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1. BAKGRUND OCH SYFTE

Den 5 april 2017 beslutade kommunfullmäktige att 
ett planprogram och därpå följande detaljplan skulle 
tas fram för Henån centrum. Planprogrammet är det 
första steget i planprocessen. Det syftar till att utreda 
förutsättningarna för att utveckla Henån centrum till 
en mer attraktiv plats med en stark koppling till ha-
vet, fler bostäder, och samtidigt möjliggöra de åtgär-
der som är nödvändiga för att översvämningssäkra 
centrum.

Planprogrammet ska ligga till grund för kommande 
detaljplanering i området. Innan detaljplaneproces-
sen påbörjas ska markanvisning genom markanvis-
ningsprogram genomföras. Planprocessen handläggs 
som ett utökat planförfarande.

Orust kommun verkar för att växa befolkningsmäs-
sigt för att öka underlaget för välfärdstjänster i kom-
munen. Planprogrammet för Henån centrum svarar 
på en ökad efterfrågan av bostäder, och verkar för att 
tillskapa nya kvaliteter i kommunens centralort. 

Syftet med planprogrammet för Henån centrum är 
att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av centrum. 
Det innebär att ge möjlighet till utveckling av fler 
verksamheter och bostäder, stärka kontakten till 
hamnen, havet och ån. Samt att nödvändiga åtgärder 
för översvämningssäkring och skredsäkring genom-
förs så att de samtidigt tillför kvaliteter i centrum. Det 
innebär också att beskriva hur Henån kan växa som 
centralort och besöksmål.

1.1 UPPDRAGET 1.2 SYFTE OCH MÅL
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1.3 PROGRAMOMRÅDET

Programområdet sträcker sig från Ängsvägen i väst 
till väg 160 i öst samt till Sjöbodkullen i norr och buss-
stationen i söder. Området väster om ån Henån och 
söder om Röravägen ingår inte i programmet, medan 
byggnadsområden direkt öster om väg 160 norr om 
Röravägen inräknas till programområdet. 

 Karta 1, planområde för program för Henåns centrum
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1.4 PLANPROCESS

Programmet är det första steget i detaljplaneproces-
sen. I programmet beskrivs förutsättningarna för 
området, vad som ska bevaras och mål för utveckling-
en sätts upp. Kommunen tar fram ett programförslag 
som är baserat på översiktsplanen och synpunkter 
som inkommit i medborgardialogen, förslaget sänds 
ut på samråd då myndigheter och medborgare har 
möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 
Efter samrådet justeras programförslaget innan det 
kan antas av kommunfullmäktige. Programmet lig-
ger till grund för efterföljande detaljplaner. 

Alla kommuner har en översiktsplan som anger hur 
mark och vatten inom kommunen ska användas. 
Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande 
detaljplanering. Orust kommuns gällande översikts-
plan är antagen 2009. Arbetet med en ny översikts-
plan ska påbörjas under 2020.

Detaljplanen är juridiskt bindande och säkerställer 
hur mark och vatten inom ett specifikt område ska 
användas. Under detaljplaneprocessen har myndig-
heter och medborgare möjlighet att lämna synpunk-
ter vid två tillfällen, vid samrådet och granskningen. 

HÄR ÄR VI NU! 

Samråd av 
förslag till 

Antagande av 
program i KF

PLANPROGRAM

Översiktsplan Programarbete Bearbetning Laga kra�-vinnande Detaljplan Bygglov
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1.5 KOMMUNALA VISIONER OCH MÅL 

I Budget 2019 med plan för 2020 och 2021 har de över-
gripande målområdena utvecklats med tre mål inom 
respektive målområde. Några av målen berör sam-
hällsplanering och ska användas i vid framtagande av 
nya planer. De mål som berör programmet för Henån 
centrum är:

• En trygg och omtyckt kommun att bo, leva och 
verka i.

• Synliggöra och stärka Orust identitet och goda 
värden.

• Orust präglas av social, kulturell, miljömässig 
och materiell hållbarhet.

• Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle.

Orust kommuns vision lyder ”Orust - den gröna och 
trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv”

Visionen berättar vad vi vill uppnå, den önskade och 
ideala målbilden för vår gemensamma strävan för att 
skapa framtidens Orust kommun. 
 
I visionen har tre övergripande målområden formu-
lerats:
• Attraktiv kommun
• Hållbarhet och hushållning
• Attraktiv arbetsgivare
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2.  PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 GEOGRAFISKT LÄGE OCH 
SAMMANHANG

Henån är kommuncentrum på Orust och har det 
största serviceutbudet på ön. Henån ligger på norra 
Orust, vid en bukt intill havet och i närområdet finns 
flera vackra naturområden. Det är ca 15 km till Ellös 
och Svanesund som är de största tätorterna på västra 
respektive östra Orust. Ca 3 mil nordöst om Henån 
ligger Uddevalla med ett stort utbud av handel och 
service samt många arbetsplatser. Ca 3 mil söder om 
Henån ligger Stenungsund där det också finns ett 
stort utbud av handel, service och arbetsplatser. 

Två större vägar sammanstrålar i Henåns centrum, 
Röravägen och länsväg 160, vilka utgör tydliga stråk 
för att bekräfta Henåns centrum. Vägarnas ungefär-
liga sträckning kan genom historiska kartor bekräf-
tas tillbaka till 1695. Henåns centrum har utvecklats 
på tidigare strandängar mellan havsviken i norr och 
klippor åt väster och öster. Centrumet präglas av sin 
avlånga form i nord-sydlig riktning och något glesa 
bebyggelse.  

Henån har i grova drag utvecklats i tre årsringar, först 
under jordbruks- och fiskesamhället 1700-1800-talet, 
sedan under badortstiden på slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet, och vid kommunreformeringen 
under 1960-70-talen. 

2.2 HISTORIA OCH 
KULTURHISTORISKA VÄRDEN

2.2.1 HISTORIA

Henån finns omnämnt som Heinain i en jordebok 
från tidigt 1500-tal. Under 1600-talet byggdes det en 
bro över ån i Henån och på 1700-talet uppgick sam-
hället till fyra gårdar. I samband med enskiftet 1823 
spreds gårdarna i landskapet och Henån växte mot 
slutet av seklet till omkring 100 invånare. Bristfällig 
väginfrastruktur ledde under mitten av 1800-talet 
till att en betydelsefull ångbåtstrafik utvecklades i 
Henån. Samtidigt övergick Henån från att vara ett 
jordbrukssamhälle till att även fungera som handels- 
och badort.

