddsvall ska anläggas längs östra sidan av väg E6 eftersom 

riskskydd krävs på grund av transporter av farligt gods. Skyddsvallen ska enligt 

riskutredningen vara 3 meter hög (relativt körbanan på E6) och vara belägen mellan E6 och 

lokalvägen. Skyddsvallen planeras utföras med en släntlutning på 1:2 och med en platt topp 

på 1 meter. 

 

Eftersom skyddsvallen anläggs i den södra delen av planområdet där sättningskänslig jord 

förekommer, kommer tidsberoende sättningar till följd av skyddsvallen att utbildas. 

Sättningarna bedöms dock bli små (enlig PM Geo Rev C 2018-09-04) eftersom skyddsvallen 

föreslås utföras med cellplast (1,5 m mäktighet med en släntlutning 1:1,5) på en bädd av 

packad friktionsjord. 

 

Med utgångspunkt i det föreslagna utförandet har sättningar beräknats för en 

dimensioneringsperiod av 40 år. Sättningsberäkningarna är utförda med hänsyn till 

krypsättningar och visar en sättning för skyddsvallens mitt på 0,35 meter (beräknat på en 

lermäktighet på 25 meter). Påverkan på E6 har beräknats till en sättningsskillnad i tvärled på 

0,2 cm och påverkan på befintligt vägdike beräknas bli en sättning på 3 cm. 

 

 
Principsektion för uppbyggnad av skyddsvall 

 

Grundläggning 

Vid grundläggning av den södra delen av framtida handelsområdet bedöms det på grund av 

sättningskänslig jord i kombination med ojämna jorddjup vara nödvändigt med någon typ av 

grundförstärkande åtgärd av byggnaderna. Till stora delar bedöms detta lämpligast göras med 
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spetsbärande pålar för att undvika stora sättningar. Alternativt kan mantelbärande pålar, 

kalkcementpelare eller lastkompensation vara möjligt. 

Där lagren av lös jord är liten (i den norra delen av området) bedöms utskiftning av den lösa 

jorden till bättre massor vara möjlig. 

 

En avsänkning av befintlig grundvattennivå får inte ske utan att omgivningspåverkan har 

utretts. I projekteringsskedet rekommenderas att ytterligare undersökningar utförs för all 

byggnation för att få en så optimal grundläggning som möjligt. Om det blir fråga om 

grundvattensänkning ska tillstånd för vattenverksamhet enligt 11kap MB sökas. 

Radon 

Undersökning av total gammastrålning över berg uppmättes på berget i norra, västra och östra 

delen av området med hjälp av en gammascintillometer. Mätningen utfördes kontinuerligt på 

blottat berg inom undersökningsområdet. För klassificering av berg och stenmaterial används 

gränsvärden för gammastrålning enligt ”Markradon, riktlinjer för markradonundersökningar”, 

BRF T20:1989. 

 

Uppmätta nivåer på total gammastrålning ligger på 0,08-0,10 μSv/h.  

 

Mätresultaten visar på att berggrunden i norra delen inom aktuellt detaljplaneområde utgörs 

av lågradon-normalradon och nya byggnadskonstruktioner ska utföras radonskyddande. 

 

I södra delen bedöms jordlagren vara så täta att marken kan klassas som lågradonmark. Inga 

byggnadstekniska åtgärder bedöms därför erfordras ur radonskyddssynpunkt där 

lermäktigheten överstiger ca 5 m. 

Blocknedfall  

ÅF Infrastructure AB har utfört en bergteknisk undersökning under augusti 2016. 

Undersökningen omfattar en geologisk beskrivning av området med gällande sprickor och 

bedömning av risker för blockutfall och ytliga ras. (PM Geo, Rev A 2016-09-05) 

 

Sedan utredningen genomfördes har planförslaget ändrats och kullen i norra delen av 

planområdet planeras plansprängas/schaktas bort.  

 

Befintliga bergförhållanden ska beaktas vid sprängning, främst om nya bergsslänter ska 

sprängas ut. I planområdets östra del blir detta fallet för att där möjliggöra en lastgata. När en 

tänkt rät linje från skärningens krön till körbanans kant stupar mer än 45°, vilket blir fallet 

här, så måste en stabilitetsbedömning göras på plats, med påföljande eventuella 

förstärkningsåtgärder i form av bergrensning, bultning och/eller nätning. 

 

Vid en släntlutning på 10:1 blir skillnaden mellan släntkrön och släntfot 0,6 m i horisontalled, 

och vid en släntlutning på 7:1 blir den 0,9 m. Bedömning av lämplig släntlutning blir i 

föreliggande fall att en brant lutning, exempelvis 10:1, måste väljas. Bergförstärkningen skall 

då anpassas därefter, enligt anvisning av bergsakkunnig person vid en platsbedömning, som 

innefattar sprick och stabilitetsutredning.  
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Vanligtvis brukar minst 1,5 m bred frilagd bergyta finnas ovanför bergsläntens krön och till 

intilliggande jord, men här blir det starkt begränsat på grund av gränsen till fastighet 

Spekeröds- Apleröd 1:10. Ett staket behöver anläggas invid gräsen till ovan nämnda fastighet, 

för att förhindra att någon person faller över släntkrönet. 

 

Pålagring av is är vintertid att räkna med i bergsschakten varför utrymme för detta krävs mot 

lastgatan. 

 

Inför planerad bebyggelse av Jörlanda Berg 1:66 m.fl. rekommenderas att en bergteknisk 

inspektion utförs inom områden där bergöverytan blottläggs i samband med grundläggning.  

 

En bergteknisk besiktning behöver också ske efter sprängningsarbeten. Det rekommenderas 

att bergsslänter stabilitetsbesiktigas, och särskilt om 45°-kravet nämnt ovan inte är uppfyllt.  

 

Trafikförhållanden 

Planområdet har samma infart som rastplats Spekeröd, med avfart till höger ca 25 meter efter 

rondellen från väg E6. Från väg 650 är det ca 300 meter till planområdet. Den befintliga 

vägen genom planområdet går förbi bilservice m.m. i skymda kurvor och mynnar till en 

smalare väg längs E6. Denna väg ingår i gemensamhetsanläggningen Bråland GA:1 som 

förvaltas av Brålands Samfällighetsförening. Alla vägar som ingår i Bråland GA:1 inklusive 

tunneln under E6, ska enligt lantmäterimyndighetens beslut om gemensamhetsanläggning 

hållas farbara för motorfordon året om. Gemensamhetsanläggningen garanterar tillfart till 

fastigheter som ingår och så länge statsbidrag erhålls får vägen inte stängas av för 

allmänheten.  

Ett huvudstråk för gång och cykel finns utbyggt mellan Stora Höga och Jörlanda utefter väg 

574 med anslutning norrut mot Stenungsund och österut mot Spekeröd, längs väg 650. Från 

planområdet är det ca 1,5-2 km med gång/cykel till pendeltågstationen i Stora Höga. Det finns 

även en koppling till tågstationen från södra delen av Jörlanda-Berg 1:66, som också är ca 1,5 

- 2 km, via en befintlig tunnel under E6 och genom Stora Höga industriområde. En ny 

sträckning för gång- och cykeltrafik planeras i detaljplanen. 

Lokalbussar stannar ca 0,7-1 km från planområdets norra del på väg 650, i närheten av 

Spekeröds Folkets park och Spekerödsskolan. Plats för bussangöring möjliggörs i 

planområdets norra del. 

Planområdet ansluts till Trafikverkets väg 650 via befintliga gemensamhetsanläggning 

Bråland GA:1, vilken efter omprövning vid lantmäteriförrättning och efter ombyggnad 

används för angöring av området. Vid södra plangränsen anslutes den nya lokalgatan till den 

befintliga vägen som också ingår i Bråland GA:1. 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 

Dagvatten från den nordligaste delen av planområdet avrinner till befintligt kommunalt 

dagvattenledningsnät i infartsvägen. Via ledningsnätet avrinner dagvattnet vidare norrut till 
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Dyrtorpsbäcken som på västra sidan om väg E6, inhyser lek- och uppväxtområden för öring. 

Bäcken har sitt utlopp i Hakefjorden. 

 

Dagvatten från södra och östra delarna av höjdpartiet i norr avrinner till en befintlig 

sumpskog, belägen direkt öster om planområdet. Inom ramen för arbetet med detaljplanen har 

Jakobi Sustainability AB utrett förutsättningarna för sumpskogen. Enligt Jakobi är 

sumpskogen i dagsläget dikad och i dåligt skick men med spår av högre naturvärden. Den 

centrala delen har pekats ut som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och som klass 2 objekt i den 

naturinventering som genomförts. 

 

Den huvudsakliga avrinningsriktningen inom planområdet är dock åt sydväst. Dagvatten från 

större delen av planområdet samlas upp i ett dike vid planområdets västra gräns. Till diket i 

väster ansluter tre diken i öst-västlig riktning som omhändertar dagvatten från planområdet, 

men även från omgivningarna utanför.  

 

Längre söderut rinner Anråse å, som utgör en anslutning mellan den östra och västra sidan av 

E6. Anråsån är recipient för planområdet och har sin sträckning genom Svartedals-området 

med slutlig mynning i Hakefjorden söder om Stora Höga. Till Anråse å ansluter dagvattnet 

från planområdet via ett avvattningssystem som anlagts av nuvarande Trafikverket.  

 

Svartedalen med Anråsån utgör riksintresse för naturvård. Anråsån utgör lek- och 

uppväxtområden för havsöring och lax och även flodpärlmusslan har bestånd i ån. I övrigt är 

bottenfaunan i vattensystemet skyddsvärd. Naturområdets värden kan påverkas negativt av 

utsläpp till vattensystemet, omgrävning av åfårorna eller andra åtgärder i vattendraget och 

omgivande landområden. Därmed är det av största vikt att utforma ett dagvattensystem där 

förorenings- och flödespåverkan från planområdet är minimal. 

 

Dimensionerande befintligt dagvattenflöde från planområdet bedöms utgöras av 

naturmarksavrinningen från området. Enligt figur 4.6 i Svenskt Vattens publikation P110, 

uppgår den specifika avrinningen från naturmark till ca 15 l/s/hektar. Planområdet bedöms 

uppgå till ca 12 hektar och det dimensionerande befintliga dagvattenflödet till ca 170 l/s. 

 

Vatten och avlopp 

Kommunala ledningsnät för vatten och spillvatten är inte utbyggda inom planområdet. Dock 

finns kommunala ledningsnät i infartsvägen, som slutar invid fastigheten Jörlanda-Berg 1:95. 

