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INLEDNING 

Bakgrund 
Området Hallerna, lokaliserat cirka 3 kilometer söder om Stenungsunds 
centrum, genomgår just nu en förändring mot att bli den nya stadsdelen i 
Stenungsund. 

Ägaren till fastigheten Nösnäs 1:89 avser att exploatera marken för att möj-
liggöra uppförandet av cirka 40 fristående villor i det aktuella området. 

Den övervägande delen av planområdet är inte tidigare planlagd. Exploate-
ringen behöver därför prövas i en detaljplan. 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beviljade 2008-11-19 § 242 an-
sökan om plantillstånd för bostäder på fastigheten Nösnäs 1:89. 

Sedan samrådet genomfördes har en ny trafiklösning, som innebär att en 
buss-/huvudväg ansluter norrifrån, inarbetats i förslaget.  

Planförslagets syfte och huvuddrag 
Planläggningens huvudsyfte är att, som ett led i bostadsutbyggnaden inom 
Västra Hallerna, möjliggöra en utbyggnad av bostäder inom planområdet. 
Området där bebyggelse nu planeras är inte tidigare planlagt och en 
detaljplan behöver därför tas fram för fastigheterna inom området. 

Planförslaget ger möjlighet till uppförandet av ny bostadsbebyggelse i form 
av 33 friliggande villor inom fastigheten Nösnäs 1:89. Möjlighet ges också 
till avstyckning av upp till 6 nya villatomter från de två befintliga 
bostadsfastigheterna inom området. Om planförslaget genomförs fullt ut 
kan sammantaget 39 nya villor inrymmas inom planområdet. 

Området kommer att trafikförsörjas norrifrån via en ny anslutningsväg som 
ansluter till Hallernaleden. Vägområdet för anslutningsvägen ingår i 
planområdet. Sträckningen av vägen utgör den norra delen av den huvudväg 
genom Hallernaområdet som föreslås i den översiktliga trafikutredning som 
är framtagen för Hallernaområdet. Havsörnsgatan (Karl XII:s färdväg) 
breddas för att fungera som en huvudgata/bussgata inom området och som 
en allmän gång- och cykelväg mellan Strandnorum och Stenungsund. 
Denna väg utgör en viktig del av en genomfartsgata för kollektivtrafiken 
genom den södra delen av Hallerna. 

Planområdet 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdet ligger i Västra Hallerna, cirka 3 km söder om centrala 
Stenungsund. Området är cirka 56 000 m² (5,6 ha) stort och avgränsas i väs-
ter, söder och öster av befintliga bostadsområden. Den norra delen av plan-
området gränsar i huvudsak till grönområden.  

Översikt över Stenungsunds kommun. 
Planområdet är beläget i Västra Hal-
lerna, markerat med svart ring. 
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Området ligger cirka 500 meter öster om väg 160, mellan Peabs, HSBs och 
Modulförvaltningens utbyggnadsområden (Västra Hallerna I, II och III). 
Planområdets avgränsning följer i den södra delen i stort gällande fastighets-
gränser, tillika detaljplanegränser, mot omgivande planlagd mark.  

Planområdets avgränsning, markerad med vitstreckad linje, och dess närområde. Fastighetsgränser 
och fastighetsbeteckningar markerade med röd färg. Avgränsningarna är ungefärliga. 
 
Planområdet består i dagsläget främst av naturmark i form av ängsmark i 
den södra delen och skogsmark i den norra delen. Inom planområdet finns 
två bebyggda bostadsfastigheter, Nösnäs 1:111 och Nösnäs 1:128. 

Havsörnsgatan, som övergår till Karls XII:s härväg, sträcker sig igenom om-
rådet och försörjer de befintliga bostadsfastigheterna inom planområdet. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Nösnäs 1:89 ägs av exploatören Nösnäs Utvecklings AB/Next 
Step Group AB.  

Fastigheterna Nösnäs 1:111 och 1:128 är privatägda. Fastigheten Nösnäs 
1:284 och Kyrkenorum 5:1 som omfattar hela den norra delen av planområ-
det ägs av Stenungsunds kommun. Planläggningen berör även en del av en 
samfälld väg, Karl XII:s härväg (Havsörnsgatan) som genomkorsar planom-
rådets södra del. 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 
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Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-
ringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av 
de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översikts-
plan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas i genomföran-
debeskrivningen. 

Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndighet-
er, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgär-
der som föreslås i planen. Samråd och utställning genomförs med syfte att få 
fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och 
påverkan i planeringsprocessen.  

Normalt planförfarande 

Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10) på grund av att planarbetet inleddes innan den nya plan- och bygg-
lagstiftningen trädde i kraft. Planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt 
planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan både 
skickas ut för samråd och ställs ut innan det kan tas upp för antagande.  

 
Planförslaget ska i det aktuella skedet antas. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
För Stenungsunds kommun gäller Översiktplan 2006, antagen av kommun-
fullmäktige 2009-11-23 § 167.  

Grundtanken i översiktsplanen är att det i alla samhällsområden ges möjlig-
het till bebyggelseutveckling, men att omfattningen blir störst i 
Stenungsunds tätort. Inom tätorten föreslås att Hallerna och de centrala de-
larna byggs färdigt och att samhället förtätas i lämplig omfattning.  

I översiktsplanen anges området Hallerna som den nya samhällsdelen i 
Stenungsund, vilken ska byggas ut successivt och innefatta cirka 1100 bostä-
der. Hallerna ska byggas ut till en egen stadsdel av Stenungsund med un-
derlag för service i stadsdelscentrum.  

I markanvändningskartan redovisar översiktsplanen en förändrad mark-
användning mot bostäder för planområdet men för den östra delen redovi-
sas också ett läge för den föreslagna trafikleden Hallernaleden. Dragningen 
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av Hallernaleden genom planområdet är inte längre aktuell. I rekommendat-
ionskartan redovisas området som ett utbyggnadsområde för tätorten. 

Översiktsplanen redovisar inga utpekade natur- eller kulturvärden inom 
planområdet. 

   
Planområdet, markerad med blåstreckad linje, ingår i ett område som rekommenderas för bostads-
bebyggelse (gult område med svartstreckad kantlinje) och dragning av en trafikled (rödstreckad 
linje). Trafikleden planeras inte längre att dras igenom området. Utdrag ur användningskartan, 
Stenungsunds ÖP 06. 

Detaljplaner 
Planområdet är till största delen oplanerad men gränsar till detaljplanelagda 
områden för bostadsutbyggnad; i norr till Västra Hallerna I (Dp 248), i syd-
väst till Västra Hallerna II (Dp 253) och i söder till Västra Hallerna III (Dp 
273). I öster gränsar planområdet till den äldre ”Förslag till byggnadsplan för fri-
tidsändamål över fastigheten Kyrkenorum Annex 1:8 m.fl.”, lagakraftvunnen 1960 
(Månssonska planen). Genomförandetiden för alla dessa planer har gått ut. 

Planområdet överlappar på ett ställe detaljplanen för västra Hallerna I (Dp 
248). Området som överlappas, på bilden nedan markerat med en skrafferad 
yta, består i den gällande planen av allmän plats i form av naturmark.  