Figur 2, orienteringskarta över Orust med omnejd

Henåns brygga vid sekelskiftet 1800-1900-talet.



Stenkvarnen som var en av de första industrierna i Henån när den startade på 1920-talet 
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Omkring 1920 fanns det ett fåtal butiker i Henån och 
ett flertal sommarhus byggdes. Kopplat till badorts-
livet fanns det samtidigt flera pensionat och hotell i 
Henån. Under sent 1920-tal kom den första industrin 
till Henån, en stenkvarn, vilken följdes av ett sågverk 
och flera småbåtsvarv. 

Varv- och båtindustrin är den verksamhet som har 
levt vidare och utvecklats i Henån genom åren. His-
toriskt har det funnits flera småbåtsvarv i och runt 
omkring Henån. Senare fanns större varv som exem-
pelvis Najad. Tack vare båtindustrin har även flera 
andra industriverksamheter kopplat till båtindustrin 
haft möjlighet att utvecklas.

Henån centrum ca 1925 Sågen på 1950-talet



Henån ca 1950-60
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2.2.3 KULTURHISTORISK BEBYGGELSE

På 1920-talet bestod Henån centrum av ett drygt tiotal 
gårdshus, hotell och handelsfastigheter, varav några 
få finns kvar idag. Dessa anses nu värdefulla att beva-
ra för det framtida Henån centrum. 

Till den äldre bebyggelsen hör det gamla turistho-
tellet Wärdshuset öster om länsväg 160, som genom 
åren har haft många olika funktioner t.ex. vårdcen-
tral. Det kom till Henån på pråm från Göteborg där 
det var del av Göteborgsutställningen 1923. Precis sö-
der om Wärdshuset ligger ett bostadshus. Huset kall-
las Röda kvarn och är ett av de absolut äldsta husen 
i Henån. Huset har flyttats från området där skolan 
ligger idag till dess nuvarande placering. 

De främsta sysselsättningarna på Orust var länge fis-
ke, jord- och skogsbruk. När Sverige industrialisera-
des minskade Orust befolkning successivt ända fram 
till 1960-talet då 8 500 personer bodde på Orust. En 
vändpunkt var sent 1960-tal då länsväg 160 byggdes 
ut, vilken förbinder Henån norrut mot Uddevalla och 
söderut mot Stenungsund och Göteborg. I och med 
kommunsammanslagningarna på 1960- och 1970-ta-
len blev Henån dessutom centralort på Orust med 
högstadieskola, läkarcentral och kommunal förvalt-
ning. I samband med detta genomgick Henån en 
dramatisk befolkningsexpansion 1965-1975 då invå-
narantalet ökade från 400 till 1 600 personer. Under 
andra hälften av 1980-talet byggdes centrumanlägg-
ningen Hamntorget med matvarubutik, systembolag, 
bibliotek och ett flertal butiker. Utbyggnadstakten 
och befolkningsökningen i Henån var fortsatt positiv 
fram till 1990.
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Turisthotellet 1923

Röda kvarn

Huset Frideborg som ligger intill rondellen vid kom-
munhuset uppfördes som bostadshus 1908 och om-
vandlades först 1981 till hotell, en verksamhet som är 
fortsatt aktiv. 

Karins hus och Saras hus intill torget hör till den äld-
re bebyggelsen och uppfördes på sent 1870-tal och 
har under en tid huserat postkontoret. 

Fridhem 2 ligger strax norr om Wärdshuset utmed 
Riksväg 160, har i folkmun kallats barnmorskans hus 
och har i stort bibehållit karaktäristiska sniderier och 
utsmyckningar. 

Frideborg 2019

Saras hus 2019

Saras hus 1890
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2.3 BEBYGGELSESTRUKTUR OCH SERVICE 

2.3.1 KARAKTÄR

Henåns arkitektur och bebyggelsestruktur präglas 
starkt av 1900-talets konjunktursvängningar. Henån 
karaktäriseras av den starka tillväxtfasen under 1960- 
och 70-talens modernism där planerna anpassats ef-
ter bilen som transportmedel.

Områdena intill vattnet i Henåns centrum har sedan 
tidigt 1980-tal varit planlagda för parkeringsändamål. 
Under tidigt 1990-tal togs det fram ett detaljplaneför-
slag för centrumet vilket fokuserade på människor, 
kultur och aktiviteter och försökte skapa en småska-
lig miljö med flera tillkommande byggnader kring 
det centrala torget. I en tidningsartikel från 1992 i Bo-
huslänningen framkommer det att förslaget uppskat-
tades av oppositionen och flera förvaltningar, medan 
den ledande majoriteten i kommunstyrelsen ansåg 
att det var för lite parkeringsplatser med i förslaget. 
Resultatet av kontroversen blev dagens Henån, där 
flera av de havsnära miljöerna upptas av stora par-
keringsytor.

2.3.2 BEBYGGELSE

Bebyggelsen i Henån är mellan en och tre våningar 
hög och består huvudsakligen av trä- och tegelbygg-
nader. Arkitekturen har i stor utsträckning formats 
utifrån 1960-70talets modernistiska ideal, då Henån 
växte från 400 till 1 600 invånare. Även under 80-talet 
tillkom många byggnader i Henån, då uppfördes tor-
get och byggnaderna kring det. 

Byggnad som inhyser bank.

Skiss planförslag för Henån centrum 1991
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Turisthotellet 2019

2.3.3 ENTRÉER

Generellt sett är entréer i Henån centrum placerade 
mot bilväg och parkering respektive mot det lokala 
och trafikseparerade torget som är svårt att oriente-
ra sig till utan tidigare lokalkännedom. Henåns cen-
trum har ett relativt stort utbud av handel och ser-
vice, funktioner som är spridda över stora områden 
som enklast nås med bil.

Del av kommunhuset

Byggnader lokaliserade till torget.

Illustration över etréers lokalisering.

Entré vänd mot väg/p-plats

Entré vänd mot o�entligplats

Entré vänd mot vatten
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Sjöbodkullen

Henån parken

Lekplats

Hamntorget

Kulturhuset 
Kajutan

2.3.4 GRÖNSTRUKTUR, VATTENKONTAKT 
OCH OFFENTLIGA RUM

Inom programområdet finns det begränsat med till-
gång till kvalitativa gröna miljöer. Dock finns det 
grönska längs ån och tillgång till rekreation i an-
gränsande områden. 