Dricksvatten 

Enligt ovan finns kommunala ledningar för vatten (Ø160) och spillvatten (Ø200) norr om 

planområdet, till vilka planerad bebyggelse ansluts. Trycknivån i den befintliga 

vattenledningen har med hjälp av en vattenledningsmodell upprättad av SWECO beräknats 

uppgå till ca +71 m. Då osäkerheten i modellen är stor i änd-ledningar som denna, uppges 

trycknivån snarare uppgå till omkring +60 – 65 m, vilket ändå är tillräckligt för planområdet 

som enligt ovan är beläget på nivåer omkring +15 m. Vattentrycket ska enligt Svenskt Vattens 

publikation P83 inte understiga 15 mvp vid högsta tappställe och inte heller överskrida 70 
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mvp. Med ett antaget högsta tappställe på +20 m, erhålles med förutsättningar enligt ovan ett 

tryck om uppskattningsvis 40 mvp vilket bedöms vara tillfyllest.  

 

Dimensionerande vattenförbrukning har beräknats i enlighet med Svenskt Vattens publikation 

P83. Medelförbrukningen under arbetstid har beräknats uppgå till omkring 4 l/s medan den 

maximala timförbrukningen har beräknats uppgå till ca 8 l/s.  

 

Behovet av släckvatten erhålles ur tabell 2.3 i Svenskt Vattens publikation P83. Då 

utformningen av planerad bebyggelse inom planområdet i dagsläget inte fastställts, bedöms 

släckvattenförbrukningen uppgå till 20 l/s. Detta bör dock fastställas i senare skede. 

Brandposter föreslås anläggas med intervall om som mest 150 m. Placering av brandposter 

och utformning av system för släckvatten föreslås stämmas av med Räddningstjänsten och 

VA- avdelningen i samband med detaljprojektering. 

Spillvatten 

Enligt ovan finns kommunala ledningar för spillvatten (Ø200) norr om plan-området, till vilka 

planerad bebyggelse föreslås anslutas. Då hela det aktuella planområdet är beläget lägre än 

föreslagen anslutningspunkt för spillvatten, erfordras pumpning av spillvatten. 

En spillvattenpumpstation föreslås således anläggas i planområdets södra del. Ett 

självfallssystem föreslås upprättas för avledning av spillvatten till pumpstationen. Detaljerad 

utformning av ledningsnätet sker i samband med detaljprojektering.  

 

Dimensionerande spillvattenflöde bedöms motsvara beräknad vattenförbrukning, d.v.s. en 

medelförbrukning om ca 4 l/s och en maximal timförbrukning om ca 8 l/s. 

Kommunen har beslutat om medel för kapacitetshöjande åtgärder i Strävlidens 

avloppsreningsverk som omhändertar spillvatten från bland annat planområdet. Arbeten med 

åtgärder och förnyat tillstånd kommer att inledas under första halvåret 2020 och planeras vara 

fullt färdigställda inom en femårsperiod. 

Handel 

På uppdrag av Stenungsunds kommun genomförde en handelsutredning år 2012 av NIRAS. I 

analysen antas att det inom planområdet etableras 15 000 m² volymhandel samt 5 000 m² 

dagligvaruhandel. 

 

Nuvarande planförslag möjliggör 14 000 m² Handel med skrymmande varor samt 14 600 m² 

Handel. 

Påverkan på etablerad dagligvaruhandel i Stenungsund 

För dagligvaror gäller regeln ”lika slår mot lika” vilket innebär att nya stora butiker tar största 

delen av sin försäljning från liknande enheter. Stora butiker kan dock lättare försvara sig och 

ta igen förlorad marknad. De små butikerna har mindre resurser. Därmed blir det svårare för 

de små enheterna att på sikt kunna ta igen omsättningsminskningar. För mindre enheter krävs 

därmed andra åtgärder, t.ex. att profilera sig annorlunda. En viktig faktor som påverkar hur 

det går för dessa mindre butiker är befolkningsutvecklingen på deras närmarknad.  



 21 

 

NIRAS bedömer att genomsnittlig påverkan i Stenungsunds kommun (primärområdet) 

kommer att vara ca 15 - 20 %, vilket är förhållandevis mycket, men konsumtionen per capita 

väntas öka och inflyttningen till kommunen bedöms vara relativt stor under de kommande 10 

åren. Konsumtionstillväxten väntas ha kompenserat förlusterna inom i genomsnitt ca 5 år men 

skillnaderna i återhämtningstid mellan olika butiker kan vara stor. 

 

Generellt anges att en dagligvarubutik med ordnad ekonomi oftast klarar en 

omsättningsminskning på ca 5 % med vissa anpassningar. En förlust på 10 % kräver i regel 

stora neddragningar på personal mm, men flertalet butiker klarar också en sådan omställning. 

Ett tapp på upp mot 20 % kan kräva drastiska åtgärder, t.ex. omprofilering eller t.o.m. 

nedläggning. 

 

NIRAS bedömer att god synlighet jämfört med ingen synlighet från väg E6 kan påverka 

omsättningen med i storleksordningen några procent, upp till 5 %. 

Påverkan på dagligvaruhandel i omgivande kommuner 

Från sekundärområdet (Tjörn, södra Orust och Ljungskile) beräknas 15 - 20 % av nya 

butikens omsättning tas. Påverkan på butikerna där blir mindre än i primärområdet, upp till ca 

5 %, i något fall på Tjörn kan det möjligen bli 5 - 10 %. Från tertiärområdet (norra Orust, 

Lilla Edet och Kungälv) tas 5 - 10 % av den nya butikens omsättning. Detta handlar om 

”vägens marknad”, d.v.s. de som åker förbi, handlar på vägen hem etc. Förlusterna i etablerad 

handel blir relativt små.  

Påverkan på volymhandel i Stenungsund och på Tjörn 

Stenungsund är underetablerat på volymhandel idag och därför kommer utflödet av 

volymhandel minska kraftigt. Många som tidigare åkt från Stenungsund och Tjörn för att 

handla t.ex. i Göteborg eller Torp stannar således istället kvar på ”hemmaplan”. Påverkan på 

befintlig volymhandel i Stenungsund och de få volymhandelsbutiker som finns på Tjörn 

bestäms av vilken verksamhet som etableras vid Stora Höga-motet, de befintliga butikerna 

påverkas om konkurrerande kedjor etableras.  

Påverkan på shopping i Stenungsund och Tjörn 

Konsekvenserna av en nyetablerad handelsplats vid Stora Höga-motet kommer som nämnts 

att påverka dagligvaruhandeln med ca 15 - 20 % men om befintliga butiker försvarar sig kan 

de enligt NIRAS bedömning effektivt ta igen detta efter några år.  

Påverkan på volymhandel i Torp, Kungälv och Bäckebol 

Påverkan på volymhandeln beror helt på vad som etableras i Stora Höga-motet. Effekterna 

blir små utom i direkt konkurrerande butiker.  

Påverkan på handeln i Stora Höga 

NIRAS bedömde år 2012 att dagligvarubutiken i Stora Höga, som är en närlivsbutik, kommer 

att påverkas med ca 10 %.  Den sällanköpsvaruhandel som finns i Stora Höga idag påverkas 

marginellt om det inte etableras direkt konkurrerande handel vid Stora Höga-motet.  
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Natur- och kulturmiljö samt fornlämningar 

I enlighet med behovsbedömningen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram för att 

belysa risker för eventuell negativ påverkan som kan uppstå på naturmiljön samt åtgärder för 

att begränsa denna.   

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Sammantaget bedöms att ett genomförande av detaljplanen kan medföra risk för betydande 

miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. 

MKB:n fokuserar på de miljöaspekter som är av vikt för projektet och som kan påverkas av 

detaljplanens genomförande. Både positiva och negativa konsekvenser bedöms. Bedömningen 

av relevanta miljöaspekter utgår från kommunens behovsbedömning och samråd med 

länsstyrelsen. 

 

Konsekvenser, skyddsåtgärder och försiktighetsmått har beskrivits ingående i MKB:n och 

sammanfattas nedan. 

 

”Förbättringsåtgärder” beskrivs i denna handling under rubriken Teknisk försörjning, 

Dagvatten. Resonemanget är hämtat från ansökan om vattenverksamhet. 

 

I en miljökonsekvensbeskrivning ska en jämförelse göras med de framtida miljöförhållandena 

om det studerade projektet inte genomförs. Detta brukar benämnas nollalternativet och 

innebär i detta fall att detaljplanen inte kommer till stånd och att ingen handelsplats uppförs 

inom utredningsområdet. 

 

Utredningsområdet består av skogsmark i norr och åkermark i den södra delen. Den öppnare 

delen består främst av en odlingsvall med tillhörande stengärdesgårdar mot norr och öst. Norr 

om denna del har det tidigare varit blötare och nu dominerar vass och annat högt gräs här. 

Den skogsklädda delen omfattas främst av lövskog mot väst, syd och nord, där al är det 

dominerande trädslaget. Spår efter tidigare tomter, samt fortfarande bebodda hus, förekommer 

främst i nordväst. Flera avvattningsdiken förekommer inom området. Det största diket ligger i 

nordsydlig riktning. Dikena har medfört att området har avvattnats och dess ursprungliga 

hydrologiska processer störts. 

 

Samlade miljökonsekvenser 

Trots skadebegränsande åtgärder och försiktighetsmått kommer planen att innebära negativa 

konsekvenser. De konsekvenser som kvarstår efter att inarbetade och möjliga skyddsåtgärder 

och försiktighetsmått har vidtagits har beskrivits närmare i MKB:n och sammanfattas nedan.  

 

För landskap och visuella aspekter blir konsekvenserna måttliga (måttlig påverkan på 

kommunalt värde) då landskapets avläsbarhet och tydlighet begränsas och en skalförskjutning 

mot större, och landskapet mera främmande, etableringar sker i och med den föreslagna 

etableringen, men upplevelsen av landskapet påverkas i mera begränsad omfattning då 

landskapet redan idag är påverkat av tidigare exploateringar på E6:s västra sida.  
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För kulturmiljön bedöms konsekvenserna som små (liten påverkan på lokalt värde) då 

fornlämningarna tas bort helt men kulturmiljöns samband och helhet inte försämras avsevärt 

eftersom landskapet redan idag är kraftigt fragmenterad av tidigare exploatering.  

 

De sammantagna konsekvenserna för naturmiljön blir små och positiva (ringa påverkan på 

nationellt värde). Utan skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder kan påtaglig skada uppstår på 

riksintresset.  

 

För friluftslivet blir konsekvenserna utan inarbetade försiktighetsåtgärder måttliga och 

negativa (betydande påverkan på lokalt värde) då möjligheterna att använda området som 

närströvområde försvinner helt.  

 

Konsekvenserna för jord- och skogsbruket bedöms som små (liten påverkan på kommunalt 

värde). 

 

Inga negativa konsekvenser uppstår för grundvattnet. 

 

Konsekvenserna för massor bedöms som måttliga och negativa då berg sprängs sönder och 

massöverskott troligen uppstår.  

 

Konsekvenserna för energi och klimat bedöms bli mycket stora och negativa (betydande 

påverkan på regionalt/nationellt intresse) både med och utan inarbetad skyddsåtgärd i form av 

en busshållplats då detaljplanen enligt Västtrafik inte i sig påverkar utbudet av kollektivtrafik 

i Stora Höga eller på väg 650 och verksamheten inom handelsområdet medför inköp av gods 

som kräver transportmedel. 