 
Avgränsningen av planområdet följer i stort fastighetsgränserna och plangränserna för angränsande 
detaljplaner. Avgränsningen är inte exakt. 
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Planprogram 
Den västra delen av planområdet omfattades av det planprogram som upp-
rättades 2002 i ett inledande skede av detaljplaneläggningen och utbyggnaden 
av Västra Hallerna; ”Förslag till program för detaljplanearbete för Bostadsbebyggelse i 
Västra Hallerna” 2001-03-16, rev 2002-03-19. 

För planområdet föreslås i programmet en bostadsutbyggnad med cirka 30 
lägenheter i radhusform alternativt villabebyggelse. I programmet redovisas 
en dragning av trafikleden Hallernaleden genom planområdet. Planerna på 
att dra Hallernaleden genom planområdet är inte längre aktuella. 

Behovsbedömning  

Allmänt 

Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen 
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej.  

Under framtagandet av detaljplanen har en så kallad behovsbedömning ut-
förts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan (6 kap 11 § MB). Om ett genomförande kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Sammanfattning 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken, 
överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan och tidigare 
program över Västra Hallerna. Ett genomförande av planerna bedöms inte 
medföra överskridande av gällande miljökvalitetsnormer eller motverka att 
miljökvalitetsnormen för vatten uppnås. 

Omgivande bostäder bedöms inte medföra betydande påverkan på de nya 
bostäder som planförslaget ger möjlighet till inom planområdet. 

Under planarbetet behöver fornlämningarnas skyddsområden och de geo-
tekniska förhållandena utredas och en dagvattenlösning redovisas. Detalj-
planeförslaget behöver därefter utformas så att ett genomförande av planen 
inte medför skada på fornlämningarna, risk för ras och stabilitetsproblem eller 
på ett betydande sätt påverkar förhållandena inom Stenungsundskustens Na-
tura 2000-område. 

Ställningstagande 

Kommunen bedömde i samrådsskedet att projektet inte kommer att 
medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade kommunens 
uppfattning. En miljöbedömning ska därför inte genomföras. 

Övriga kommunala beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har 2008-11-19 § 242 beviljat 
inlämnad ansökan om plantillstånd för bostäder på fastigheten Nösnäs 1:89.  
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BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser,  
3 kap MB 
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är 
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt 
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.  

Planområdet berörs inte av några hushållningsbestämmelser enligt 3 kap 
MB.  

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med 
hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. 

Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar område-
nas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för ut-
vecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Hela Stenungsunds kustområde omfattas av särskilda hushåll-
ningsbestämmelser enligt 4 kap MB (högexploaterad kust) och är med hän-
syn till de natur- och kulturvärden som finns i området av riksintresse. Plan-
området ligger inom detta område. Exploateringsföretag och andra ingrepp i 
miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtag-
ligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder för utvecklingen av befint-
liga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Ett genomförande av planförslaget innebär en utveckling av Stenungsunds 
tätort och bedöms inte strida mot bestämmelserna i miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Mil-
jökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika 
parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvat-
ten samt omgivningsbuller. 

Vattenförekomster (SFS 2004:660)  

Planområdets omgivande kustvatten omfattas av miljökvalitetsnormer för 
vatten. Den ekologiska statusen för Hake fjord har klassificerats till måttlig 
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och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk 
status ska uppnås till 2021.  

Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)  

Hake fjord är inte ett utpekat fisk- eller musselvatten.  

Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)  

Planområdet bedöms inte ligga inom ett område där normerna överskrids. 
Ett genomförande bedöms inte leda till att normerna överskrids. 

Omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

Planområdet berörs inte av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. 

Sammanfattning av påverkan på miljökvalitetsnormerna 

Det finns idag inga indikationer på att ett genomförande av planförslaget 
innebär att gällande miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas inom det 
aktuella planområdet. 

Områdesskydd, 7 kap, MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att diverse 
olika miljöskyddsområden ska värnas. Exempel på områden som ingår i 7 
kap MB är naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden och 
Natura 2000-områden. 

Stenungsundskustens vattenområde (Hake fjord) utgör ett Natura 2000-
område. Planområdet ligger inom Stenungsundskustens avrinningsområde 
men inte inom det utpekade Natura 2000-området. Det är viktigt att utsläpp 
från planområdet inte leder till betydande påverkan och försämrade för-
hållanden för de bevarandevärda naturtyperna. 

PLANFÖRSLAGET – 
FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark, terräng och vegetation 

Förutsättningar: Den södra delen av planområdet ligger mestadels i en 
svag sydsluttning och omges i norr, öster och väster av högre belägna skogs- 
och bergspartier. Marknivåerna inom den här delen av planområdet varierar 
mellan +22 i söder upp till +42 längst i nordost. De centrala delarna av 
planområdet utgörs av ett öppet, gräsbevuxet gärde. I södra delen av plan-
området finns ett bestånd av al och ett större bestånd av Björn-
loka/Jättebjörnloka.  

Östra delen av området utgörs av en relativt brant västersluttning, delvis 
med berg i dagen.  
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 I västra delen av området finns ett mindre höjdparti med en högsta nivå på 
+41, där berget går i dagen. 

Den norra delen av planområdet sträcker sig genom ett skogsparti där mar-
knivåerna varierar mellan cirka +30 och +44. Skogsbeståendet består främst 
av tall och diverse lövträd. 

Inga utpekade naturvärden finns inom planområdet 

Planförslaget: Ett genomförande av planförslaget kommer att leda till rela-
tivt stora förändringar av markens nivå. Detta främst på grund anslutnings-
vägens dragning genom höjdpartiet i den norra delen av planområdet. På en 
mindre del av sträckan kommer markens nivå att behöva sänkas cirka 5 me-
ter. På grund av den relativt stora skillnaden mellan befintlig marknivå och 
vägens nivå kommer större slänter intill vägen att krävas i norr. Områdena 
för dessa slänter ingår i användningen huvudgata i den norra delen av pla-
nen. För en mer utförlig redovisning av vägens profil hänvisas till den bifo-
gade väg- och bullerutredningen, se avsnittet ”trafik”.  

I den sydvästra delen av området kommer marken att förändras mindre. En 
begränsad höjning av marken, för att anpassa sig höjdmässigt till omkring-
liggande bostadstomter och för att undvika att dagvatten samlas i området, 
kommer att genomföras. 

I den östra delen av planområdet kommer tomtmarken att anpassas till den 
planerade lokalvägen som försörjer 12 tomter. På grund av den relativt korta 
sträckan på vägen, omkring 170 meter samt höjdskillnaden från anslutning 
till bussgatan (+ 26) upp till vändplanen (+40) kommer tomtmarken att be-
höva anpassas för att möta vägen och möjliggöra angöring mellan gata och 
tomt. För två av tomterna kommer avsevärda förändringar av markens nivå 
vara nödvändiga för att anpassa tomtmarken till lokalvägens höjdsättning. 
Vägens lutning totalt uppgår till cirka 8,5 %, men under kortare partier kan 
lutningen uppgå till 12 %.  