Sjöbodkullen i norra delen av programområdet ut-
görs av havsnära klippor med viss grönska och har 
stor potential för rekreation. Närheten till havet och 
ån Henån är tillgångar som kan stärkas. 

Den största offentliga platsen inom programområdet 
är Hamntorget som är placerat i den centrala delen 
av programområdet. I anslutning till torget finns Sa-
ras trädgård där det finns en lekplats, vilken uppförts 
den lokala företagarföreningen. 

Vid hamnen där brandstation och reningsverk tidiga-
re låg finns nu en gräsyta med boulebana och volley-
bollbana. 

Illustration befintliga offentliga platser

2.3.5 OFFENTLIG OCH 
KOMMERSIELL SERVICE

I Henån finns två offentliga förskolor, Bagarvägen 
och Ängsberget, samt en enskild Montessori försko-
la. Henåns skola är en F-9 skola belägen i centrala 
Henån. Samtliga skolor och förskolor ligger väster 
om programområdet.

I Henån ligger Orust gymnasieskola som har en båt-
byggarutbildning och individuella programmet. Båt-
byggarutbildningen ligger inom programområdet 
men individuella programmet ligger utanför progra-
mområdet. För övriga program får studenter åka till 
kringliggande kommuner. Boende på Orust söker i 
första hand till gymnasieskolor i Uddevalla och i Ste-
nungsund.

Det ligger ett äldreboende, Ängsviken, samt ett de-
mensboende, Kaprifolgården, precis utanför progra-
mområdet. I Henån finns en vårdcentral, den ligger 
bredvid Kaprifolgården i sydvästra Henån.
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Vandrarhem

Bank

Bussterminal

Hotell

Mata�är

Mata�är

Butiker, 
restauranger,
frisörer, m.m.

Gym

Restaurang

Butik

Äldreboende

Äldreboende

Kommunhus

Gymnasium

VårdcentralFörskola

Ungdomsmott.
Öppen psyk. mott.

Illustration offentlig och kommersiell service

2.3.6 KULTUR OCH FÖRENINGSLIV

Några av föreningarna i Henån är idrottsförening-
en HIF, ridklubben, roddklubben, konstföreningen. 
Kulturhuset Kajutan är en viktig mötesplats för kul-
turlivet i Henån. Både Kajutan och Roddklubben lig-
ger inom programområdet. 

Roddklubben startades på 90-talet. Klubben etablera-
des av lärare och elever på Orust båtbyggarutbildning 
tillsammans med andra boende och som tävlar i egen-
byggda båtar. På torget ligger sedan 1995 Kulturhuset 
Kajutan. I kulturhuset inryms bibliotek, turistinfor-
mation, lärcentrum och konsthall. Konstföreningen 
är en aktiv förening som bl.a. visar upp medlemmars 
konst på Kajutan.

I Henån finns kommunens största utbud av kommer-
siell service. Det finns två mataffärer, en handfull 
restauranger, systembolag , bank samt frisör saloger. 
Det finns även två mindre klädbutiker, elaffär, opti-
ker. Utöver det finns det även möjlighet att övernatta 
på hotellet alternativt på vandrarhemmet. 
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2.3.8 ARBETSPLATSER OCH PENDLING

Näringslivet på Orust karakteriseras av småskalighet, 
vilket även gäller Henån. Merparten av Orusts om-
kring 2 000 företag har mellan en och tio anställda. 
Båtbyggandet har gamla traditioner och svarar fortfa-
rande för mer än hälften av industriarbetstillfällena 
inom kommunen. Förr byggdes båtar för frakt och 
fiske. Numera är det praktiskt taget endast fritidsbå-
tar som produceras. Huvuddelen av Sveriges export 
av segelbåtar kommer från Orust. 

Det finns 868st företag som har Henån som post-
adress. 8 av dem har mer än 20 anställda. 14 av dem 
har mellan 10-15 anställda. 103 av dem har 3-9 an-
ställda, övriga har bara en person anställd. 

De största privata arbetsgivarna inom programområ-
det är Banken och Varvsverksamheterna, Willys och 
ICA. I övrigt består näringslivet av mindre butker, 
restauranger och frisörer med ett fåtal anställda. 

Offentlig service i form av kommunhuset, omsorg, 
förskola och skola är den enskilt största arbetsgivaren 
i Henån med ca 509 anställda. 

2.3.7 FASTIGHETSÄGANDESTRUKTUR

Det finns 14 fastighetsägare inom programområdet. 
Kommunen äger merparten av marken inom pro-
gramområdet, ca 65 %. Merparten av bebyggelsen i 
centrum har köpts från kommunen och står därmed 
på privat mark. Vägar och parkeringsplatser, samt of-
fentlig verksamhet och offentliga platser så som tor-
get ägs av Orust kommun. Kommunen har dock lagt 
ut driften av offentliga vägar och platser till den loka-
la vägföreningen och företagarföreningen. 

Eftersom det är många privata fastighetsägare ställs 
höga krav på samarbete och dialog för att lyckas med 
genomförandet av planen.
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Antal invånare i Henån

Åldersfördelning i Henån

2.3.9 BEFOLKNING OCH DEMOGRAFI

Orust har 15 100 invånare (oktober 2019) varav 2265 
bor i Henån. De senaste tio åren har befolkningen 
ökat lite från 1802 personer 2010 till 2265 personer 
2019. 

Generellt har Orust en åldrande befolkning där hu-
vudsakligen befolkningsgruppen som är 50 år eller 
äldre ökar.

Även i Henån dominerar åldersgruppen över 50 år.

2.3.10 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE

Orust är en landsbygdskommun där 60 % av befolk-
ningen bor utanför tätorterna. Största delen av mar-
ken utgörs av skogsmark, improduktiv och produktiv. 
Bebyggd mark och tillhörande mark utgör 8 % av 
kommunens landyta. 

Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av friliggande 
småhus upplåtna som äganderätt (81 %), samt en viss 
del flerbostadshus upplåtna som hyresrätt (7 %). En 
försvinnande liten del, motsvarande 0,6 %, utgörs av 
bostad i flerbostadshus upplåtna som bostadsrätt.

Även i Henån dominerar bostadsformen friliggande 
villa. 1721 personer bor i villa och endast 399 perso-
ner bor i flerbostadshus, 89 personer bor i specialbo-
stad och uppgift saknas om 93 personer.