 

Avseende hälsa och säkerhet så behandlas buller och risker också i MKB:n men redovisas 

under särskilda rubrikerna Buller respektive Risk ovan. 

 

Riksintresse Svartedalen med Anråse å 

Utanför, men angränsande till, detaljplaneområdet finns ett område som är riksintresse för 

naturvård, Svartedalen med Anråse å (NRO14121). Riksintresseområdet är ett utpräglat 

höjdområde med välbevarade åldriga naturskogar, dominerade av hedbarrskogar och ett 

relativt ansenligt inslag av lövträd, främst björk, asp och ek samt med en stor förekomst av 

fuktiga våtmarksmiljöer. 

 

Enligt riksintressebeskrivningen kan områdets värden påverkas negativt av bland annat 

utsläpp till vattensystemet, omgrävning av åfårorna eller andra åtgärder i vattendraget och 

omgivande landområden. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i 

kantzoner bör ej utföras. 

 

Avledning av dagvatten från sedimentationsdammen till Anråse å planeras att ske med en ny 

separat ledning parallellt med befintlig dagvattenledning längs E6 som anlades då vägen 

byggdes i början av 1970-talet. Ledningssträckningen ingår inte i planområdet men kommer 

att gå genom riksintresset för naturvård Anråse å. och en särskild naturvärdesinventering har 

gjorts för det aktuella området.  
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Med inarbetade skyddsåtgärder blir konsekvenserna måttliga och positiva (liten påverkan på 

nationellt intresse) för en av de naturtyper som riksintresset avser att skydda (sumpskogar i 

naturvärdesobjekt 1 och 2). Riksintresset skadas inte påtagligt av åtgärderna. Utan 

skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder kan påtaglig skada uppstår på riksintresset. 

 

Naturvärdesobjekt 1, sumpskog med högt naturvärde (klass 2) 

Naturvärdesobjekt 1 ligger utanför detaljplaneområdet och kommer att finnas kvar. 

Bebyggelse nära en sumpskog behöver inte innebära negativa konsekvenser för naturtypen i 

sig, så länge förändringen inte förändrar hydrologin, luftfuktigheten och vattenkvaliteten i 

området. 

 

Med inarbetade skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder blir nuvarande vattennivåer i 

sumpskogen högre än i nuläget. 

 

De positiva effekterna av att höja vattennivån i sumpskogen bedöms höja biotopens kvaliteter 

så att de sammantagna konsekvenserna blir måttliga och positiva (liten påverkan på nationellt 

värde). 

 

Utan skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder sker en kraftig påverkan på hydrologin och 

betydande negativa konsekvenser uppstår. I kombination med en kraftigt minskad skyddszon 

kan detta ge en relativt snabb negativ effekt på sumpskogens ekologi. 

Naturvärdesobjekt 2, (klass 3) 

Naturvärdesobjekt 2 är en lövskog med påtagligt värde (klass 3). Området ligger delvis inom 

detaljplaneområdet och har troligtvis tidigare varit betydligt fuktigare men med nuvarande 

dikning avvattnas området förmodligen snabbare. Ungefär 2/3 av naturvärdesobjekt 2 

kommer tas bort. Området hyser samma naturtyp som riksintresset avser att skydda 

(sumpskog) och fungerar som buffertzon. Konsekvenserna blir stora (måttlig påverkan på 

riksobjekt/regionalt värde). 

Naturvärdesobjekt 3, (klass 3) 

Naturvärdesobjekt 3 som består av lövskog (al och ek) tas bort helt och dess värden 

försvinner. Naturtypen förekommer på många platser i södra Sverige. Konsekvensen bedöms 

som negativ och stora (betydande påverkan på kommunalt värde). 

Fragmentering 

De fyra största konsekvenserna som planförslaget kommer att leda till är sammanfattningsvis 

habitatförlust, förändrad hydrologi (avrinningsförhållanden), ökade kanteffekter (till exempel 

buller, ljus, mänsklig störning med mera) samt fysiska barriärer för förflyttning för vissa arter 

som har svårt att förflytta sig mellan kvarvarande naturmiljöer medan det kan underlätta för 

andra arter (till exempel predatorer) att röra sig in och ut ur området.  

Arter skyddade enligt artskyddsförordningen samt rödlistade arter 

Vanlig groda påverkas genom att dess livsmiljö inom planområdet försvinner när naturvårdsobjekt 2 

tas i anspråk. Vanlig groda är en vanligt förekommande art. Med inarbetade skyddsåtgärder 

och förbättringsåtgärder blir konsekvenserna små och negativa (liten påverkan på lokalt 

värde). 
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Mindre hackspett: Cirka 3,1 hektar av potentiell miljö för mindre hackspett tas i anspråk. 

Påverkan på mindre hackspett bedöms som negativ och liten då lämpligt habitat för arten 

försvinner. Konsekvenserna bedöms som små. 

Revlummer: Revlummern inom planområdet kommer att försvinna då dess livsmiljöer tas i 

anspråk. Då revlummern är relativt ovanlig i södra Sverige bedöms konsekvenserna som 

måttlig (måttlig påverkan på kommunalt värde). 

Huggorm: Livsmiljöer för huggorm tas troligen i anspråk (det är okänt var huggormarna 

håller till i dag inom planområdet). Med inarbetade åtgärder i form av nya 

övervintringsplatser för huggorm bedöms gynnsam bevarandestatus för arten inte påverkas. 

Konsekvensen bedöms som liten (liten påverkan på lokalt/kommunalt värde). 

Förorenad mark 

Ett potentiellt förorenat område finns enligt länsstyrelsens MIFO-databas vilken anger 

tidigare drivmedelshantering på en plats på berget i norra delen av utredningsorådet. 

Fältbesök har dock inte visat på några spår och det bedöms som mycket svårt att komma upp 

på berget med fordon. Platsen som markerats i databasen bedöms därför vara felaktigt 

placerad och det område som avses är sannolikt det kring bensinstationen på andra sidan 

vägen inom samma fastighet. 

Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

För att säkerställa att lika mycket vatten tillförs sumpskogen i naturvärdesobjekt 1 som före 

byggtiden föreslås vatten från takytor avledas till sumpskogen. Den del av planområdet som 

idag har avrinning mot sumpskogen, motsvaras ungefärligen av takytorna hos 1-2 byggnader. 

För att trygga en säker avledning av dagvatten till sumpskogen, föreslås två fördelningsdiken 

anläggas för att undvika punktutsläpp av dagvatten och istället sprida ut dagvattnet så diffust 

som möjligt. 

 

Dagvattnet leds i ett öppet gräsbeklätt dike till naturvärdesobjekt 1. Genom att vattnet leds 

genom ett öppet gräsbeklätt dike läggs en större del av eventuella partiklar som avsatt sig på 

taken fast. Dagvatten från hårdgjorda ytor leds på ett sådant sätt att det inte kan rinna in i 

naturvärdesobjekt 1. 

 

Handelsområdet och tillkommande industri bygger på stora byggnadsvolymer med tillhörande 

parkeringar som bidrar till en hög grad hårdgjorda ytor. Detta får snabba avrinningsförlopp 

och kraftig ytavrinning till följd och för att minska risken för översvämning av nedströms 

belägna vattendrag och dagvattensystem, föreslås fördröjning av dagvatten så att det från 

planområdet utgående flödet efter exploatering begränsas till att motsvara befintlig 

naturmarksavrinning. 

Övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Genom att använda gröna tak på de byggnader vars takvatten leds till sumpskogen kan 

föroreningshalterna i det vatten som leds till sumpskogen minskas. Konsekvenserna är stora 

och positiva.  

Plantering av vegetation inom planområdet kan minska barriäreffekten av asfaltyta och 

byggnader något, liksom gröna tak, för både växter och djur.  

Död ved kan läggas ut i kvarvarande naturmarker och i naturvärdesobjekt nr 1 för att förbättra 

förutsättningarna för den biologiska mångfalden.  
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Stenhögar eller stengärdesgårdar inom planområdet kan utgöra övervintringsplatser för 

huggorm.  

Nya lekplatser för vanlig groda kan skapas i eller i närheten av planområdet, till exempel i 

form av vattenfyllda diken, bäckar eller smådammar. Det är inte lämpligt att leda dagvatten 

från hårdgjorda ytor till dessa biotoper, då dagvatten kan vara förorenat.  

 

Fördröjningsanläggningar för dagvatten liksom det öppna diket som leder dagvatten till 

sumpskogen behöver kunna stängas av vid olycka med farligt gods eller brand som leder till 

spridning av släckvatten, för att förhindra att föroreningar sprids till sumpskogen i 

naturvärdesobjekt eller Anråse å.  

 

Grundvattnet får inte förorenas. Om det finns risk för att grundvattnet förorenas från till 

sedimentationsdammen för vägdagvatten ska denna förses med tät botten.  

 

Nollalternativ 

I en MKB ska en jämförelse göras med de framtida miljöförhållandena om det studerade 

projektet inte genomförs. Detta brukar benämnas nollalternativet.  

 

Nollalternativet innebär i detta fall att detaljplanen inte kommer till stånd och att ingen 

handelsplats uppförs inom utredningsområdet.  

 

Nuvarande markanvändning förutsätts finnas kvar och utvecklas, det vill säga jord- och 

skogsbruk samt närströvområde. De hyresgäster som finns inom detaljplaneområdet har sagts 

upp av kommunen. År 2040 kommer därför inga bostäder att finnas inom detaljplaneområdet. 

Fastighet Jörlanda-Berg 1:66 har tidigare varit utarrenderat för jakt och bete, men även detta 

arrende har sagts upp varför ingen jakt kommer att bedrivas år 2040. Området kommer även 

fortsättningsvis att användas närströvområde för omkringboende. 

 

Alternativa lokaliseringar 

Denna typ av handelsområde behöver ligga i närheten av en trafikplats på E6 för att få 

tillräckligt med kundunderlag och därmed vara intressant för investerare (Norra Flygeln 

2015). I Stenungsunds kommun finns endast två trafikplatser där det är möjligt att köra av E6. 

Den nu föreslagna platsen respektive Stenungsmotet norr om Stenungsund. 

 

Stenungsmotet anses dock inte vara lämplig för lokalisering av ett handelsområde på grund av 

närheten till kemisk industri och risker i samband med detta vilket gör det olämpligt för 

verksamheter som gör att många människor uppehåller sig i området. Det innebär att det inte 

finns några alternativa lokaliseringar inom Stenungsunds kommun som ligger nära E6. Det är 

inte utrett om behov finns av ytterligare köpcentra i angränsande kommuner längs E6.  