Delar av de två höjdpartierna i väster och öster planläggs som naturmark, 
allmän plats. Inga förändringar planeras i naturmarkerna. 

Borttagande av Lokabeståndet pågår och ett genomförande av planförslaget 
kommer innebära att marken avstyckas till bostadsfastigheter. Aldungen 
kommer i samband med planens genomförande att tas ned. Den största de-
len av vegetationen inom planområdet kommer därmed att försvinna till 
förmån för tomt- och vägmark. 

Geoteknik 

Förutsättningar: För att klarlägga de geotekniska förhållandena inom 
planområdet har en geoteknisk utredning med fältundersökning genomförts 
som en del i planarbetet.  

Sedan utställningen har den geotekniska utredningen utökats och komplette-
rats för att även inkludera den planerade anslutningsvägen som ansluter 
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norrifrån. Resultatet av utredningarna redovisas i ”PM, Geoteknik och Mark-
teknisk undersökning (MUR)”, daterade 2015-10-09, utförda av GEO-gruppen 
AB.  

En sammanfattning av slutsatserna i utredningen redovisas nedan. För en 
mer utförlig redovisning hänvisas till utredningen som bifogas planen. 

Planområdet är ca 5,6 hektar stort och omgärdas av skogsmark, berg i dagen 
samt gamla och nya bostadsområden. Den södra och centrala delen av plan-
området utgörs av före detta ängsmarks som delvis är igenväxt med sly. 
Ängsmarken omgärdas i väster, norr och söder i huvudsak av skogsmark 
och berg i dagen vilket också utgör en stor del av planområdet. Skogsmar-
ken har tidigare delvis avverkats men inom den avverkade delen växer nu tät 
sly. Ängsmarken angränsar i söder till ett befintligt bostadsområde som är 
beläget utanför planområdet. Bebyggelsen inom planområdet utgörs av bo-
stadsfastigheter Nösnäs 1:111 och 1:128. En grusväg förbinder dessa fastig-
heter med en asfalterad gata längst i söder. 

Inom ängen är marken relativt plan och marknivån varierar mellan 22-28 
meter. Skogs- och bergpartiet karaktäriseras av lutande terräng och markni-
vån varierar mellan 28-44 meter. I väster finns en nästan vertikal bergvägg. 

Marken inom planområdet kan delas in i 3 olika delar.  En del utgörs av 
berg i dagen, en del av fastmark och en del som ej är fastmark (i huvudsak 
före detta ängsmark). Inom fastmarkområdet utgörs jordlagren under det 
naturliga ytlagret i huvudsak av friktionsjord som vilar på berggrunden. 
Torrskorpefast lera förekommer dock ställvis. Inom delen som ej utgörs av 
fastmark består lagerföljen under det naturliga ytlagret i huvudsak av lera 
som underlagras av friktionsjord ovan berggrunden. Ställvis förekommer 
dock ett lager friktionsjord (sand) ovan leran. 

Det naturliga ytlagret utgörs i huvudsak mulljord med varierande halter av 
sand, silt och lera. Även mullhaltig sand och lera förekommer. I undersökta 
punkter varierar det naturliga ytlagrets tjocklek mellan 0,3-1,0 meter. 

Lerans mäktighet i undersökta punkter varierar mellan 0 till cirka 10 meter. 
Leran är torrskorpefast ner till mellan cirka 1,5-3,0 meters djup. Där under 
har den okorrigerade skjuvhållfastheten uppmätts på 2,5-6,0 meters djup till 
20-32 kPa. Leran är till stor del siltig vilket gör den erosionskänslig och flyt-
benägen i vattenmättat tillstånd. På större djup än cirka 6-7 meter bedöms 
leran vara skiktad med silt och sand.  

Friktionsjorden utgörs dels av sand och dels av morän. Inom delar av områ-
det överlagrar sandlagret moränen och inom andra delar överlagrar den le-
ran. Ställvis vilar sanden eventuellt direkt på berggrunden. Sanden innehåller 
varierande halter av grus och silt. I en provtagningspunkt är silt den domine-
rande jordarten. Moränen utgörs i provtagningspunkterna av siltig sandmo-
rän. Friktionsjorden är erosionskänslig och flytbenägen i vattenmättat till-
stånd. Mäktigheten har ej bestämts men sonderingarna har trängt 
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ner mellan cirka 0-3 meter i friktionsjorden innan stopp mot sten, block eller 
berg registrerats. 

Bergets nivå har ej bestämts. Sonderingarna har utförts till stopp mot sten 
block eller berg cirka 1-13 meter under markytan. Berget går i dagen inom 
delar av planområdet. 

Sättningar, grundläggning 

Förekommande mulljord och mullhaltig jord är erfarenhetsmässigt mycket 
sättningskänslig. Inom fastmarksområdet bedöms endast små sättningar 
uppstå vid måttlig belastning. Inom den del som ej utgörs av fastmark (i hu-
vudsak ängsmarken) förekommer lera som ej är torrskorpefast. Leran sätt-
ningsegenskaper har inte bestämts. Den betraktas därför tillsvidare som 
normalkonsoliderad under rådande förhållanden. I en normalkonsoliderad 
lera ger alla påförda laster i form av till exempel byggnader, uppfyllnader el-
ler en grundvattensänkning ger upphov till sättningar. 

Inom berg- och fastmarkområdet bedöms grundläggning av byggnader 
kunna utföras på berg eller packad sprängbotten/packad fyllning och/eller i 
den fasta jorden. Inom den del som ej utgörs av fastmark är sättningsförhål-
landena osäkra. Byggnader bör därför grundläggas på pålar/plintar nerförda 
till berg eller fast botten. Alternativ kan eventuellt grundläggningen utföras 
med full lastkompensation. För att undersöka om byggnader kan mark-
grundläggas måste lerans sättningsegenskaper bestämmas. 

I samband med detaljprojekteringen, när byggnadernas läge i plan och höjd 
har bestämts, bör kompletterande undersökningar utföras för att kontrollera 
grundläggningsförhållanden närmare. 

Stabilitet, rasrisk och erosion 

Inom den västra delen av området finns ett brant stående bergparti. Inom 
en mindre del av detta område är berget mycket sprickrikt. För att förhindra 
ras inom det sprickrika området skall lösa stenar och block tas bort. 

Inom området pågår det ej någon erosion, men de permanenta schaktslänter 
som planeras skall erosionsskyddas då förekommande jordar till stor del är 
erosionskänsliga. 

Inom delen som ej utgörs av fastmark skall endast en begränsad höjning av 
marknivån utföras. Området är även relativt plant utan större nivåskillnader. 
Stabiliteten bedöms som tillfredsställande inom detta område. 