Andelen personer som har sin arbetsplats inom kom-
munen respektive pendlar till annan kommun är un-
gefär lika. 3942 personer bor och arbetar inom Orust 
kommun, 3325 personer bor på Orust och pendlar till 
annan kommun. De flesta pendlar till grannkomme-
runerna Stenungsund och Göteborg. 

I Henån är situationen samma som på Orust i stort. 
Det är ca 400 personer som bor i Henån och pendlar 
till annan kommun, ca 630 personer bor och arbetar 
inom kommunen. 
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finns pumpstationen som pumpar avloppet till re-
ningsverket i Ellös.

Kapaciteten på VA-nätet bedöms vara tillräcklig för 
den nya bebyggelse som föreslås i planprogrammet. 
Dock finns det inläckage i delar av ledningsnätet vil-
ket kan bli aktuellt att åtgärda i samband med att ny 
bebyggelse ska anslutas.

2.4.2 DAGVATTENHANTERING

Dagvattenhanteringen i programområdet hanteras i 
dagsläget genom konventionella ledningssystem med 
slutna ledningar. Vissa delar av området har genom 
åren drabbats av sättningar vilket har negativ påver-
kan på dagvattenledningarna med dålig avledning till 
recepient som följd. 

Vid höga vattenstånd och kraftig nederbörd uppstår 
det problem med stående vatten vid dagvattenbrun-
nar. Prognosen visar på ökad belastning på dagvat-
tensystemet till följd av stigande havsvattennivåer 
och tätare frekvens på kraftiga regn. Om situationen 
ska lösas genom konventionell dagvattenhantering, 
bedöms åtgärderna för dessa bli mycket kostsamma 
och tekniskt avancerade. En konventionell vatten-
hantering medför även ett fortsatt beroende av drift- 
och underhåll samt en inbyggd känslighet för elav-
brott, tekniskt haveri etc. 

2.4.3 FJÄRRVÄRME

Utanför programområdet vid Henåns skola finns ett 
fjärrvärmeverk som värms upp av en pelletspanna. 
Inom programområdet är fjärrvärmenätet delvis ut-
byggt, kommunensfastigheter samt ett fåtal privat-
ägda är anslutna till nätet. Det är möjligt att ansluta 
föreslagen ny bebyggelse till fjärrvärmenätet. 

2.4.4 GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT

I Henån är befintligt gång- och cykelvägnät fragmen-
terat och undermåligt, och utanför tätorterna finns i 
princip ingen utbyggd cykelinfrastruktur.

2.4.1 VATTEN OCH AVLOPP

Orust kommun har två vattentäkter en grundvatten-
täkt och en ytvattentäkt. Den samlade vattendomen 
uppgår till 1,3 miljoner kubik. Årligt uttag ligger på 
ca 800-900 000 kubik per år. Alltså finns idagsläget en 
marginal på ca 400 000  kubik per år.

Orust kommun har sedan några år tillbaka ett nödvat-
tenavtal/reservvatten-avtal med Uddevalla kommun. 
Det är ett två parts avtal så vi kan leverera vatten till 
dem och de kan leverera till oss. Avtalet är på 20 l per 
sekund. 

Idagsläget har kommunen sju reningsverk. Renings-
verken på västra sidan ön är högt belastade sommar-
tid. I övrigt är belastningen jämn. År 2025 ska Ellös 
reningsverk vara ombyggt och utbyggt med kvävere-
duktion. Då kommer reningsverket klara en belast-
ning på 20 000 personer. Fram till 2035 kommer de 
övriga reningsverken läggas ner, och anslutas till El-

lös reningsverk. 

Det kommunala VA-nätet är utbyggt inom hela pro-
gramområdet. I norra delen av programområdet 

2.4 INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER 

2.4.5 KOLLEKTIVTRAFIK

Inom programområdet finns det 5 hållplatslägen, va-
rav ett är Henån bussterminal vilken fungerar som en 
av kommunens främsta bytespunkter. Från busster-
minalen går förbindelser till övriga Orust och vidare 
resor till Uddevalla, Stenungsund och Göteborg. Det 
är totalt 14 linjer som passerar Henån bussterminal 
medan övriga hållplatslägen trafikeras av mellan 1 
och 9 linjer. 

Vid bussterminalen ligger pendelparkeringsplatser 
med hög beläggningsgrad. Pendelparkeringssituatio-
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nen ses för närvarande över i en separat parkerings-
utredning. 

2.4.6 INFRASTRUKTUR FÖR BIL- OCH 
GODSTRAFIK 

L160 är Orusts starkaste stråk för biltrafik och förbin-
der ön med fastlandet vid Uddevalla i norr och Ste-
nungsund i söder. Öster om Henån, via Torpvägen, 
ligger Slussen och väster om Henån via Röravägen 
(752) förbinds Henån med Ellös. Lokalt är även Röd-
bergsvägen och Ängsvägen i norrgående riktning, 
respektive Södra Strandvägen och Åvägen i södergå-
ende riktning, av betydelse i Henån då de förbinder 
centrum med angränsande villabebyggelse. I synner-
het Rödbergsvägen och Ängsvägen är aktuella för åt-
gärder för översvämningssäkring av Henån centrum. 
Förbättringsåtgärder är även aktuella för gående och 
cyklister längs Ängsvägen.

2.4.7 TRAFIKUTREDNING FÖR HENÅN

2017 togs en trafikutredning fram för Henån. Utred-
ningen analyserade huvudvägnätet med Ängsvägen, 
Åvägen, väg 752 och väg 160, samt anslutande väg 752 
som angränsar till Ängsvägen och Åvägen i Henåns 
cirkulationsplats respektive Södra Strandvägen och 
väg 160 i korsningen i öster. Det råder idag förbud 
mot vänstersväng från väg 752 mot Södra Strandvä-

gen. Dock förekommer det att trafikanter väljer att 
bryta mot förbudet.

Under sommarmånaderna mångdubblas antalet tra-
fikanter och systemet kan därför under den tiden 
upplevas som överbelastat. För det fortsatta framta-
gandet av detaljplaner och planprogram är det av stor 
vikt att huvudvägnätets trafikkapacitet säkerställs för 
kommande exploatering. Henåns befintliga trafik-
system bedöms fungera väl och ge god kapacitet för 
kommande exploatering i cirkulationsplatsen samt 
i korsningen med Södra Strandvägen. I korsningen 
mellan väg 752 och väg 160 uppnås en låg standard 
under dimensionerande timme och efter utbyggnad 
av planerade utvecklingsområden kring Henån, var-
för anslutningen från väg 752 föreslås breddas till två 
körfält för att separera vänstersvängande och höger-
svängande trafik. På så vis undviker man risker med 
att trafiksystemet skulle kunna haverera under stor-
helger och tider med hög besöksfrekvens. 