 

Vid samrådet framkom förslag att anlägga handelsverksamheten till redan bebyggda områden 

väster om E6 i Stora Höga. En annan möjlighet är att bygga ut och förtäta befintliga 

handelsområden, till exempel i Stenungssund centrum eller Kungälv. Effekter och 

konsekvenserna av dessa alternativ har inte utretts. Möjligheter och effekter av motsvarande 

försäljning genom internethandel har inte heller utretts. 
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Påverkan under byggtiden 

Under byggnadstiden uppträder störningar av tillfällig karaktär på omgivande miljöer, till 

exempel ökat buller från maskiner och transporter, utsläpp av grumligt vatten i omgivande 

diken och stora blottlagda ytor med sprängsten och jord. 

 

För att miljökonsekvenserna inte ska bli större än vad som angetts i MKB:n och i senare 

utredningsskeden, behöver krav ställas på när, var och hur arbetet ska genomföras samt vilka 

skyddsåtgärder som ska vidtas. 

 

Kumulativa effekter (systemeffekter) 

Kumulativa effekter är konsekvenser som är samverkande eller ökande över tiden. Beroende 

på storleken på tillkommande påverkan kan de sammanlagda konsekvenserna bli stora till 

mycket stora och negativa. Nya riskbedömningar och åtgärder behöver ske för varje enskilt 

exploateringsprojekt. 

 

Nationella miljökvalitetsmål 

I Sverige eftersträvas att infria de 16 nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat 

ska vara mål för samhällets arbete med hållbar utveckling. Av de relevanta 

miljökvalitetsmålen påverkas ett (myllrande våtmarker) i positiv riktning av planen. Sju 

påverkas negativt och sju bedöms inte påverkas. 

 

Regionala mål 

Västra Götaland har tagit fram regionala mål i samverkan med Länsstyrelsen för begränsad 

klimatpåverkan. De utgår från Västra Götalands beslutade övergripande mål om en 

fossiloberoende ekonomi till 2030 och det nationella målet om fossiloberoende fordonsflotta.  

 

Detaljplanen påverkar detta mål negativt eftersom handelsområdet främjar transporter med 

bil.   

 

Kommunala mål 

Av inriktningsmålen för Stenungsunds kommun påverkas målen om Ren luft respektive Natur 

och biologisk mångfald negativt och fyra övriga mål bedöms inte påverkas. 

 

Miljökvalitetsnormer 

I den södra delen av detaljplaneområdet rinner vattnet mot Anråse å som har lek- och 

uppväxtområden för havsöring och lax. Ån har också bestånd av flodpärlmussla. Anråse å 

omfattas av miljökvalitetsnormer liksom Hake fjord där ån mynnar ut.  

 

Med inarbetade skyddsåtgärder i form av rening av dagvatten samt kontrollprogram bedöms 

miljökvalitetsnormerna i Anråse å inte påverkas negativt av detaljplanen. Åtgärderna behöver 

följas upp med miljökontroll- och uppföljningsprogram.  
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Arkeologi 

I linje med länsstyrelsens bedömning genomfördes en arkeologisk utredning för hela 

planområdet. Därefter genomfördes en arkeologisk förundersökning som avslutades i 

november 2015. Förundersökningen identifierade förhistoriska anläggningar i form av 

stolphål, härdar, gropar, rösen och kulturlager mm.  

 

De berörda fornlämningarna sammanfördes till två fornlämningsområden med ID BM 2014: 

40 och 41. 

 

Innan planens genomförande skulle en arkeologisk slutundersökning genomföras i syfte att 

dokumentera och ta bort de aktuella fornlämningar som finns i planområdet. Den arkeologiska 

slutundersökningen fick dock avbrytas eftersom det visade sig betyda avverkning av 

sumpskog som utgör en nyckelbiotop och pekats ut som skyddszon avseende riksintresse för 

naturvård. 

 

Länsstyrelsen lämnade 181015 meddelande om avslutad arkeologisk förundersökning och 

anger där att den planerade exploateringen innebär ingrepp i fornlämning, vilket kräver 

Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. Med hänsyn till fornlämningarnas art och 

betydelse bedömer länsstyrelsen att ett sådant tillstånd kommer att förenas med villkor om 

arkeologisk undersökning.  

 

Miljökontroll och uppföljningsprogram med avseende på miljökonsekvenser 

För att säkerställa att genomförande av detaljplanen inte innebär större miljökonsekvenser än 

vad som beskrivits i denna MKB och efterkommande utredningar kommer krav att ställas på 

upprättande av ett miljökontroll- och uppföljningsprogram (före, under och efter byggtiden). 

Följande krav kommer att ställas:  

 

• Kontroller av ytvatten under byggtiden som säkerställer att grumligt eller på annat sätt 

förorenat vatten inte når Anråse å.  

• Uppföljning av vattennivåer i naturvärdesobjekt nr 1 och vid behov vidtagande av ytterligare 

åtgärder före, under och efter byggtiden.  

• Vattenprovtagning av ytvatten i naturvärdesobjekt nr 1 och vid behov vidtagande av 

ytterligare åtgärder för att säkerställa att föroreningar inte når området.  

• Uppföljning av de biologiska och ekologiska värdena i naturvärdesobjekt nr 1 och vid behov 

vidtagande av ytterligare åtgärder.  

• Kontroller av att erforderliga skyddsåtgärder vidtas för att inte skada grodor eller ormar 

under byggtiden.  

• Kontroll av lakvatten från bergskärningar och upplag av krossmassor så att kvävehaltigt 

vatten inte läcker ut från dessa. Vid behov kommer åtgärder att vidtas.  

• Brunnsinventering och kontroll av vattennivåer och vattenkvalitet ska ske i närliggande 

brunnar före och efter byggtiden. En enskild brunn finns bland annat finns på Spekeröds-

Apleröd 1:7.  
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Planförslag 

Struktur och samband 

För att handelsområdet inte bara ska fungera som externhandel utan även som en lokal 

handelsplats är det viktigt hur området och bebyggelsen planeras i samband med befintlig och 

framtida verksamhets- och bostadsområden.   

Strukturen utgår från att samla den närliggande servicen (snabbmatsrestauranger, bilservice 

m.m.) och planerad handel i ett sammanhang som också kan fungera som lokal handelsplats 

mellan Spekeröd och Stora Höga. Handelsplatsen med relativt stora byggnadsvolymer kan 

inte utformas som det "lokala torget", som t.ex. Stora Höga centrum. Med rätt placering och 

god koppling till befintliga och framtida bostadsområden samt med en omsorgsfull 

utformning, kan handelsplatsen dock få en viktig lokal funktion i området med service och 

arbetsplatser. Förhoppningen är också att handelsplatsen kan länka samman bostadsområdena 

på vardera sidan av väg E6 på ett bättre sätt än idag.  

 

Illustrationsplan över planområdet (norr åt vänster) 

Gestaltning 

Om människor ska lockas till platsen med cykel eller till fots är omgivande miljöer viktiga, så 

som utformning av gång- och cykelväg, belysning, träd och gröna inslag på parkeringsytan. 
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En uppbruten skala och variation av bebyggelsen värnar också om den mänskliga skalan och 

förhöjer områdets karaktär och trivsel.  

 

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för handelsområdet. Detta ingår som en bilaga till 

planhandlingarna och utgör ett komplement till planen, som underlag vid 

bygglovsprövningen, för att belysa den gestaltningsmässiga ambitionen för området och 

tankarna bakom de regleringar som finns i detaljplanen. Gestaltningsprogrammet syftar till att 

ange en nivå på kvalitet eller karaktär gällande utformning m.m.  

 

Gestaltningsprogrammet anger att målet är att området inte ska upplevas för stort genom 

variation med olika volymer och höjder. Samtidigt bör en enhetlig gestaltning eftersträvas. 

Den sammanhållande gestaltningsmässiga idén är ett sammanbyggt skärmtak i norra delen av 

området. Butikernas entréer kan ges olika utformning, fasadlinjer kan brytas med olika 

materialval, fasaderna kan brytas upp med olika kulörer och olika indelningar. Butikernas 

egen profilering kan framhävas i fasaderna.  

 

De övergripande målen för området är följande: 

- Handelsområdet skall bidra med lokal service till det bostadsområde som kommer att byggas 

i närliggande Spekeröd.  

- Handelsområdet behöver upplevas kompakt och nära. 

- Uppbrutna fasader ger en känsla av mindre volymer. Genom att aktivt arbeta med fasadernas 

utformning så kan detta uppnås.  

- Samband och samverkan med befintliga verksamheter i området är viktigt. Stråk för biltrafik 

samt gång- och cykelstråk mellan dessa områden skall utföras för att underlätta och förstärka 

sambanden. Parkering bör utföras i samma plan.  

 

Planområdet har idag ett mycket exponerat läge längs E6:an men situationen ändras genom 

den planerade skyddsvallen som påverkar siktvinklarna. Placeringen av handelsplatsen 

innebär dock ett stort antal förbipasserade varpå en medveten gestaltning är ytterst viktigt för 

att ge ett bra första intryck av Stenungsund. Det är minst lika viktigt att behandla nattbilden av 

området med allmän belysning och fasadbelysning.  

 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utformning, f1 

För att området inte ska upplevas allt för storskaligt införs en bestämmelse om varierad 

byggnadshöjd. 

 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utformning, f2 

För att möjliggöra exploateringen i anslutning till skyddsvärd natur införs bestämmelsen som 

minskar risken för förorening av dagvatten från takytor. Bestämmelsen innebär att 

taktäckning inte får utföras med koppar eller zinkplåt. 
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Användning 

Handel och småindustri  

Flexibiliteten i byggnadernas utformning och disposition är hög och både små och stora 

aktörer kan tas emot, allt efter efterfrågan på lokaler.  

 

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Handel, H 

Handelsutredningen visar på en acceptabel påverkan på då befintlig dagligvaruhandel varför 

planbestämmelsen medger även handel med livsmedel. Kontor för verksamhetens behov ingår 

i ändamålet. Handeln innebär potentiellt relativt många besökare varför endast delar av 

planområdet på ett större avstånd från väg E6 omfattas av bestämmelsen. 

 

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Handel med skrymmande varor, H1 

Med utgångspunkt i riskanalysen begränsas användningen till sällanköpshandel i områdets 

södra del. Handel med livsmedel tillåts alltså inte i de delar av handelsområdet som ligger 

närmast väg E6. Kontor för verksamhetens behov ingår i ändamålet. 

 

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Småindustri, J 

Med utgångspunkt i riskanalysen tillåts småindustri i områdets södra del eftersom det 

potentiella antalet besökare till verksamheten bedöms som mindre. Kontor för verksamhetens 

behov ingår i ändamålet. 

 

Bestämmelse användning för kvartersmark, Teknisk anläggning, E  

Bestämmelsen möjliggör utförande av reningsanläggningar för dagvatten och spillvatten, 

spillvattenpumpstation och nätstation/högspänningsställverk för planområdets behov. 

 

Bestämmelse användning för kvartersmark, Fordonsservice, ej försäljning av drivmedel, G  

Bestämmelsen möjliggör en utvidgning av markytan för anslutande verksamheter i norr men 

marken får inte förses med byggnad. Teknisk anläggning under mark för fördröjning, rening 

och infiltration av dagvatten tillåts. 