För den planerade anslutningsvägen i norr ska marknivån sänkas som mest 
cirka 5 meter. Den stora marknivåsänkningen kommer att utföras inom om-
råden med berg i dagen eller berg med tunt jordtäcke. Utanför bergområdet 
kommer marknivån sänkas med som mest cirka 2 meter. Marknivåsänkning-
en avtar med avståndet från bergspartiet och kommer att utföras i friktions-
jord. Stabiliteten bedöms som tillfredställande inom detta område. Risken 
för ras i planerad bergschakt ska kontrolleras vid schaktningstillfället. 
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I den östra delen av planområdet planeras delvis relativt stora marknivåför-
ändringa. Längs delar av den planerade lokalgatan i öster ska marknivån 
sänkas med 3 meter och längs andra delar höjas med 3 meter. En stödmur 
eller liknande ska uppföras mot tomtmarken där marknivåförändringarna är 
som störst. Sänkningen kommer att utföras inom ett område med fast frikt-
ionsjord. Eventuellt kommer bergschakt att krävas. Även marknivåhöjning-
en kommer att utföras inom ett område med fast friktionsjord. På grund av 
att marknivån inom tomtmarken ska anpassas till den planerade lokalgatan 
kommer även marknivån inom angränsande tomter höjas. Stabilitetsberäk-
ningar har utförts där stabilitetsförhållanden i den östra delen har bedömts 
vara som mest ansträngda. Erhållna säkerhetsfaktorer har beräknats till  
Fc= 1,77 och Fkomb=1,74 vilket innebär att stabiliteten är tillfredställande. 

Planförslaget 
Ett genomförande av planerna med uppförande av nya byggnader, anlägg-
ande av tomter och vägar kommer att medföra markarbeten såsom schakt-
ningar och utfyllnader inom planområdet. Inom vissa delar kommer mar-
kens nivå att förändras starkt, främst i den norra delen av planområdet där 
anslutningsvägen planeras. 

En planbestämmelse om att det sprickrika området i den sydvästra delen av 
planområdet ska rensas från stenar och lösa block enligt den geotekniska ut-
redningen, införs på plankartan. Läs mer under rubriken ”hälsa och säker-
het”.  

Fornlämningar 

Förutsättningar 
Planområdet ligger i en fornlämningsrik närmiljö och inom planområdet 
finns två fasta fornlämningar; Norum 165:2 och Norum 143:1. Norum 
165:2 är en boplatslämning belägen på gärdet strax söder om tillfartsvägen 
till Strandnorum 1:111. Norum 143:1 är en stensättning belägen på slutt-
ningen i öster, cirka 40 meter över havet. Norum 165:2 omfattas av Arkeo-
logisk förundersökning utförd av Bohusläns museum. Rapport 2004:4 Ägges-
torp 1:8 m.fl. 

Planförslaget 
Ett genomförande av planförslaget medför att markområdet vid de fasta 
fornlämningarna Norum 165:2 och Norum 143:1 tas i anspråk för villatom-
ter och vägmark.  

Rio Kulturkooperativ har genomfört en arkeologisk förundersökning för 
fornlämningen Norum 165:2. De fåtaliga fynd (4 slagna flintor) som gjordes 
på platsen motiverar enligt utredningen inte några ytterligare antikvariska åt-
gärder. Utredningen föreslår därför att fornlämningen ska betraktas som 
undersökt och borttagen. Länsstyrelsen ska formellt fatta beslut om att forn-
lämningen ska anses vara borttagen. 

En ansökan om slutundersökning för Norum 143:1 ska lämnas in till läns-
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styrelsen. Slutundersökningen kan genomföras först efter att planen har 
vunnit lagakraft. 

Sedan utställningen har en arkeologisk förundersökning av ytor anslutande 
till fornlämningarna Norum 7:1, 165:1 och 166:1 och en arkeologisk utred-
ning av planerad vägsträckning i norr genomförts av Rio kulturkooperativ. 

I undersökningen/utredningen rekommenderas att fornlämningarna Norum 
165:1 och 166:1 bör slutundersökas. Gravhögen Norum 7:1, som delvis lig-
ger utanför vägområdet, bör vid fortsatt exploatering kunna skyddas från in-
grepp för att kunna kvarligga efter avslutat arbete. 

En ansökan om slutundersökning för Norum 165:1 och 166:1 ska lämnas in 
till länsstyrelsen. Slutundersökningen kan genomföras först efter att planen 
har vunnit lagakraft. 

Bebyggelse 

Omgivande bebyggelse/stadsbild/landskapsbild 

Planområdet ligger centralt i Hallerna. Hallerna genomgår i dagsläget en ut-
veckling mot att bli Stenungsunds nya samhällsdel. Norr om planområdet 
bygger t.ex. PEAB både höghus och småhus, i väster har HSB uppfört nya 
bostadsrättsområden och i söder har Modulförvaltningen påbörja utbyggna-
den av nya bostadskvarter med villabebyggelse. Överlag pågår i intilliggande 
kvarter en förtätning av villabebyggelsen genom avstyckningar av befintliga 
bostadstomter. Direkt öster om planområdet ligger ett äldre fritidshusom-
råde.  

Bostäder 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns två bebyggda bostadsfastigheter; Nösnäs 1:111 i 
den västra delen av planområdet och Nösnäs 1:128 öster om Havsörnsga-
tan. På fastigheten Nösnäs 1:111 finns ett enfamiljshus med ett fristående 
garage. På fastigheten Nösnäs 1:128 finns två bostadshus; ett mindre fritids-
hus och en nybyggd villa. 

Planförslaget 
Planförslaget ger möjlighet till en varierad nybyggnation av friliggande 
villabebyggelse inom planområdet. Bebyggelsekvarter läggs ut på den flacka 
marken väster om Havsörnsgatan och i bergsslänten öster om gatan. 

Cirka 33 bostadsfastigheter kan avstyckas från fastigheten Nösnäs 1:89 och 
från de två befintliga bostadsfastigheterna inom planområdet, Nösnäs 1:111 
och 1:128, kan cirka 6 ytterligare bostadsfastigheter skapas. 

Om planförslaget genomförs fullt ut kan cirka 39 nya villor inrymmas inom 
området, vilket motsvarar exploateringen sam presenterades i samrådsför-
slaget. 
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De generella planbestämmelser som gäller inom hela planområdet säger att 
högst en huvudbyggnad får uppföras per fastighet, att byggnader ska 
utformas med sadeltak eller pulpettak och att högsta tillåtna byggnadshöjd 
för komplementbyggnader är 3,0 meter. Högsta tillåtna takvinkel för 
huvudbyggnad och komplementbyggnad är 38° respektive 30°. 
Placeringsbestämmelserna för komplementbyggnader innebär att 
komplementbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns mellan 
bostadsfastigheter. Detta innebär att plats på bostadsfastigheterna kan 
sparas om fastighetsägarna väljer att byggas ihop sina respektive garage eller 
förråd. Om komplementbyggnader inte byggs ihop över fastighetsgränsen 
ska komplementbyggnader placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns. 
Komplementbyggnader, fristående och sammanbyggda, får dock aldrig 
placeras närmare än 1,5 meter från gräns mot allmän plats.  

Huvudbyggnader ska generellt placeras minst 2,0 från fastighetsgräns inom 
planområdet. På den befintliga fastigheten Nösnäs 1:111 ska dock 
huvudbyggnad placeras minst  4,5 meter från fastighetsgräns. 