Det bedöms inte föreligga något behov av en förbifart 
runt centrala Henån och bulleralstringen av tillkom-
mande trafik bedöms heller inte kräva några åtgär-
der.

Befintligt vägnät
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2.5 NATURVÄRDEN

2.5.1 NATURVÅRDSPROGRAM

Orust kommun har ett Natruvårdsprogram antaget 
2006. Naturvårdsprogrammet syftar till att behandla 
värdena i Orust natur och landskap i ett brett per-
spektiv, inkluderande värden för biologisk mångfald, 
men också för landskapsupplevelse, friluftsliv och 
förståelse av de historiska sammanhang som naturen 
alltid är en spegling av. 

Södra delen av programområdet, utmed Henån, 
ingår i det lokalt värdefulla landskapet Gunnarsbo, 
Vräland, Häröd, som är en sprickdal i nordsydlig 
riktning från Henån i norr till Varekil i söder. Dalen 
utgör en typisk Orustnatur, och norr om Häröd har 
sprickdalen sin smalaste profil karaktäriserad av ett 
levande kulturlandskap med betesmarker och åkrar i 
dalbotten. Ån Henån har skurit sig ner i sedimenten 
och bildat ett tilltalande ravinlandskap i den trånga 
dalgången. Området ska enligt översiktsplanen 
skyddas från åtgärder som kan skada naturvärdena. 
Landskapsekologiskt är sammanhanget av randlöv-
skogarna och brynmiljöerna i hela dalgången från 
Varekil till Henån och vidare till Söbben viktiga att 
värna. Det är huvudsakligen de landskapsekologiska 
värdet av lövskogen som är skyddsvärt i Henån.   

Henån ett viktigt havsöringsförande vattendrag som 
måste värnas vid planering. 

Viken där Henåns hamn är lokaliserad har i Natur-
vårdsprogrammet fått klassningen måttligt känsligt. 

2.5.2 NATURVÄRDESINVENTERING

Naturcentrum utförde 2018-06-28 en naturvärdesin-
ventering inom programområdet. Området domine-
ras helt av bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda 
ytor, och klippta gräsmattor, vilket innebär att det 
inte finns några höga naturvärden inom området. 
Dock finns det sex naturvärdesobjekt som har ett 
visst naturvärde (naturvärdesklass fyra). Dessa objekt 
utgörs av hällmarker, skogig miljö och stränder i den 
norra delen av programområdet vid Sjöbodkullen. 
Det finns även några naturvårdsarter inom progra-
mområdet, alla är lokaliserade längs ån Henån. Där 
finns även ett större träd, en bok, som är skyddsvärd 
i området kring ån.

Illustration över områden med naturvärdesklassning
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2.5.3 ÅLGRÄSINVENTERING

2017-08-14 utförde Melica en inventering av Ålgräs i 
Henåns hamn. På grunda mjukbottnar i Västerhavet 
bildar ålgräsängar mycket artrika miljöer som spe-
lar en nyckelroll i kustekosystemen. I augusti 2017 
genomfördes en inventering av ålgräsäng i Henåns 
hamn. Inventeringen visade att ålgräsvegetationen 
var tät i större delen av hamnen förutom där vatten-
djupet överstiger 4,5 m. Endast tre platser noterades 
där ålgräs saknades och det var på ett grundområde 
i nordväst där det i stället växte nate, vid den västra 
bäckens utlopp där båtar tas upp och sätts i med kran. 

I Henåns utloppsbassäng växte förvånansvärt myck-
et ålgräs. I söder glesade plantorna ut i takt med att 
vattnet blir grundare. Uppgrundning en gör att även 
bottenvattnet blir så sött att ålgräset inte trivs.

Bild från ålgräsinventering
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2.6.1 STRANDSKYDD 

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd i Sveri-
ge. Strandskyddet syftar till att säkra den allemans-
rättsliga tillgången till strandområden och bevara 
goda levnadsvillkor för djur och växtlivet på land och 
i vatten. Det generella strandskyddet gäller hav, sjöar 
och vattendrag. Det sträcker sig 100 meter ut i vattnet 
och 100 meter upp på land vid normalt vattenstånd. 
Länsstyrelsen har enligt MB 7 kap. 14§ möjlighet att 
utöka strandskyddet till maximalt 300 meter. Det-
ta får göras om det är nödvändigt för att säkerställa 
strandskyddets syfte.

Inom strandskyddat område gäller byggnadsförbud. 
I vissa fall kan dispens eller upphävande av strand-
skyddet vara aktuellt. För att det ska vara möjligt med 
upphävande eller dispens måste det finnas särskilda 
skäl till det. De särskilda skälen som gäller som un-
dantag från strandskyddet finns i MB 7 kap. 18 c §.

Strandskyddet påverkar inte i nuläget programområ-
det, utan går direkt norr om Sjöbodkullen, samt utmed 
vattendraget söder om Henån. Vid detaljplanering i 
området blir frågan åter aktuell då strandskyddet per 

2.6.2 RIKSINTRESSE FÖR YRKESFISKE

Vattenområdet vid Henån, inne i bukten och direkt 
utanför, ingår i riksintresse för yrkesfiske för Byfjor-
den, Havstensfjorden, Koljöfjorden (område 66) vil-
ket är lekområde för torsk. Enligt MB 3:5 skall områ-
dena skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
yrkesfiskets bedrivande.

2.6 STRANDSKYDD OCH RIKSINTRESSEN

automatik återinträder när de gällande detaljplaner-
na upphävs för att ersättas av ny detaljplan.

Henån är kommunens centralort och marken inom 
programområdet har till stor del varit ianspråktaget 
sedan 50-60-talet. Den nya bebyggelsen inom progra-
mområdet föreslås ha publika ytor i bottenvåningen. 
Med anledning av att marken inom programområdet 
är i ianspråktaget samt att ny bebyggelse har publika 
bottenvåningar bedöms dispens från strandskyddet 
vara möjligt där det blir nödvändigt inom hela pro-
gramområdet. 

2.6.3 FREDNINGSOMRÅDE FÖR FISK

Vattenområdet i bukten vid Henån och en bit ut är 
fredningsområde för fisk. Vilket innebär att det finns 
restriktioner för hur och när det är tillåtet att fis-
ka. Syftet med fredningsområdet är att öka skyddet 
för torsk-, bleka- och torskbestånden, speciellt vid 
lekvandring och lekperiod. 