Riskskydd 

Bestämmelse för användning av mark och vatten, SKYDD   

Enligt riskutredningen ligger för den södra delen av planområdet individ- och samhällsrisken 

över gränsen för acceptabla risker utan skyddsåtgärder. För att säkerställa riskskydd enligt 

riskutredningen införs bestämmelsen för området mellan väg E6 och övriga planområdet. Om 

riskskydd motsvarandet principsektionen med en vall inte ryms kan östra sidan av vallen 

behöva utföras med brantare släntlutning än 1:2.  

 

Den allmänna platsmarken för SKYDD kommer enbart betjäna fastigheter inom detaljplanen 

och därför är huvudmannaskapet enskilt. 
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Bestämmelse om utformning av mark med enskilt huvudmannaskap, vall2 

Riskutredningen anger att en vall och ett tungt vägräcke ska anläggas längs väg E6. Ifall 

vallen anläggs i direkt anslutning till E6 kan vägräcket utgå och en bestämmelse om detta 

införs. 

 

Administrativ bestämmelse för kvartersmark, Villkor för startbesked, a2  

Med utgångspunkt i den geotekniska utredningen införs en bestämmelse för att säkra att 

nödvändig bergförstärkning ska genomföras i anslutande bergsskärningar innan startbesked 

för uppförande av byggnad ges.  

 

Administrativ bestämmelse för kvartersmark, Villkor för startbesked, a3  

På grund av risk i samband med transport av farligt gods på väg E6 införs en bestämmelse om 

att nödvändiga riskskyddsåtgärder längs den aktuella sträckan måste ha kommit till stånd 

innan startbesked ges för uppförande av byggnad.  

 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Bebyggandets omfattning, e1  000  

Riskutredningen är utförd med utgångspunkt i bedömningar av antalet personer som 

uppehåller sig i områdets olika delar. Eftersom antalet personer står i relation till 

handelsytornas storlek inför bestämmelser om största tillåtna bruttoarea för olika delområden. 

 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b1 

För att säkerställa riskskydd enligt riskutredningen införs bestämmelsen om att friskluftsintag 

ska placeras i skyddat läge. 

 

Egenkapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b2 

För att säkerställa riskreducerande åtgärder i enlighet med riskutredningen införs en 

bestämmelse för byggnader om att utrymning ska kunna ske bort från väg E6.  

 

Egenkapsbestämmelse för kvartersmark, Markens anordnande, f5 

Med utgångspunkt i riskutredningen ska antalet personer begränsas som uppehåller sig i 

närheten av bensinstationen med tillhörande cisterner. Inom skyddsavståndet ska därför inga 

lek- eller sittmöjligheter anordnas eftersom detta kan innebära att personer vistas i området 

mer än tillfälligt. 

Markbehandling  

Vegetation 

Gestaltningsprogrammet för området anger att områdets befintliga vegetation är gammal och 

att utgångspunkten är att bevara denna där det är möjligt. 

 

Stor vikt ska enligt gestaltningsprogrammet läggas vid val av vegetationstyp. Sortval 

beträffande nyanlagda träd och buskytor ska anpassas till anläggningen på så vis att dess 

storlek efter tillräcklig mognadstid (ca 10-20 år) samverkar och berikar anläggningens 

arkitektur. En eller två något större planteringsytor anordnas och en bestämmelse införs för 

vegetationsytor ska anläggas vid anläggning av parkeringsplats. 
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Gestaltningsprogrammet anger vidare att markbehandling ska utföras med slitstarka och 

estetiskt tilltalande material.  

 

Bestämmelse för markens anordnande, n2 

För att minska negativ påverkan på landskapsbilden och knyta området till omgivande natur- 

och kulturlandskap anger gestaltningsprogrammet att parkeringsytorna ska ha betydande 

inslag av vegetation. Vegetationen ska genom sin omfattning bidra till att ersätta vegetation 

som försvinner i samband med exploateringen. Vegetationen avses också bidra till 

upplevelsen av området för både förbipasserade och besökare.  

 

På grund av den sämre luftkvaliteten närmast väg E6 ska dessa vegetationsytor utformas så att 

de inte inbjuder till vistelse och lek- och sittmöjligheter anordnas inte heller i dessa delar. 

Illustrationsplanen ger en bild av den ungefärliga minsta omfattning av grönytor som bör 

tillskapas. 

Tillgänglighet  

Plats för busshållplats skapas inom området. Utöver anläggning av tillgänglig parkering enligt 

gällande regelverk avses ytterligare sådana platser liksom familjeparkeringar, vilka är bredare 

och större än normala parkeringsplatser, anläggas nära entré. Syftet är att hantering av 

barnvagnar underlättas.  

Belysning  

Belysningsstolpar, belysningsmaster respektive belysningspollare skall inte blända. Fasader, 

kundvagnsgarage och olika typer av detaljer i markbehandling kan med fördel förses med 

lämplig miljöbelysning. Parkeringsplatsens belysning bör utformas så att syfte och funktion 

erhålls utan att den dominerar helhetsintrycket och stör upplevelsen av gestaltningen. Stor vikt 

skall läggas vid att uppfylla krav på en väl upplyst miljö. 

Platsbildningar  

Platsbildningar ska skapas för att området skall upplevas i en mindre skala. Lekplats för barn 

och olika miljöer med sittmjöligheter för besökare som understödjer samvaro och möten 

anordnas.  

 

Bestämmelse för markens anordnande, n3 

Platsbildningarna bör anläggas i de delar av området som ligger längre bort från väg E6 och 

därmed har bättre luft- och ljudmiljö. För dessa delar anger en bestämmelse att det inom 

parkeringsytorna även ska finnas platser med lek- och sittmöjligheter. Illustrationsplanen ger 

en bild av den ungefärliga minsta omfattning av platsbildningar som bör tillskapas.  

 

Verksamheterna i norra delen av området förutsätts ha egna lekutrustningar och uteplatser 

varför ingen bestämmelse införs där. 

Dagvatten 

Bestämmelse för markens anordnande, b4 

En mindre yta direkt norr om område med SKYDD planläggs så att den ansluter till 

användningen enligt gällande detaljplan i norr. Den aktuella ytan ingår inte i den nu planerade 
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handelsetableringen utan kopplar till befintliga verksamheter och ska därmed inte avvattnas 

söderut. En bestämmelse införs därför om det vilket också motsvarar hur dagvatten ska 

hanteras enligt anslutande detaljplan. Överpumpning ska ske norrut för anslutning till 

kommunal dagvattenledning.  

 

Bestämmelse för markens anordnande, b5 

Med utgångspunkt i dagvattenutredningen införs en bestämmelse som möjliggör anläggningar 

under mark för fördröjning, rening och infiltration av dagvatten. 

  

Utvändig utrustning och attribut  

Valet av sakvaror i den yttre miljön bör harmoniera med helhetslösning i byggnader och 

markplanering. Stor vikt bör läggas vid hållbarhet, kvalitet och design. Placering och 

gruppering börs ägnas särskild omsorg. 

 

Skyltning 

Med hänsyn till trafiken på väg E6 respektive väg 650/160 får inga störande (t.ex. 

bildväxlande eller bländande) reklamskyltar eller ljusanordningar uppföras.  

 

Skyltningen behöver samordnas gällande butiksskyltar, orienteringsskyltar och 

informationstavlor samt områdets exponering mot omgivning och väg E6, i samråd med 

kommunen och Trafikverket. En sammanhållen väl utformad skyltning bör eftersträvas. 

Handelsområdet kan enligt planen exponeras genom två skyltmaster. Skyltmaster och pyloner 

inom planområdet ska stå på ett avstånd från trafikverkets väg som är 1,5 gånger sin egen 

längd. 

Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, Skyltmast 

Skyltmast möjliggörs inom viss allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Inom ett 

begränsat område i norra delen av planområdet möjliggörs skyltmast med en maximal höjd av 

35 meter. För att förare inte ska distraheras av skyltningen tillåts inte rörliga bilder, 

telefonnummer eller webbadresser och dylikt. Endast företagsnamn och logotyper som inte 

kan förväxlas med trafikmärken tillåts. 

 

Bestämmelse för utformning, f3 

Skyltmast möjliggörs inom ett begränsat område inom kvartersmark i södra delen av 

planområdet. Den maximala tillåtna höjden av 35 meter motsvarar 1,5 gånger avståndet till 

väg E6 varför fara för trafikanterna där inte uppstår. För att förare inte ska distraheras av 

skyltningen tillåts inte rörliga bilder, telefonnummer eller webbadresser och dylikt. Endast 

företagsnamn och logotyper som inte kan förväxlas med trafikmärken tillåts. 

 

Trafik 

Biltrafik och parkering 

Med utgångspunkt i beräknade trafikökningar till följd av handelsetableringen bedömer 

Trafikverket att åtgärder krävs på anslutande statlig väg. Vid cirkulationsplatsen i direkt 
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anslutning norr om planområdet behöver rampen från väg E6 breddas till två körfält på en 

sträcka av 150 meter. Cirkulationsplatsen nordväst om planområdet behövs kompletteras till 

två körfält in i rondellen i riktning mot Stenungsund. 

 

Befintlig väg Bråland GA:1 längs E6 förslås förbättras till en ändamålsenlig standard och 

kompletteras med gång- och cykelväg.  

 

Det finns inga beslutade parkeringstal för området men exploatören beräknar att handel med 

livsmedel behöver 60 platser per 1000 m2 butiksyta. Övrig handel beräknas behöva 20 - 40 

platser per 1000 m2 butiksyta. All parkering sker inom kvartersmark och en bestämmelse om 

det införs. Parkeringsbehovet för respektive projekt redovisas i samband med bygglovet. 

 

Cykelparkeringen bör placeras nära entréer och vara väderskyddade.  

 

Bestämmelse för markens anordnande, n1 

En bestämmelse införs om att parkering får anordnas. 

 

Bestämmelse för markens anordnande, n4 

För området närmast väg E6 införs en bestämmelse om förbud mot parkering och upplag. 

 

Allmän plats 

Bestämmelse för användning av allmän plats, LOKALGATA 

För att säkerställa allmänhetens tillträde till området införs en bestämmelse om en allmän 

lokalgata i nord-sydlig riktning. Gatan betjänar utöver handelsområdet även befintliga 

verksamheter och bostäder längre söderut och utgör allmän plats med enskilt 

huvudmannaskap. Skäl till enskilt huvudmannaskap och ansvar för utbyggnad och drift 

beskrivs under rubriken Genomförande/ansvarsfördelning. 

 

Bestämmelse för användning av allmän plats, GC-VÄG 

För att säkerställa allmänhetens passage genom området införs en bestämmelse om en allmän 

gång- och cykelväg i nord-sydlig riktning. GC-vägen bedöms främst användas av andra 

trafikanter än besökare till handelsområdet och föreslås därför få kommunalt 

huvudmannaskap.  