Cirkat 3 nya bostadsfastigheter tillåts avstyckas från den västra delen av 
fastigheten Nösnäs 1:111. Bebyggelsen tillåts uppföras i två våningar och 
byggnadshöjden sätts till 5,0 meter. Den sammanlagda byggnadsarean sätts 
till maximalt 175 m² per fastighet och den minsta tillåtna fastighetsstorleken 
sätts till 500 m². Den del av fastigheten som idag är bebyggd får en 
sammanlagd tillåten byggnadsarea på maximalt 250 m², vilket innebär en 
möjlighet att bygga ut. Den minsta tillåtna fastighetsstorleken sätts till 800 
m². Denna del av fastigheten kan därför delas i två bostadsfastigheter om 
fastighetsägaren önskar. Bebyggelse i två våningar med en byggnadshöjd på 
5,0 meter tillåts. 

Den bebyggelse som ska placeras på den relativt plana marken väster om 
Havsörnsgatan tillåts uppföras i två våningar med en maximal nockhöjd på 
8 meter. Området föreslås få en relativt tät småhusbebyggelse där tomterna i 
snitt kommer att få en storlek på cirka 740 m². För beyggelsen vid 
bergshöjden, där 3 nya fastigheter ksan bildas, sätts den sammanlagda 
tillåtna byggnadsarean till 150 m² per fastighet medans maximalt 175 m² per 
fastighet gäller för resten av bebyggelsen (ca 18 fastigheter) i denna del.  
Den minsta tillåtna fastighetsstorleken sätts till 500 m². 

Öster om Havsörnsgatan kommer en ny lokalväg att försörja 12 friliggande 
småhus. På grund av att större delen av området utgörs av en relativt brant 
sluttning kommer troligen de flesta husen att utformas som souterränghus. 
Planen ger på 4 stycken tomter med mindre nivåskillnader rätt att uppföra 
byggnader i 2 våningar men på de tomter med stor höjdskillnad inom 
tomten tillåts endast en våning med möjlighet att addera en 
souterrängvåning. På detta sätt så möjliggörs en bättre anpassning av 
bebyggelsen till den befintliga terrängen. 
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De fyra tomter som ligger väster om lokalvägen får en sammanlagd 
byggnadsarea på 150 m² per fastighet, medans övriga tomter får en 
sammanlagd byggnadsarea på 175 m² per fastighet.  

Höjden på husen i sluttningen regleras med en maximal nockhöjd i 
förhållande till grundkartans nollplan. Höjden sätt så att souteränghus med 
en låg takvinkel rymms inom bestämmelserna. 

På den bebyggda fastigheten Nösnäs 1:128 skapas möjlighet till att uppföra 
ett småhus i två våningar med en byggnadshöjd på 5,0 meter. Den 
sammanlagda byggnadsarean sätts till 125 m². På den delen av fastigheten 
som idagsläget är bebyggd sätts den sammanlagda byggnadsarean till 275 m², 
vilket innebär möjligheter att bygga ut. Här sätt byggnadshöjden till 5,5 
meter med möjlighet till bebyggelse i två våningar. Möjlighet att uppföra 
tillhörande garage på 75 m² finns också. Denna del av fastigheten kan delas 
upp i två fastigheter, med en minsta fastighetsstorlek på 600 m², om 
fastighetsägaren så önskar. 

Illustrationen visar en möjlig bebyggelse inom planområdet. Andra utformningar är möjliga. Illust-
rationen redovisar en situation när maximalt antal fastigheter har bebyggts på fastigheten Nösnäs 
1:89. Illustration: Kjellgren Kaminsky Architecture 

Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Planområdet innehåller delar med relativt stark marklutning, detta gäller 
främst i den östra delen. Vid nybyggnation av bostäder och nyanläggning av 
allmänna platser ska dessa göras tillgängliga och användbara för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
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Planförslaget 
Alla bostadsfastigheterna kan nås med bil och bilparkering kan ske i anslut-
ning till bostäderna. God tillgänglighet kan uppnås mellan parkeringsplats 
och bostadsentré på de flesta tomter. På två tomter i den östra delen av 
planområdet krävs större markingrepp för att säkerställa tillgängligheten. 

Souterränghus ska utformas så att nödvändiga funktioner placeras i entré-
planet. Tillgänglighetsfrågor behandlas i bygglovskedet. 

Friytor och rekreation 
Planförslaget utformas så att alla bostäderna ges en egen tomtplats. Tomter-
na bedöms kunna få ett tillfredsställande lokalklimat med goda solvärden. 
Föreslagen disposition av tomterna ger stora möjligheter till syd-/syd-
västvända och skyddade uteplatser på egen tomt.  

Möjlighet att röra sig från området norrut via en gångstig på naturmarken 
säkerställs i planen. 

Omgivningarna erbjuder också stora möjligheter till lek, idrott och rekre-
ation. Mindre skogs- och naturområden finns i direkt anslutning till plan-
området. Cirka 1 kilometer norr om planområdet ligger Sundahallen med id-
rottsanläggning och motionsslinga. På cykelavstånd finns flera fina bad-
platser, rekreationsområden och småbåtshamnar.  

Trafik 

Vägar/Gator, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik 

Förutsättningar 
De befintliga bostäderna inom planområdet trafikmatas idag med en angö-
ring söderifrån, via väg 160, Hakefjordsvägen och Havsörnsgatan. Fastig-
heten Nösnäs 1:128 har tillfart direkt från Havsörnsgatan. Fastigheten 
Nösnäs 1:111 har tillfart via Havsörnsgatan och en enskild väg. 

Inom planområdet är Havsörnsgatan en smal grusväg, och del av den så kal-
lade Karl XII:s härväg. Havsörnsgatan är förhållandevis smal även på avsnit-
tet söder om planområdet. I samband med en framtida planläggning med 
va-sanering och utökning av byggrätterna öster om aktuellt planområde 
(Månssonska planen m.fl.) kommer kommunen att utreda behovet av even-
tuella åtgärder på den södra delen av Havsörnsgatan. 

Längs Havsörnsgatan/Karl XII:s väg löper i nord-sydlig riktning genom 
planområdet, ett välfrekventerat gång- och cykelstråk som förbinder bland 
annat Strandnorum med Stenungsund. Stråket ansluter norr om planområ-
det till allmän gång- och cykelbana mot Stenungsund och i söder följer strå-
ket Havsörnsgatan. Havsörnsgatan har ingen separat gång- eller cykelbana, 
varken inom eller utanför planområdet. En belyst gång- och cykelbana som 
förbinder Höjdlyckevägen i söder med Ingas väg i väster, följer utmed plan-
områdets sydvästra gräns. Mellan Höjdlyckevägen och gång- och cykelstrå-

Havsörnsgatan, vid södra infarten till 
planområdet. 

Befintlig gång- och cykelbana sydväst 
om planområdet, mellan Höjdlycke-
vägen och Ingas väg. Planområdet 
och fastigheten Nösnäs 1:111 till väns-
ter i bild. 