2.6.4 KUSTZONEN

Hela Orust kustremsa, och planområde för program 
för Henån centrum, ingår i riksintresse med hänsyn 
till områdets stora natur- och kulturvärden. Enligt 
Miljöbalken 4:1 får därför inte exploateringsföretag 
som påtagligt skadar dessa komma till stånd. Befintli-
ga tätorter och det lokala näringslivet är däremot un-
dantaget. Fritidshusbebyggelse och viss tung industri 
berörs däremot av riksintresset.
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2.7 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN

2.7.1 KALVÖFJORD

Vattenförekomsten Kalvöfjord berörs av program-
förslaget. Kalvöfjord är ca 10 km2 och sträcker sig 
från viken i Henån ut mot Bårholmen, Snarevik och 
in mot Vindön. Kalvöfjord är av naturlig härkomst, 
vilket betyder att det inte är kraftigt modifierat eller 
konstgjort.

Dess ekologiska status är idag måttlig.Klassningen är 
baserad på miljökvalitetstyperna Övergödning och 
Flödesförändringar, vilka båda har måttlig status.
Målet är att god ekologisk status ska uppnås år 2027. 

Den kemiska statusen uppnår ej god ytvattenstatus. 
Det beror främst på påverkan från långväga luftburna 
föroreningar som bedöms vara av sådan omfattning 
och karaktär att de i dagsläget saknas tekniska förut-
sättningar att åtgärda det. Målet är att vattenförekom-
sten ska ha god kemisk ytvattenstatus. 

Kalvöfjord är även skyddat område för musselvatten 
vilket innebär att miljökvalitetsnormer enligt fisk- 
och musselförorningen gäller.

Urklipp från VISS-kartan, länsstyrelsens vatteninformationssystem.
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2.8 HÄLSA OCH SÄKERHET 

2.8.1 BULLER

En bullerutredning har gjorts av Sweco 2018-05-16 för 
att ta reda på om föreslagen ny bebyggelse påverkas 
negativt av höga bullernivåer. Utredningen visar att 
föreslagen ny bebyggelse klarar huvudsakligen rikt-
värdena för buller enligt förordningen 2015:216. Ny 
bostäder längs Ängsvägen beräknas exponeras för 
dygnsekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA 
vid fasad. Detta innebär att hälften av boenderum-
men bör vara vända mot en fasad sida med max 55 
dBA ekvivalent ljudnivå. Riktvärdet 65 dBA för små 
lägenheter beräknas klaras. 

Med ökad trafik i framtiden stiger bullernivåerna 
längs vägarna. Jämfört med nuläget förväntas något 
högre maximala ljudnivåer pga ökad trafik. Detta 
påverkar bostadshus nära Ängsvägen där maximala 
ljudnivåer mellan 84 till 93 dBA kan förväntas. För bo-
stadshus nära väg 160 i södra delen av programområ-
det kan maximala ljudnivåer upp till 77 dBA förekom-
ma. I norra delen av programområdet och nära väg 
160 kan maximala ljudnivåer upp till 72 dBA förekom-
ma vid fasad. I övrigt beräknas maximala ljudnivåer 
under 70 dBA.

Trots ökade ljudnivåer för sommartrafiken bedöms 
huvuddelen av de planerade bostäderna kunna kla-
ra riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå vid uteplats om de placeras vid bul-
lerskyddad fasad.

För planerade bostäder i närheten av småbåtsham-
nen kan störande buller uppkomma
från båtmotorer, ljud från maststag och från hamn-
verksamheten. Bedömningen är att på avstånd inom 
200 m från småbåtshamnen och där båtar körs kan 
ljudnivåer överskrida värden enligt Boverkets väg-
ledning (rapport 2015:21).

Dock är hastigheten i hamnen begränsad till 5 knop 
vilket bedöms ge lägre ljudnivåer pga begränsat mo-
torpådrag. Småbåtshamnen och omkringliggande 
hamnverksamhet finns redan idag vilket innebär att 
ljud och buller kopplat till verksamheterna förekom-
mer idag. Bedömningen är att denna typ av ljud inte 
upplevs som störande på samma sätt som trafikbul-
ler. 

Bullerkartering, framtidsscenario år 2037.



31

2.8.2 RISK OCH FARLIGT GODS

Länsväg 160 är primärled för farligt gods. Det finns 
inga riktlinjer för Henån när det gäller skyddsavstånd 
för bebyggelse intill länsväg 160. Generellt sett får 
ingen ny bebyggelse uppföras inom 0-30 meter från 
vägen, inom 30-70 meter kan sällanköpshandel, in-
dustri, bilservice, lager, tekniska anläggningar, inom 
70-150 meter får bostäder, handel, kontor, centrum-
bebyggelse m.m. anläggas, mer än 150 meter från en 
primärled för farligt gods får exempelvis sjukhus och 
andra offentliga verksamheter som har många besö-
kare. 

Det är dock möjligt att bygga inom de rekommende-
rade skyddsavstånden om vissa åtgärder vidtas. En 
aspekt som påverkar risken för olycka är hastigheten 
på vägen. Inom programområdet är hastigheten på 
länsväg 160 50 km/h på största delen av sträckan. Att 
sänka hastigheten längs hela sträckan är att föredra 
för att kunna utveckla verksamheter och bostäder 
inom programområdet. 

I den norra delen av området ligger länsväg 160 betyd-
ligt högre än den befintliga varvsverksamhet (Orust 
Marin) som avses utvecklas. På denna sträcka finns 

det risk att fordon som transporterar farligt gods kan 
köra av vägen så att det påverkar verksamheten. Där-
för är det lämpligt att anlägga ett vägräcke som för-
hindrar avåkning. 

Där vägen lutar mot bebyggelse eller där vägen lig-
ger högre än bostäder finns det risk att brandfarlig 
vätska rinner mot bebyggelse. Därför ska det finnas 
ett avrinningsskydd i form av kantsten, l-stöd eller 
liknande.