 

Bestämmelse för användning av allmän plats, NATUR 

En skyddszon skapas mot sumpskogen i sydost. Skyddszonen ska bland annat bidra till en 

hydrologisk situation som motsvarar den innan exploateringen och som utgör en förutsättning 

för vegetationen. Genom utformningsbestämmelser möjliggörs diken och dämme inom 

användningen som utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap. 
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Trafikanalys 

En trafikanalys har gjorts av ÅF Infrastructure för anslutande vägar utanför planområdet. 

Scenarion med olika trafikmängder har analyserats både för dagens vägutformning samt för 

en ny vägutformning.  

 

En överenskommelse har med utgångspunkt i analysen gjorts med Trafikverket om en ny 

utformning. Den nya utformningen innebär en förlängd sträcka med två körfält på 

avfartsrampen från väg E6 samt separat vänstersvängfält från handelsområdet in i 

cirkulationsplatsen norr om planområdet. 

Varutransport 

Varuleveranser bör ske separerat från kundtrafik inom området. Genom att skapa en slinga 

som går runt området kan lastning ske på baksidan av byggnaderna och därmed inte blandas 

med kundtrafik och mjuka trafikanter. Slingan avses vara enkelriktad med trafik endast från 

söder. Varutransporter förutsätts inte ske nattetid varför genomförda trafikbullerberäkningar 

utgår från det. 

Gång- och cykeltrafik 

En gång- och cykelväg planeras genom planområdet som binder och samman Spekeröd med 

Stora Höga. Den planerade G/C-vägen ansluter till befintligt gång- och cykelstråk längs väg 

650 och som leder till skola/förskola och planerade bostadsområden i Spekeröd. GC-vägen 

fortsätter söderut längs med den planerade lokalgatan och ansluter i söder till befintlig väg 

Bråland GA:1. Vägen har blandad fordonstrafik och leder via en befintlig smal tunnel under 

E6, genom Stora Höga industriområde som en koppling till Stora Höga och tågstationen.  

Från Stora Höga tågstation är det ca 1,5 - 2 km till planområdet och ca 1 km från skola och 

förskola i Spekeröd för gående/cyklister. Uppskattat "medelavstånd" från Stora Höga är ca 2,5 

- 3 km och från Spekeröd ca 1,5 km. 

 

Bra belysning och trygghetsskapande åtgärder i tunneln under E6 är viktiga för att 

åstadkomma ett attraktivt gång- och cykelstråk.  

 

Det är också viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för både gående och cyklister 

framför handelsbyggnaden samt tillräckligt med cykelparkering. 

 

 
Befintlig tunnel 
under väg E6. 



 37 

Kollektivtrafik 

Från befintlig kollektivtrafik är det ca 1,5 - 2 km (tåg och buss i Stora Höga) respektive ca 0,7 

- 1 km (lokalbuss Spekeröd) till planområdet. I planförslaget finns utrymme för en 

busshållplats men i nuläget finns ingen planering för kommunal busstrafik till området. 

Gångbana planeras anläggs från hållplatsen mot köpcentret.  

Teknisk försörjning 

Dagvatten 

Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. En ny 

dagvattenledning ska anläggas för att leda dagvatten från sedimentationsdammen i 

planområdets södra del till Anråse å. Ledningen ska anläggas parallellt med befintlig 

dagvattenledning längs E6. Utloppet planeras att anläggas till befintligt dagvattendike direkt 

norr om Anråse å. Dagvattenledningen omfattas inte av detaljplanområdet. 

 

Administrativ bestämmelse, u 

Längs väg E6 ligger befintliga dagvattenledningar. Delar av den aktuella marken ombildas i 

planförslaget till kvartersmark men flytt av befintliga ledningar planeras inte varför u-område 

införs.  

 

Handelsområdet och tillkommande småindustri bygger på stora byggnadsvolymer med 

tillhörande parkeringar som bidrar till en hög grad hårdgjorda ytor. Detta får snabba 

avrinningsförlopp och kraftig ytavrinning till följd och för att minska risken för översvämning 

av nedströms belägna vattendrag och dagvattensystem, behövs fördröjning av dagvatten så att 

det från planområdet utgående flödet efter exploatering begränsas till att motsvara tidigare 

naturmarksavrinning.  

 

Vid skyfall förväntas, jämfört med nuläget, planerad exploatering endast ha marginell 

påverkan på marken nedströms, eftersom dagvatten kommer att leta sig fram samma vägar i 

samband med extrema skyfall som vid befintliga förhållanden. Vid kraftig nederbörd och 

snabba avrinningsförlopp hinner inte marken med att ta upp och infiltrera dagvatten i den 

utsträckning som regnet faller. Således kan alla ytor, oavsett hårdgöringsgrad, anses uppträda 

som helt hårdgjorda vid ett sådant scenario. 

 

Flödesutjämning i en dagvattendamm förordas i första hand. I andra hand föreslås 

flödesutjämning ske under mark med hjälp av dagvattenkassetter och efterföljande rening med 

hjälp av oljeavskiljare. Behovet av flödesutjämning i magasin minskas genom användning av 

exempelvis gröna tak, svackdiken, regnträdgårdar och genomsläppliga beläggningar inom 

området.  

 

Vidare förväntas den förändrade markanvändningen bidra till ökade föroreningsmängder i 

dagvattnet, varför även rening av dagvatten erfordras innan avledning från planområdet. 
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Förbättringsåtgärder 

Sumpskogen och omkringliggande skogsområde är i nuläget påverkad av diken som tidigare 

har gjorts genom sumpskogen. Dikning i och omkring sumpskogen har lett till att 

vattennivåerna i sumpskogen har minskat och därmed även de biologiska kvaliteterna i 

sumpskogen (sumpskogen har naturvärdesklass 2 och inte naturvärdesklass 1 som den 

troligen hade haft om området inte varit påverkat av diken). 

 

Förbättringsåtgärder föreslås genomföras så att vattennivån i sumpskogen blir högre jämfört 

med nuläget och motsvara förhållanden innan dikning. 

 

Tillrinningen till sumpskogen tillses vara så oförändrad som möjligt jämfört med befintliga 

förhållanden genom att låta dagvatten från takytor med lika stor sammanlagd areal som den 

del av det befintliga tillrinningsområdet som ”skärs av” i samband med planerad exploatering.  

 

Miljön i sumpskogen gynnas av att ha en hög vattenhalt och stående vatten, varför vattennivån ska 

kunna regleras med hjälp av en ändamålsenlig utloppsanordning. 

 

Genom nivåreglering och ständig möjlighet till stående vatten vid utloppet, tillses att utgående 

flöde från sumpskogen avrinner utjämnat över tid och med viss tröghet. Således minimeras 

risken för erosion och snabba avrinningsförlopp. 

 

Den negativa effekten avses också att åtgärdas genom att dikena pluggas igen i utkanten av 

sumpskogen. Därmed höjs vattennivåerna i sumpskogen och den biologiska mångfalden ökar. 

Detta kan motverka den negativa effekt som en avverkning av delar av buffertzonen har 

(Naturvärdesobjekt 2) 

 

Begreppen ”skyddsåtgärder” och ”försiktighetsmått” beskrivs närmare under rubriken Natur- 

och kulturmiljö samt fornlämningar/Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått. 

 

Bestämmelse för markens anordnande, gäller inom hela området 

Bestämmelser för omhändertagande av dag- och dräneringsvatten införs för hela området och 

en bestämmelse införs som tydliggör att anläggningar för fördröjning, rening och infiltration 

av dagvatten tillåts under de planerade parkeringsytorna. 

 

Dag- och dräneringsvatten ska fördröjas och renas inom kvartersmark så att det från 

planområdet utgående flödet efter exploatering begränsas till att motsvara tidigare 

naturmarksavrinning. 

 

Dagvattensystemet för kör- och parkeringsytor inom kvartersmark ska förses med 

oljeavskiljning. 

 

Spillvatten från industri är inte alltid möjligt att behandla i kommunala reningsverk på grund 

av att reningsverk är utformade för en viss halt av biologiskt material. För att möjliggöra 

hantering av spillvatten från småindustri tillåts därför genom bestämmelsen E tekniska 

anläggningar för att hantera och rena eventuellt processvatten och förorenat dagvatten. 



 39 

Anläggningar under mark för oljeavskiljning tillåts inom kvartersmark även där byggrätt 

saknas. 

 

Förutsatt att erforderliga renande och fördröjande åtgärder genomförs så bedöms 

sammanfattningsvis, enligt VA- och dagvattenutredningen, planens genomförande inte 

försvåra möjligheterna att uppnå mål beträffande miljökvalitetsnormer för vatten i 

recipienterna. 

 

Rekommendationer som anges i VA- och dagvattenutredning (Norconsult 2019-03-04) bör 

beaktas vid fortsatt projektering och anläggande. 

 

 
Karta över dagvattenförutsättningar i området 

 

Bestämmelse om utformning av allmän plats, dike1 

För att som en kompensationsåtgärd långsiktigt förbättra de hydrologiska förhållandena i 

sumpskogen möjliggörs anläggande av diken för att tillföra dagvatten från angränsande 

takytor. Takytorna norr om sumpskogen ger en dagvattenmängd motsvararande tillrinningen 

innan exploatering. Att vatten avleds uteslutande från tak motverkar problem med eventuella 

föroreningar från trafikytor mm. 

 

Bestämmelse om utformning av allmän plats, dike2 

Vattennivån i sumpskogen föreslås regleras med hjälp av en ”munkbrunn” och dagvatten kan 

vid höga vattennivåer avrinna vidare söderut via ett dike. En bestämmelse införs om att dike 

får anläggas för bortledning av överskott av dagvatten från sumpskogen till befintligt dike i 

söder.  
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Bestämmelse om utformning av allmän plats, dike3 

Bestämmelsen införs för att möjliggöra ett dike på skyddsvallens östra sida längs GC-vägen. 

 

Bestämmelse om utformning av allmän plats, vall1 

Som en förbättringsåtgärd införs en bestämmelse om en vall som hindrar dagvatten att avrinna 

vilket möjliggör en högre vattennivå än tidigare i sumpskogen. 

 

Bestämmelse om utformning av allmän plats, vall3 

Med utgångspunkt i VA-utredningen införs en bestämmelse om en vall längs gränsen mot 

kvartersmark. Bestämmelsen innebär en skyddsåtgärd som ska förhindra dagvatten från kör- 

och parkeringsytor inom kvartersmark att rinna in i anslutande sumpskog. 

 

Administrativ bestämmelse, g 

Längst söderut inom planområdet föreslås att en dagvattendam anläggs, i syfte att rena och 

flödesutjämna dagvatten från takytor i områdets södra del samt från samtliga parkeringsytor 

inom planområdet. För att säkra plats för en gemensamhetsanläggning för detta införs en 

administrativ bestämmelse. 

Höjdsättning 

Höjdsättningen av planområdet är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg. Byggnader och 

gator ska i möjligaste mån harmonisera med varandra och bestämmelser införs för reglering 

av färdig marknivå. 