Havsörnsgatan söder om planområdet. 

Befintlig tillfartsväg till Nösnäs 1:111. 
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ket längs Havsörnsgatan/Karl XII:s väg har en gångstig trampats upp över 
gärdet. 

En utredning för den övergripande trafikföringen inom Hallernaområdet 
har utförts sedan samrådet genomfördes, ”Trafikutredning Hallerna, 
Stenungsund, 2012-05-25”. Utredning syftar till att hitta förslag till en håll-
bar övergripande trafikstruktur för Hallernaområdet. Några olika alternativa 
strukturer studeras och bedöms i utredningen. Utredningen syftar till att 
fungera som beslutsunderlag inför kommunens kommande beslut om hur 
utbyggnaden av ytterligare bostäder i Hallernaområdet skall ske.  

I utredningen föreslås att den tidigare planerade ”Hallernaleden” som var 
tänkt att dras genom området i en nord-sydlig sträckning utgår. Detta bland 
annat på grund av svårigheterna med att genomföra en rationell sträckning 
av vägen, topografiska svårigheter, bebyggelse i vägens dragning samt att 
stora naturvärden skulle gå förlorade.  

Utredningen föreslår en ny huvudväg genom Hallernaområdet som sträcker 
sig genom det aktuella planområdet. Planförslaget är utformat med utgångs-
punkt i trafikutredningen. Utredningen bifogas planhandlingarna.  

Planförslaget 
En kombinerad väg- och bullerutredning har tagits fram av Norconsult, PM 
Väg- och bullerutredning för bussgata vid Nösnäs, 2013-08-28. I utredningen före-
slås en ny buss-/huvudgata genom området för att skapa möjligheter för en 
god kollektivtrafik inom Hallernaområdet i allmänhet och planområdet i 
synnerhet. Denna sträcka utgör den norra delen av den huvudväg som före-
slås i den översiktliga trafikutredningen för trafikförsörjningen i Hallerna-
området. 

Huvuddelen av befintlig och tillkommande bebyggelse kommer efter ett ge-
nomförande av planen att trafikmatas norrifrån via den nya huvud-
/bussgatan som ansluter till Hallernaleden i norr. Vägen kommer att gå över 
höjdpartiet norr om den föreslagna bebyggelsen och ansluta till bostadsom-
rådet där Havsörnsgatan övergår till Karl XII:s härväg. Havsörnsgatan 
kommer därmed inom planområdet att breddas och få en hög standard. Ut-
redningen rekommenderar att vägen dimensioneras för hastigheten 40 
km/h. Vägen kommer att vara en viktig koppling för busstrafiken och ska 
utformas med syftet att undvika höga hastigheter och genomfartstrafik.  

En lägre hastighet på vägen ska uppnås via olika fysiska åtgärder i form av 
upphöjda korsningar, platågupp vid övergångsställen och timglashållplatser 
för busstrafiken. 

Körbanan för anslutningsvägen föreslås bli 6 meter bred för att möjliggöra 
möten mellan bussar. Vid sidan av körbanan planeras en separat gång- och 
cykelbana med en bredd på 3 meter. En skiljeremsa med en bredd på 2 me-
ter innehållande trädplantering och plats för bullerskydd ska finnas mellan 
körbana och gång- och cykelvägen, se vägsektion nedan. 
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Föreslagen vägsektion för buss-/huvudgatan inom planområdet. 
 
I utredningen föreslås en sträckning av buss-/huvudgatan vidare från plan-
området i sydöstlig riktning för att ansluta till Hallernaleden. Denna del av 
sträckan behandlas dock inte i den aktuella detaljplanen.  

En busshållplats föreslås placeras centralt i område och utformas som en så 
kallad ”timglashållplats” vilket innebär att inga bilar kan passera bussen åt 
något håll när den står vid hållplatsen. Detta leder till att hastigheten på 
vägen dämpas. 

En stor del av sträckan för buss-/huvudgatan beläggs med utfartsförbud för 
att hindra att infarter till de planerade fastigheterna sker mot gatan. 

Planen möjliggör även tillfart till området söderifrån via Havsörnsgatan. Till-
fart till området finns alltså även om inte den planerade tillfartsvägen i norr 
byggs ut.  

De övriga två lokalvägarna inom området föreslås få en vägbredd på cirka 
5,0 meter. Vägområdet i detaljplanen är 6 meter brett. Vägarnas bredd samt 
möjlighet till rundkörning och vändplats i norr innebär att sopbilen kan 
hämta sopor vid varje fastighet. 

De tre fastigheter som kan bildas vid avstyckning av den västra delen av fas-
tigheten Nösnäs 1:111, lokaliserad i den sydvästra delen av planområdet, 
kommer att angöras via Ingas väg. Bestämmelsen ”gata” har lagts in längs 
med den befintliga gång- och cykelvägen. För att alla fastigheter ska kunna 
bli nåbara med bil krävs med allra största sannolikhet en lösning med servi-
tut. 

Den del av fastigheten Nösnäs 1:111 som i dagsläget är bebyggd kommer att 
angöras österifrån, via den nya lokalvägen. 

Det nya vägnätet inom planområdet ska inte uppmuntra till genomfartstrafik 
genom området, men öppna upp för förbättrade gång- och cykelpassager 
inom Västra Hallerna 
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Planförslaget ger möjlighet att knyta samman omgivande befintliga gång- 
och cykelstråk med varandra och skapar förutsättningar för att skapa nya 
förbindelser mot norr. Längs den nya angöringsgatan och genom området 
(Havsörnsgatan) ges utrymme ges för en separat gång- och cykelbana med 
en bredd på 3,0 meter. Den nya gång- och cykelbanan kommer i norr att an-
sluta till befintlig gång- och cykelbana mot Stenungsund (Karl XII härväg) 
samt mot Hallernaleden. 

Från denna gång- och cykelväg skapas i planen en möjlighet att samman-
länka cykelnätet med den befintlig gång- och cykelvägen som leder mellan 
Ingas väg och Höjdlyckevägen. 

Parkering 

Förutsättningar 
För befintliga bostadsfastigheter inom planområdet och omgivande bostads-
fastigheter utanför planområdet sker parkering ske på egen tomt alternativt i 
gemensamma anläggningar intill bostäderna.  

Planförslaget 
Parkering för boende och besökare ska tillgodoses på kvartersmark, på egen 
tomt. 

Service 
Fullt utbyggd offentlig och kommunal service finns i centrala Stenungssund, 
cirka 3 kilometer norr om planområdet. I Stenungsund finns också järnvägs- 
och busstation med täta kollektivtrafikförbindelser mot såväl 
Kungälv/Göteborg som Uddevalla och Tjörn/Orust. 

Närmaste förskola ligger i Västra Hallerna, cirka 500 meter norr om plan-
området. Närliggande kommunala grundskolor är Kyrkenorumskolan (F-6) 
och Kristinedalsskolan (F-9), bägge i Stenungsund. Cirka 1 kilometer norr 
om planområdet ligger Nösnässkolans gymnasium. 