På sträckan med 50 km/h ska ett bebyggelsefritt om-
rådet om 25 meter eftersträvas. För byggnation inom 
10 meter från länsväg 160 ska fasad och fönster som 
vetter mot vägen vara brandskyddsklassad. Om has-
tigheten inte sänks till 50 km/h längs hela sträckan så 
gäller att 30 meter bebyggelsefritt avstånd ska efter-
strävas, brandskyddsklassning EI30 och EW30 gäller 
då inom 15 meter från vägen, inom de områdena där 
hastigheten är 70 km/h. Fasader bortom 10 m (has-
tighetsbegränsning 50km/h) respektive 15 m (hastig-
hetsbegränsning 70 km/h) som vetter mot vägen ska 
utföras i obrännbart material uppfyller minst A2-s1, 
d0. Området som exponeras mot väg 160 ska också 
utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvaran-
de vistelse.

För bebyggelse inom 25 m från länsväg 160 ska fris-
kluftsintag placeras på sida som vetter bort från väg 
160 och utrymning ska möjliggöras bort från vägen. 
För den sträcka där hastighetsbegränsningen är 70 
km/h gäller detta inom 30 m från väg 160. 
Sammantaget kommer föreslagna åtgärder beskrivna 
i Detaljerad riskutredning Henån 2019-02-27 att re-
ducera riskerna för olycka med farligt gods både för 
befintlig och ny bebyggelse.

För mer information se utredningen.

2.8.3 TANKSTATIONER

Inom och i nära anslutning till programområdet finns 
tre tankstationer. Två av dem ligger i hamnen och är 
avsedda för båtar. Den tredje tankstationen (Circle K) 
ligger precis söder om programområdet och är av-
sedd för fordonstrafik. Vid tankstationer utgörs störs-
ta risken av spill av bränsle med efterföljande brand. 
För tankstationerna inom och i anslutning till progra-
mområdet gäller 25 m skyddsavstånd för nya bostä-
der eller verksamheter. Inga gästhamnsplatser, dvs. 
båtplatser där personer övernattar bör finnas inom 
25 meter från tankstationerna vid hamnen. 
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-I de fall några arbeten planeras är det lämpligt att 
undersöka sedimenten i hamnen avseende tributyl-
tenn och andra varvstypiska föroreningar.

-Även inom övriga områden markerade i utredning-
en, där schakt kommer att utföras, kan det bli aktu-
ellt med provtagning i syfte att klassa massor inför 
borttransport.

2.8.4 MARKFÖRORENINGAR 

2017 genomförde Sweco en markmiljöinventering 
av Henån centrum. Påvisad föroreningssituation be-
dömdes inte innebära något hinder för utbyggnad en-
ligt föreslaget planområde. Däremot kan det komma 
att ställas särskilda krav vid schakt i och hantering av 
förorenade massor i byggskedet.

Översynen visade på ett flertal områden där risk fö-
rekommer för markföroreningar, där även sedimen-
ten i hamnen befaras vara förorenade. Det saknas 
djupare kunskap om kemikalieanvändning e.d., men 
markföroreningar kan inte uteslutas (försiktighets-
principen). Översynen rekommenderar att följande 
undersökningar görs innan bygglov eller marklov 
ges.

-Markarbeten i vägar med asfalt lagd mellan 
1950-1970-talet bör föregås av provtagning då det kan 
innehålla tjärasfalt. 

-Vid brandövningsplatsen kan det förekomma PFAS, 
vilket är ett klorerat ämne som även i små mängder 
kan orsaka mark- och vattenförorening. Analys av 
jord och grundvatten kan vara lämpligt att undersö-
ka.

2.8.5 GEOTEKNIK

Det har genomförts många geotekniska undersök-
ningar i Henån genom åren. COWI har gjort en sam-
manställning av befintligt material samt utfört en 
del nya undersökningar. De har delat upp program-
området i fem olika delområden, förutsättningar och 
rekommendationer för respektive område beskrivs 
nedan. 

Sjöbodkullen som ligger längst norrut i programom-
rådet består av urberg. I övrigt består största delen av 
programområdet ursprungligen av låglänta strand-
ängar som fyllts upp genom åren. Området söder om 
Röravägen består av postglacial finsand.

Område 1 Sjöbodkullen består huvudsakligen av berg 
i dagen eller berg under ytliga skikt av jordlager. I 
söder övergår jordlagren till postglacial finsand med 
jorddjup på 3-10 meter. Sannolikt är sanden endast 
ytlig och övergår till lera när jorddjupen går under 1-2 
m. 

Grundläggning bedöms generellt kunna göras direkt 
på berg, havsnära anläggningar bedöms dock behöva 
pålas. 
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Område 2 gamla Najadvarvet utgörs av uppfyllnader 
som ligger på jordlager bestående gyttjig lera eller 
gyttjig silt och gyttjig sand, ett lager av gyttja och 
därefter av lera. Djup till berg varierar mellan 20 - 40 
meter. Fyllnadsmaterialet bedöms variera mellan 3-4 
meter. Lagret med gyttjig silt/sand/lera är ungefär 0,5 
meter. 

Nya byggnader och anläggningar ska grundläggas på 
pålar. All ny last kommer generera sättningar och 
närmast vattenområdet kan ny last påverka säkerhe-
ten mot stabilitetsbrott. I detaljplaneskedet behöver 
befintliga kajers grundläggning bedömas närmare 
då de är avgörande för områdets lokalstabilitet. Även 
uppgifter om lerans och gyttjans skjuvhållfasthet be-
höver uppdateras i detaljplaneskedet. 

Område 3 östra hamnplan och piren är relativt flackt 
och består av fyllnader. Fyllnadsmaterialets djup va-
rierar mellan 1-5 meter och består av mulljord, sten, 
grus, sand, silt och lera. Under fyllanden finns lager 
av siltig gyttja/gyttjing silt, ett lager av sand och däref-
ter lera. Leran är avsatt på ett tunt lager av friktions-
jord på berg alternativ direkt på berg. Djupet till berg 
varierar mellan ca 15 -30 meter.

Område 4 hamnkanalen och Henåns torg består un-
der det översta ytskiktet av fyllning. Under fyllningen 
utgörs jordlagren av ett lager av gyttjig silt och sand 
samt gyttja och därefter av lera. Leran är sannolikt 
avsatt på ett tunt lager med friktionsjord på berg al-
ternativt direkt på berg. Djup till berg varierar mellan 
ca 15 och 30 m. Jorddjupen minskar sannolikt mot 
fastmarkspartiet i öster och väster.

Nya byggnader bör grundläggas på pålar. All ny last 
kan generera sättningar och intill vattenområdet kan 
ny last påverka säkerheten mot stabilitets brott. 