 

Bestämmelse för utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap. +0,0 

För att säkra gatans funktion och anslutningar till befintliga verksamheter anges plushöjder 

över angivet nollplan. 

 

Marken närmast byggnader bör generellt höjdsättas till en högre nivå än omgivande mark för 

att en tillfredsställande avledning av spill-, dag- och dränvatten ska kunna erhållas. Lägsta 

golvnivå bör enligt Svenskt Vattens publikation P105, inte understiga 0,5 meter över 

marknivån vid förbindelsepunkten för dagvatten. 

 

I första hand grönytor och i andra hand parkeringsytor närmast lokalgatan i områdets södra 

del föreslås anläggas som lågpunkter där vatten kan ansamlas vid skyfall. Vatten som det 

normala dagvattensystemet inte kan hantera rinner efter ansamling i lågpunkter ut på 

lokalgatan och sedan söder ut ner mot befintliga dagvattenledningar och diken.  

 

Egenkapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b3 

Bestämmelsen införs för marken i planområdets södra del och innebär att en låglinje med 

brunnar skapas längs lokalgatans östra sida. Vid bräddning ska dagvatten här kunna ansamlas 

i lågpunkter innan avrinning åt söder.  
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Vatten och spillvatten  

Planområdet kommer inte att ingå i kommunens verksamhetsområde för dricks-, spill eller 

dagvatten. 

 

Planområdet ska anslutas till befintlig kommunal VA-anläggning för dricks- och spillvatten. 

Baserat på den planerade fastighetsindelningen kommer anslutning ske med en för blivande 

fastigheter gemensam anslutning.  

 

Dimensioner och tryck i vattenledningssystemet bedöms vara tillräckligt för att kunna förse 

planerad bebyggelse med dricksvatten. Föreslagen ledningssträckning och placering av 

serviser studeras vidare i detaljprojekteringsskedet. 

 

Eftersom planområdet är beläget på lägre marknivåer än anslutningspunkten till det 

kommunala ledningsnätet för spillvatten, erfordras pumpning av spillvatten från planerade 

verksamheter inom planområdet. Detta föreslås lösas med hjälp av en för planområdet 

gemensam spillvattenpumpstation som anläggs i den södra delen av området.  

 

Pumpstationer möjliggörs inom kvartersmark och en pumpstation möjliggörs inom allmän 

plats i sydvästra delen av planområdet.   

 

El och tele 

Elförsörjningen utgår från befintlig högspänningskabel i planområdet som de olika 

anläggningarna kan anslutas till via kabel som läggs i lokalgatan. Transformatorstationer 

möjliggörs med planbestämmelser om teknisk anläggning. 

 

Samtliga kablar kan efter beställning hos Skanova respektive Vattenfall Eldistribution 

anpassas till den planerade bebyggelsen. Särskilt u-område bedöms ej erforderligt för 

kablarna. 

Avfall 

Kravet på källsortering och återvinning skall tillgodoses enligt rutiner och regler som gäller 

för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. Den föreslagna exploateringen 

medför att sopkärl och möjlighet till sortering av återvinningsbart material skall finnas på 

respektive fastighet inom planområdet. 



 42 

Behovsbedömning 

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § göra en s.k. 

behovsbedömning för alla detaljplaner. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till 

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

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därmed behöver göras. 

• Aktuell detaljplan för Jörlanda-Berg 1:66 föreslår markanvändningar som anges i 

MKB-förordningens bilaga 3; anläggning av industriområden samt shoppingcentrum 

och parkeringsplatser. Verksamheter som är listade i bilaga 3 kan inte alltid antas 

medföra betydande miljöpåverkan, men ska ha miljökonsekvensbeskrivning för sin 

tillståndsprövning. Om det dessutom anses vara betydande miljöpåverkan, ska även en 

MKB upprättas för detaljplanen. 

• Detaljplanen följer till delar gällande översiktsplan ÖP06 som anger verksamheter 

som framtida markanvändning i norra delen av planområdet. I övrigt föreslås ingen 

förändrad markanvändning. Enligt ÖP06 är kommunen inte beredd att stödja 

eventuella större etableringar av detalj- eller dagligvaruhandel, annat än 

sällanköpshandel runt trafikplatserna vid E6. 

• Detaljplanen innebär en stor förändring av markanvändning och landskapsbild då stora 

byggnadsvolymer och parkering föreslås i ett område som idag består av öppen 

ängsmark.  

• Handel och småindustri medför mycket hårdgjord yta vilket påverkar bland annat 

dagvattnets möjlighet till infiltration.  

• Verksamheterna genererar stor trafikökning och därmed sämre luftkvalitet lokalt. Om 

området kan fungera som lokal handelsplats, kan det lokala trafikarbetet i kommunen 

dock minska till viss del. Detta eftersom en del av dagens trafikrörelser till andra 

handelsplatser inom och utom kommunen, stannar inom den egna kommundelen.  

• Några bostadsfastigheter ligger intill planområdet. Eftersom påverkan på dessa 

fastigheter i några av detaljplanförslagen blir för stor gällande risk, buller och trafik, 

kan det bli aktuellt att diskutera inlösen. (Frågan hanteras under rubrikerna Buller och 

Risk) 

• Väg E6 avgränsar planområdet västerut och är av riksintresse för kommunikation. 

Eftersom E6 är huvudled för farligt gods påverkas planområdet ur riskhänsyn. 

Området öster om planområdet utgörs av riksintresse för naturvård gällande Anråsån. 

Dagvattenhanteringen blir därmed viktig för att inte påverka Anråsån negativt. 

 

Sammantaget bedöms att ett genomförande av detaljplanen kan medföra risk för betydande 

miljöpåverkan. En miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därmed 

upprättas, enligt miljöbalken 6 kap 12 §. En miljökonsekvensbeskrivning med skyddsåtgärder 

och försiktighetsmått har upprättats och reviderats 2020-01-09. 
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Genomförande 
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett 

handelsområde vid Stora Höga-motet. I syftet ingår också att skydda närliggande riksintresse 

för naturvård från eventuell negativ påverkan till följd av exploatering och att säkerställa 

riskskydd med avseende på transport av farligt gods på angränsande väg som utgör 

riksintresse. Detaljplanen möjliggör nya byggnader för handel inklusive livsmedel, 

småindustri, lager och partihandel. 

 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och 

ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen. 

 

Det geografiska område som omfattas av detaljplanen benämns nedan ”planområdet”. 

Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna. 

Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt och 

ska fungera vägledande i plangenomförandet.  

 

Aktörer och avtal 

Gällande avtal 

Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören NHP Jörlanda AB. 

Stenungsunds kommun har genomfört en markanvisningsutlysning för att finna en exploatör 

som vill utveckla området i enlighet med planprogram och gestaltningsprogram. 

Markanvisningsavtalet tecknades 2016-03-24 och har förlängts genom ett tilläggsavtal som 

kommunfullmäktige godkänt 2018-06-25. 

Genomförandeavtal 

Ett marköverlåtelseavtal ska vara upprättat och undertecknat av exploatören innan antagandet 

av detaljplanen. Avtalet ska framför allt reglera erforderliga marköverlåtelser, 

ansvarsfördelning för projektering och utbyggnad av allmän plats inom planområdet, 

utbyggnad och anslutning till kommunalt VA-nät, exploatörens åtaganden avseende 

Trafikverkets åtgärder och villkor för genomförande av detaljplanen. 

 

Medfinansieringsavtal ska tecknas mellan kommunen och Trafikverket angående finansiering 

och genomförande av nödvändiga åtgärder på det statliga vägnätet. 

Fastighetsägare 

Planområdet berör till större delen kommunägd mark men även privatägd mark ingår. En 

fullständig sammanställning av planområdets ingående fastigheter redovisas i 

fastighetsförteckning tillhörande detaljplanen. 
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Befintlig väg inom planområdet är en enskild väg, gemensamhetsanläggning Bråland ga:1. 

Fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 belastas av arrenden för bete och jakt, vilka har sagts upp. 

Fastigheter som berörs, vad gäller bland annat tillfartsväg, är Dyrtorp 1:4, som är i privat ägo.  

Ansvarsfördelning 

Allmän plats 

Allmän platsmark i området föreslås få delat huvudmannaskap.  

 

Skälen till att enskilt huvudmannaskap har valts för lokalgata inom planområdet är att det inte 

finns några målpunkter som kommunen driver eller tillhanda har för allmänheten i området, 

samt att det i närområdet är tradition med enskilt huvudmannaskap. Befintlig detaljplan i norr 

har enskilt huvudmannaskap (Service vid Stora Höga-motet) och Lokalgatan i den 

detaljplanen har idag samma förvaltning som befintlig väg inom planområdet; 

gemensamhetsanläggningen Bråland ga:1 som förvaltas av Brålands samfällighetsförening. 

Samfällighetsföreningen föreslås även fortsättningsvis vara huvudman. 

 

Den allmänna platsmarken för Natur och Skydd har två syfte; dels att ingå i omgivande 

naturområde och dels att möjliggöra för skyddsanläggningar för de fastigheter som har behov 

av dike eller vall för att möjliggöra bebyggelse inom kvartersmark. Skyddsanläggningarna 

föreslås förvaltas med enskilt huvudmannaskap genom en ny gemensamhetsanläggning. 

 

GC-vägen bedöms främst användas av andra trafikanter än besökare till handelsområdet och 

föreslås därför få kommunalt huvudmannaskap. 

 

Enskilt huvudmannaskap gäller för LOKALGATA, NATUR och SKYDD. Exploatören är 

ansvarig för projektering och utbyggnad av erforderliga anläggningar. Anläggningarna 

kommer att ingå i en gemensamhetsanläggning vilket innebär att ägare till deltagande 

fastigheter blir gemensamt ansvariga för framtida drift och underhåll. 

 

Huvudmannaskap för allmän plats innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och 

underhåll av anläggningar inom allmän plats inom planområdet. Huvudmannaskapet medför 

skyldighet (om berörd fastighetsägare begär det), men också en rättighet, för huvudmannen att 

förvärva marken som i planen är utlagd som allmän plats.  

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare ansvarar för byggnation och övriga anläggningar inom den egna 

kvartersmarken (G, J, H, H1, E) och ansvarar för drift och underhåll av byggnader och 

anläggningar. Inom varje verksamhetstomt ska fastighetsägare se till att fördröjning av 

dagvatten sker. Fastighetsägare ansvarar för geotekniska frågor inom kvartersmark. Det finns 

en geoteknisk utredning och en dagvattenutredning framtagna, vilka bifogas 

planhandlingarna. 