Inom planområdet planeras inga serviceverksamheter. 

Teknisk försörjning 

VA och dagvatten 

Förutsättningar 
Planområdet ingår idag inte i det kommunala verksamhetsområdet för vat-
ten och avlopp.  

Utbyggnad av det kommunala va-nätet pågår inom Hallernaområdet. Va-, 
och dagvattenledningar finns nedlagda i Havsörnsgatan sydost om planom-
rådet, och längs Höjdlyckevägen samt längs gång- och cykelbanan sydväst 
om planområdet. Bostadsfastigheten Nösnäs 1:111 är ansluten till det kom-
munala va-nätet och har förbindelsepunkt invid Höjdlyckevägen. Bostads-
fastigheten Nösnäs 1:128 har idag enskilt vatten och avlopp. 
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En utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar inom planområdet krävs 
för exploateringen 

Omgivande marker i norr, öster och väster ligger högre än planområdet och 
det kan antas att området tar emot relativt stora mängder dagvatten från 
omgivande naturområden innan det rinner vidare söderut. 

Planförslaget 
Befintlig och ny bostadsbebyggelse inom planområdet ska anslutas till 
kommunalt avlopp och kommunens verksamhetsområde för vatten och av-
lopp ska utvidgas så att bebyggelseområdet inom planområdet inkluderas. 
Befintlig enskild avloppslösning för Nösnäs 1:128 kommer att tas bort. 

En tryckstegringsstation kommer att anläggas i den östra delen av planom-
rådet för att uppnå ett acceptabelt tryck för de fastigheter som ligger högst i 
öster.  

Ledningsnät för dagvatten finns utbyggt söder om planområdet och möjlig 
anslutningspunkt är strax öster om Höjdlyckevägen.  

Avledningen av dagvatten ska ske via nya ledningar, huvudsakligen förlagda 
i vägområdet, genom den nya bebyggelsen till två fördröjningsmagasin. Ef-
ter fördröjning är volymen av dagvatten sådan att det kan anslutas till det 
kommunala dagvattensystemet. De föreslagna platserna för fördröjningsma-
gasin utgörs idag av naturmark och är naturliga lågpunkter i området. I plan-
förslaget ingår de i vägområdet som bestämmelsen ”dagvatten”. Ett u-
område, där marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledning-
ar, har placerats ut i den södra delen av planområdet för att säkerställa led-
ningsdragning över kvartersmark.  

Utflödet från fördröjningsmagasinen motsvarar områdets befintliga dagvat-
tenavrinning vid ett 10-års regn med en varaktighet på 10 minuter. Detta in-
nebär att dagvattenflödet nedströms fördröjningsmagasinen blir opåverkat 
efter utbyggnad av bostadsområdet vid ett regn med en regnintensitet lika 
med eller lägre än vid ett 10-års regn med 10 minuters varaktighet. För ut-
förligare beskrivning av dagvattensituationen och åtgärder, se Dagvattenut-
redning Nösnäs, Stenungsunds kommun, BBK 2013-11-29. 

El, tele och datakommunikation 

Utbyggnad av el-, tele-, och datakommunikation krävs inom planområdet. 

Värme och avfall 

Fjärrvärme finns utbyggt till bostadsområdena norr, söder och väster om 
planområdet och möjlighet finns att ansluta den nya bostadsbebyggelsen till 
fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeledningar finns ledlagda i direkt anslutning till 
planområdet, både längs Ingas väg i väster och längs gång- och cykelbanan i 
sydväst.  

Inom tätorterna ombesörjer kommunen idag hämtning av hushållsavfall vid 
fastighet. För befintliga och tillkommande bostäder i planområdet förslås att 
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hämtning av hushållsavfall sker vid fastigheten. Vändmöjlighet i form av 
rundkörning och vändplan finns inom planområdet. För de bostadsfastig-
heter som avstyckas från Nösnäs 1:111 föreslås sophämtning ske från Ingas 
väg, väster om planområdet. 

Kommunen har återvinningsstationer i Jörlanda, Stora Höga, Spekeröd, 
Ucklum, Svenshögen, Ödsmål, Stora Askerön samt på ett flertal platser i 
Stenungsund. 

Hälsa och säkerhet 

Barnperspektivet 

I dagsläget är planområdet oexploaterat, med undantag en friliggande villa 
lokaliserad öster om Karl XII:s härväg. Planområdet inbjuder i dagsläget till 
spontanlek. 

Ett genomförande av planförslaget innebär att området omvandlas till ett 
planerat villaområde med en gata som passerar genom området där en buss-
hållplats planeras anläggas. Möjligheten till spontan lek försvåras därmed. 

Längs med gatan ska en gång- och cykelbana anläggas vilket borgar för att 
man som gång- och cykeltrafikant ska kunna röra sig säkert till och från om-
rådet. Närheten till en busshållplatsen samt att en gång- och cykelväg plane-
ras  innebär att det finns stora möjligheter att röra sig säkert till och från 
skolor i närheten.  

I dagsläget finns den giftiga växten Jättebjörnloka i området, en växt som 
vid beröring kan leda till kraftig hudirritation, rodnad och i värsta fall ärr-
bildning. Växten tas bort i samband med exploatering. En annan risk i form 
av några lösa block i den västra delen av planområdet åtgärdas vid ett ge-
nomförande av detaljplanen. 

Inom planområdet har ingen yta avsatts för att anordna en lekplats. Det är 
möjligt att röra sig från planområdet i de flesta vädersträck och möjligheten 
att ta sig till närliggande skogsområden är mycket god. 

Buller 

Förutsättningar 
Trafiken inom planområdet i dagsläget är mycket begränsad då Havsörnsga-
tan är en återvändsgata där endast gång- och cykeltrafikanter kan passera 
norrut via Karl XII:s härväg. Inga bullerproblem bedöms finnas inom om-
rådet med nuvarande trafiksituation. 

Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida 
transporter (Prop. 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller vid bo-
städer. Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bo-
stadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikin-
frastruktur:  

- Ekvivalentnivå inomhus 30 dBA  



   23 

 

Detaljplan för Nösnäs 1:89 m.fl.  Planbeskrivning

Hallerna, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län  Antagandehandling 2013-11-30, rev 2015-10-21

- Maximalnivå inomhus nattetid 45 dBA  
- Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dBA  
- Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dBA  

Enligt riksdagsbeslutet är riktvärdena inga rättsligt bindande normer, utan de 
skall vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och 
särskilda omständigheter i det enskilda fallet. 

Planförslaget 
En kombinerad väg- och bullerutredning har tagits fram av Norconsult, PM 
Väg- och bullerutredning för bussgata vid Nösnäs, 2013-08-28. I utredningen före-
slås att en buss-/huvudgata anläggs genom planområdet. 

Vägen ska utformas för en hastighet på 40 km/h och ska innehålla en rad 
hastighetsdämpande åtgärder i form av exempelvis upphöjda korsningar. 