 

Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande: 

Åtaganden regleras mellan kommunen och exploatören i marköverlåtelseavtalet. 
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Ansvarig Anläggning 

Exploatör • Projektering och iordningställande av byggnader och anläggningar 

inom kvartersmark 

• Projektering och iordningställande av bullerskydd på fastigheter utanför 

detaljplaneområdet som krävs i samband med exploateringen  

• Iordningställande och underhåll av fallskydd och skydd mot 

blocknedfall vid nya bergskärningar som utförs i samband med 

exploateringen 

• Projektering och utbyggnad av lokalgata och skyddsanläggningar 

(diken och vallar) inom allmän plats 

• Ansökan till lantmäteriet om omprövning av gemensamhetsanläggning 

Bråland GA:1 för att möjliggöra ny lokalgata 

• Ansökan till lantmäteriet för att bilda nya gemensamhetsanläggningar 

för skyddsanläggningarna 

• Slutundersökning av fornlämningar som berörs 

• Ansökan till lantmäteriet om erforderlig fastighetsbildning 

• Eventuell omläggning av ledningar för vatten, avlopp och dagvatten 

• Nyanläggning av ledning söder om planområdet för avledning av 

dagvatten från sedimentationsdamm, samt ansökan till länsstyrelsen om 

dispenser och eventuella tillståndsprocesser 

Stenungsunds kommun  • Utbyggnad av ledningar för vatten och spillvatten inom 

verksamhetsområde för kommunalt VA 

• Säkerställande av kommunala ledningar genom ansökan om 

ledningsrätt 

• Projektering och iordningställande av ny GC-väg inom planområdet 

• Medsökande avseende fastighetsbildning 

Brålands 

Samfällighetsförening 

Drift och underhåll av gata enligt omprövat lantmäteribeslut för 

gemensamhetsanläggning Bråland GA:1 

Trafikverket Projektering och iordningställande av statens väganläggningar utanför 

planområdet 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet, gemensamhetsanläggning Nytt tillåtet ändamål  

Del av Dyrtorp 1:4 

Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 

Allmänplatsmark: Lokalgata, G/C väg. 

Planförslaget innebär att delar av gällande 

detaljplan och ändring av denna upphävs i de 

delar som överlappar nu aktuellt planområde. 

 

Möjligheten att angöra till befintliga byggrätter 

inom fastigheten Dyrtorp 1:4 påverkas. 

 

Byggrätt för Bilservice, småindustri kan behöva 

minskas genom ett separat planarbete för att 

säkerställa plats för in- och utfart från 

LOKALGATA. 

Jörlanda-Berg 1:23 

Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 

Småindustri 
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Del av Jörlanda-Berg 1:66 

Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 

Fordonsservice, Småindustri 

  

Allmänplatsmark: Natur, Skydd, G/C väg, 

Lokalgata 

Jörlanda-Berg 2:2 

Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 

Allmänplats: Lokalgata 

Jörlanda-Berg 2:3 Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning 

Jörlanda-Berg 1:92s del av  Allmänplatsmark: Natur 

servitut för parkering, 1415-93/56.2   

Bråland ga:1 (väg) 

Gemensamhetsanläggningen omprövas då 

vägen kommer att få en ny utformning 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. 

Exploatören ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder, Stenungsunds 

kommun är medsökande. Detta regleras i marköverlåtelseavtal mellan kommunen och 

exploatören. Samtliga fastighetsbildningsåtgärder samordnas lämpligen till en 

lantmäteriförrättning. 

 

En mindre del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 med användningsbestämmelse GJ i 

plankartan avses genom fastighetsreglering överföras till fastigheten Jörlanda-Berg 1:94. 

Gemensamhetsanläggningar 

En gemensamhetsanläggning Bråland GA:1 för väg finns idag i planområdet. Denna 

gemensamhetsanläggning ska omprövas genom anläggningsförrättning hos lantmäteriet för att 

även omfatta allmän plats lokalgata inom planområdet.  

 

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för anläggningar inom allmän plats Skydd och Natur. 

 

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för de anläggningar som behövs för kommande 

fastigheters dricksvatten, spillvatten och dagvattenhantering. 

 

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för kommande fastigheters parkering och körytor. 

 

Exploatören ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för omprövning och bildande av 

gemensamhetsanläggningar. 

 

Genom att bilda gemensamhetsanläggningar blir berörda fastighetsägare gemensamt 

ansvariga för framtida drift och underhåll. För anläggningarnas iordningställande är 

exploatören ansvarig. 

 

Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas antingen direkt av delägarna i 

gemensamhetsanläggningen eller av en särskilt bildad samfällighetsförening. 

Gemensamhetsanläggningen Bråland GA:1 förvaltas av Brålands samfällighetsförening. 
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Servitut och rättigheter 

Inom planområdet finns ett befintligt utrymmesservitut för gemensamhetsanläggning Bråland 

GA:1. Fastigheterna Dyrtorp 1:4 och Jörlanda-Berg 1:66 som delvis blir planlagda som 

allmänplats (lokalgata, GC-väg, infart, skydd och natur) kommer att behöva upplåta denna 

mark till förmån för gemensamt ändamål.    

 

Del av servitutet, 1415-93/56.2, för parkering kommer att behöva upphävas i samband med 

lantmäteriförrättning då ändamålet kommer att strida mot gällande detaljplan, nytt ändamål 

utgör allmän plats NATUR med enskilt huvudmannaskap. Det berörda området som idag 

belastas av servitutsrätt är inte anlagd som parkering.  

 

Allmänna ledningar tryggas genom bildande av ledningsrätt. Kommunen ansvarar för att 

ansöka om erforderlig lantmäteriförrättning. Privata ledningar på annans fastighet kan 

säkerställas genom bildande av servitut. 

 

Planområdet belastas inte av ledningsrätter som kan bli berörda av exploateringen. De delar 

av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar inom kvartersmark till följd av den nya 

detaljplanen säkerställs genom ledningsrätt inom detaljplanens u-område.  

 

Avtal avseende omläggning av ledningar ska tecknas mellan ledningshavaren och 

exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om 

ledningsrätt. 

Tekniska frågor 

Gator 

Tillfart till planområdet sker via väg 650. Befintlig väg inom planområdet planläggs som 

allmän plats lokalgata med enskilt huvudmannaskap och fortsätter vara en enskild väg i 

Brålands samfällighetsförenings förvaltning. 

Gång- och cykelvägar 

En ny gång- och cykelväg med kommunalt huvudmannaskap kommer att anläggas utmed den 

nya lokalgatan genom planområdet och anslutas till befintlig bilväg i söder och till befintlig 

gång- och cykelväg norr om planområdet. 

Parkering 

Parkering ska anordnas av respektive fastighetsägare på kvartersmark inom den egna 

fastigheten.  

VA, dagvatten och brandpost 

Planområdet ska anslutas till det kommunala nätet för spillvatten och dricksvatten. 

Anslutningar till kommunalt VA-nät ska ske i samråd med kommunens VA-enhet. 

Kommunen ansvarar för eventuell utbyggnad av VA-nätet inom verksamhetsområdet för VA. 

 

Dagvatten kommer inte att ingå i kommunens verksamhetsområde för VA. 
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Exploatören ansvarar för hantering av dagvatten inom planområdet.  Dagvatten ska renas och 

fördröjas inom kvartersmark innan avledning till Anråse å.  En sedimentationsdamm i 

planområdets södra del kan anläggas för rening och fördröjning av dagvatten innan avledning 

till Anråse å utanför planområdet. Vidare utredning samt projektering av 

dagvattenanläggningar ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning. 

 

Kostnad och villkor i övrigt för anslutning till kommunalt VA-nät regleras enligt den till 

anslutningstidpunkten gällande VA-taxan och ska ske i samråd med kommunen och regleras i 

marköverlåtelseavtalet.  

 

Placering av brandpost ska ske i samråd med Räddningstjänsten och kommunens tekniska 

avdelning. 

Geoteknik 

Geotekniska förutsättningar och rekommendationer finns beskrivet under rubriken 

Geotekniska förhållanden. 

Övriga ledningar  

Om befintliga ledningar behöver flyttas ska det bekostas av exploatören. Avtal avseende 

eventuella omläggning av ledningar ska tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, 

innan detaljplanen antas av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, 

utförande samt ansökan om ledningsrätt. 

Uppvärmning 

Det finns möjlighet för exploatören att använda sig av fjärrvärme. 

El- och teleledningar 

Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd med nätägaren. Det är 

exploatören/berörd fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker. 

 

Kostnad för eventuell flytt av kablar för el och tele belastar exploatören. 

Tekniska utredningar 

Se under rubrik Övriga handlingar om genomförda utredningar och undersökningar. De 

eventuella rekommendationer som anges bör beaktas vid fortsatt projektering och anläggande. 

Exploatören ansvarar för att ta fram eventuellt tillkommande tekniska utredningar för att 

genomföra planen. 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen  

Inkomster 

Stenungsunds kommun får inkomster vid försäljning av kvartersmark för verksamheter. 

Stenungsunds kommuns VA-kollektiv erhåller inkomster i form av anläggningsavgifter för 

vatten- och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa m.m. 
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Kostnader 

Kommunens VA-kollektiv får utgifter om kommunala VA-anläggningar ska anläggas. 

 

Kommunen får kostnader för anläggande av GC-väg 

 

Kommunen för årliga driftskostnader för underhåll och drift av GC-väg. 

 

Kostnader förenade med planläggning och utbyggnaden av anläggningar inom planområdet 

kommer ekonomiskt huvudsakligen att belasta exploatören.  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 

För exploatören eller blivande fastighetsägare uppkommer kostnader för iordningsställande av 

bebyggelse och andra anläggningar på kvartersmark inom respektive fastighet. 

Fastighetsägare ska betala anläggningsavgifter för vatten och avlopp enligt vid varje tidpunkt 

gällande taxa. Kostnader uppkommer även för drift av allmän plats med enskilt 

huvudmannaskap. 

 

Exploatören får kostnader för iordningställande av väg-, VA- och skyddsanläggningar inom 

och utanför planområdet. Ekonomiska åtaganden för exploatören regleras i 

marköverlåtelseavtalet.  

 

Enligt 2 kap. 14 § KML är det den som utför arbetsföretaget som ska svara för kostnaden för 

arkeologisk slutundersökning. 

Ekonomiska konsekvenser för övriga 

Trafikverkets kostnader för projektering och iordningställande av väganläggningar utanför 

planområdet, vilka krävs för exploateringen, kommer att täckas genom medfinansiering från 

exploatören. 

 

Brålands samfällighetsförening får drifts- och underhållskostnader för de nya anläggningarna. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit lagakraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med 

detaljplanen och detaljplanen får inte upphävas eller ändras utan att synnerliga skäl föreligger. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 

upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 
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Huvudmannaskap 

Stenungsunds kommun är huvudman för GC-VÄG. 

 

 

Enskilt huvudmannaskap gäller för LOKALGATA, NATUR, SKYDD. 

Fortsatt planarbete 

Efter granskningstiden ska alla inkomna synpunkter sammanställas i ett granskningsutlåtande 

med förslag till revidering. Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast andra kvartalet 2020. 

Medverkande tjänstemän 

Planbeskrivningen har upprättats i samråd med berörda tjänstemän inom Stenungsunds 

kommun. 
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