Trafikflödet på den nya vägen förväntas uppgå till knapp 2000 fordon per 
dygn, detta enligt Trafikutredning Hallerna, 2012-05-25. Andelen tung trafik, 
i första hand bussar, antas vara relativt hög, 15 %. Den del av trafikrörelser-
na som de boende inom planområdet kommer generera per dag är cirka 250 
stycken vid en full utbyggnad. 

Detaljerade ljudutbredningsberäkningar har utförts för den föreslagna nya 
buss-/huvudgatan. Resultatet visar att gränsvärdet på 55 dBA vid fasad 
överskrids för ett antal hus som planeras väster om buss-/huvudgatan. För 
att undvika ett överskridande föreslås en bullerdämpande skärm med en 
höjd av 1,25 meter placeras 0,5 meter från körbanan på en sträcka av cirka 
150 meter. 

Beräkningar där bullerskyddet ingår visar att all föreslagen bebyggelse klarar 
det rekommenderade riktvärdet på 55 dBA, se illustration nedan. För ytterli-
gare information angående bullerutbredning, hänvisas till Norconsults ut-
redning. 

Bullerutbredningen redovisad i den kombinerade väg- och bullerutredningen 
har legat till grund för regleringen i plankartan. 

Inom de områden där den ekvivalenta bullernivån ligger över 55 dB har 
prickmark placerats ut för att undvika att bostadsbyggnader uppförs i buller-
störda lägen. Inom två tomter öster om huvud-/bussgatan tillåts endast  
garage och uthus inom den bullerstörda zonen. En beräkning av den maxi-
mala ljudnivån visar att man vid alla planerade hus kan hitta ett läge för ute-
plats där man understiger gränsvärdet 70 dBA för maxnivå vid uteplats. För 
flera av husen längs vägen hittar man detta läge på den sida av huset som 
inte är riktad mot vägen.  



 

 

24 

Planbeskrivning Detaljplan för Nösnäs 1:89 m.fl.

Antagandehandling 2013-11-30, rev 2015-10-21 Hallerna, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

 
 
Bullerutbredning med bullerskydd. Bebyggelsens placering innebär att riktvärdet på 55 dBA ekvi-
valent värde klaras. 

Bullerutbredning med bullerskydd. Bebyggelsens placering innebär att en skyddad uteplats kan 
skapas för planerad bebyggelse, där riktvärdet för buller inte överstigs. 
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Risk för skred/bergras 

Förutsättningar 
I den geotekniska utredningen pekas ett område i den västra delen av områ-
det ut som sprickrikt och här rekommenderas att slänten rensas från stenar 
och block. 

Planförslaget 
En planbestämmelse införs som innebär att ett mindre område i den västra 
delen av planområdet som innehåller lösa block ska rensas, i enlighet med 
den genomförda geotekniska utredningen. 

Radon 

Förekomsten av markradon inom planområdet är inte utredd.  

Byggherren har enligt Boverkets byggregler (BBR) ansvaret för att säker-
ställa att gränsvärdet för radongas (200 Bq/m³) inte får överskridas. Detta 
betyder att det i de flesta fall krävs ett radonsäkert byggande.  

Eventuella åtgärder ska beaktas och bevakas vid bygglovprövning.  

En upplysningstext har införts på plankartan som påvisar att bebyggelse där 
människor vistas långvarigt ska uppföras radonskyddade, såvida det inte kan 
påvisas att markradon förekommer i ringa omfattning enligt SSI:s normer. 

Elledningar 

I den nordöstra delen av planområdet finns en luftledning med en styrka på 
10 kV. Ledningen är placerad utefter fastighetsgränsen (som även utgör 
planområdesgräns) norrut. 

Ett l-område som innebär att marken ska hållas tillgänglig för en allmän led-
ning har införts på plankartan. Området sträcker sig 5 meter från ledningen 
och kompletteras med prickmark som innebär att några byggnader inte får 
uppföras inom 5 meter från ledningen. 

MILJÖMÅL 
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskri-
ver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturre-
surser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har utifrån de övergripande nationella må-
len utarbetat och beslutat om regionala miljömål. Målen ska vara en grund-
läggande utgångspunkt för ett miljöarbete som berör en lång rad aktörer på 
regional och lokal nivå i länet. 

Av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen finns ett antal mål som 
har särskild betydelse för Stenungsund, dessa pekas ut i kommunens över-
siktsplan. 

Nedan görs en kortfattad avstämning mot de nationella miljömål som be-
döms vara relevanta för att klargöra hur planförslaget påverkar den nuva-
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rande miljösituationen. 

Begränsad klimatpåverkan 

Etableringen av bostäder inom Hallerna innebär en bostadsutbygg-
nad/utveckling inom Stenungsunds tätort.  

Etableringen av en bussgata innebär att möjligheterna att resa kollektivt 
ökar. 

God bebyggd miljö 

Ett genomförande av planförslaget innebär att ett bostadsområde, Hallerna, 
förtätas helt i enlighet med den föreslagna utvecklingen i kommunens över-
siktsplan. Området kommer att vara väl försörjt med kollektivtrafik och 
gång- och cykelvägar löper genom området. Inga utpekade naturområden 
berörs av exploateringen. 

Sammanfattning av påverkan på miljömålen 

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god över-
ensstämmelse med de nationella miljömålen. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Allmänt 
Genomförandetiden för planen börjar löpa när detaljplanen vunnit laga kraft 
och varar sedan i 10 år. 

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. 

Övriga frågor av administrativ karaktär behandlas i den genomförandebe-
skrivning som tillhör planen. 

Justeringar efter utställning 
Efter genomförd utställning har planförslaget justerats enligt följande: 

 Möjlighet för infart till området söderifrån har möjliggjorts. 

 Bestämmelsen angående kvarterens indelning i minsta antal fastig-
heter har tagits bort. 

 Bestämmelsen angående att byggnadernas tak ska utformas som sa-
del- eller pulpettak har tagits bort. 

 Bestämmelsen för att säkerställa åtkomst till en elledning i nordost 
har korrigerats. 

 Bestämmelsen angående tillfart över fastighet har tagits bort. 

 Byggrätten för garage på fastigheten 1:128 har utökats. 

 Genomförandetiden är ändrad från 5 till 10 år.  

Härutöver har det även gjorts redaktionella ändringar i planhandlingarna. Ju-
steringarna är av sådan art att någon ny utställning inte anses behövas.  



   27 

 

Detaljplan för Nösnäs 1:89 m.fl.  Planbeskrivning

Hallerna, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län  Antagandehandling 2013-11-30, rev 2015-10-21

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle 
Gustafsson, planeringsarkitekt och Anna Eklund, landskapsarkitekt. 

Underliggande förslag till disposition och utformning av ny bostads-
bebyggelse inom fastigheten har tagits fram av Kjellgren Kaminsky 
Architecture genom Fredrik Kjellgren och Joakim Kaminsky. 

Planförslaget har handlagts av Jan Schuman, planarkitekt på 
Stenungssunds kommun.  

 

 

 

 

Jan Schuman, planarkitekt     Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt 
Stenungsunds kommun     Rådhuset Arkitekter AB 
Planavdelningen                          Samhällsplanering & Miljö                                                         