Område 5 söder om Röravägen består under det 
översta ytskiktet av fyllning och/eller mulljord. Un-
der fyllningen utgörs jordlagren av ett lager av silt 
och sand med ställvisa lager med gyttja och därefter 
av lera. Leran är sannolikt avsatt på ett tunt lager med 
friktionsjord på berg alternativt direkt på berg. Djup 
till berg varierar mellan ca 15 och 30 m. Jorddjupen 
minskar sannolikt mot fastmarkspartiet i öster och 
väster. 

Områdets totalstabilitet har bedömts som otillfreds-
ställande intill ån. En projektering för stabilitetshö-
jande åtgärder pågår. Spont eller flackning av slänter 

Delområden ur geoteknisk synpunkt
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är åtgärder som kommer genomföras längs med ån, 
från Röravägen till Circkle K. Där det är möjligt kom-
mer slänterna flackas av till en lutning på 1:3, där det 
är nödvändigt kommer en spont anläggas för att klara 
stabiliteten. 

Grundläggning av nya byggnader och anläggningar 
bör grundläggas på pålar, eventuellt kan enklare en-
till tvåvåningshus eller hus med källare grundläggas 
med platta på mark om placeringen inte är allt för 
nära ån. All ny last kommer generera sättningar, ny 
last intill ån kan påverka säkerheten mot stabilitets-
brott. 

2.8.6 SKYFALL OCH HÖGA VATTEN 

För kustsamhällen finns det tre prioriterade delar 
av klimatanpassningen: stigande havsnivå, ändrade 
vattennivåer i naturliga vattendrag samt skyfallshan-
tering. Henån ligger i ett utsatt läge för samtliga av 
dessa tre typer av utmaningar. IPCC (FN:s klimatpa-
nel) släppte i september 2019 en ny rapport om ha-
vet och kyrosfären i ett förändrat klimat. I rapporten 
konstateras att både glaciärer och isblock minskar 
i massa vilket innebär att havsnivån stiger och att 
världshaven blir varmare. Havsnivån stiger snabb-
are än man tidigare trott och kan öka 30- 60 cm till 
år 2100, även om den globala uppvärmningen hålls 
under 2 grader. En högre havsnivå bidrar även till fler 
extremväder med intensiva stormar och en ökad risk 
för översvämning. 

Översvämning i Henån vid stormen Urd 2015.

Strandlinjen i centrala Henån har förflyttats sedan 
mitten av 1900-talet, då den tidigare grunda viken och 
dess strandängar delvis fyllts ut och omvandlats till 
kajområden samt muddrats för att kunna ta in större 
båtar. Områdena runt hamnen i Henån drabbas år-
ligen av översvämningar, i synnerhet parkeringsom-
rådet vid östra hamnen. Lågtryck och stormar höjer 
tillfälligt havsnivån med en frekvens som kommer att 
öka på grund av en permanent höjning av havsytans 
normalnivå. 
En kartläggning av framtida havsnivåer har gjorts. 
Enligt kartläggningen ligger gott som hela program-
området under vatten vid en nivå på +2,5 meter, och 
merparten av hamnområdena omfattas av översväm-
ningar redan på en nivå om 1,45 meter, om åtgärder 
inte vidtas för en översvämningssäkring. Samtidigt 
bedöms befintligt dagvattensystem längs med Henån 
vara i dåligt skick på grund av sättningsproblematik 
längs åkanterna. Dagvattensystemet längs ån behö-
ver därför åtgärdas inom de närmaste åren. I Henån 
mynnar tre större avrinningsvägar ut, Lövåsbäcken, 
Ängbäcken och Henån. Dessa har ett tillrinnings-
område på respektive 20 ha. Vilket innebär att stora 
volymer dagvatten rinner ut i hamnen idag. I fram-
tiden väntas än mer intensiva regnfall vilket innebär 
att ännu större mängder dagvatten kommer rinna ut 
i Henån. 
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Figur 1. Avrinningsvägar och lågpunkter i Henåns samhälle. 

Avrinningsvägar och lågpunkter i Henåns samhälle
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För att uppnå en långsiktigt hållbar klimatanpassning 
av Henåns centrum behöver även översvämningsris-
ker i omkringliggande områdens beaktas. I området 
uppströms Henån, söder om aktuellt planområde, 
erfordras en klimatsäkring av dagvattensystemet i 
framtiden. Majoriteten av dessa åtgärder bedöms ej 
behöva vidtas förrän uppskattningsvis år 2025-2030.

Målsättningen med arbetet för klimatsäkring av 
Henån är att ha en kombination av tekniska och na-
turbaserade lösningar. Som alternativ till konventio-
nell dagvattenhantering strävar kommunen därför 
efter resurssparande åtgärder inom avrinningsom-
råden för att på naturlig väg kunna fördröja, magasi-
nera och avleda vattnet innan utlopp till recipienten. 
I detaljplaneskedet kommer fler utredningar som 
behandlar skyfall med 100-års regn samt översväm-
ningssäkring tas fram. 

Beräknade framtida havsnivåer vid storm och oväder.
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2.8.7 STADSINNOVATIONER FÖR 
KLIMATANPASSNING 

Sedan 2010 har kommunen tillsammans med spe-
cialister inom geoteknik och hydrologi arbetat med 
utredningar kring möjligheterna att översvämnings-
säkra Henån. 

Som led i arbetet med översvämningssäkring, och i 
syfte att hitta kvalitetsskapande, hållbara och kost-
nadseffektiva lösningar på översvämningsproblema-
tiken har Orust tillsammans med Kungälvs kommun 
samarbetat i ett projekt som heter Systemlösning för 
utveckling av klimatanpassning av det kustnära sam-
hället. Projektet finansierades av Naturvårdsverket. 
SWECO var processledare. Länstryrelsen, Svensk 
försäkring, SMHI, Chalmers, Göteborgs stad, Tjörn, 
Uddevalla, och Stenungsund kommuner deltog som 
referensgrupp i projektet. Slutprodukten för projek-
tet är en handbok och ett planeringsverktyg, vars hu-
vudsyfte är att fungera som en vägledning för kust-
kommunernas fortsatta klimatanpassningsarbete. 
Planeringsverktyget ska dessutom vara ett stöd och 
hjälpmedel för beslut inför den konkreta åtgärdspla-
neringen. 

Planerings- och beslutsstödsverktyget utgörs av en 
multikriterieanlays (MKA) som består av en eko-
nomisk, en social och en miljömässig analys. De 
ekonomiska effekterna utvärderas med hjälp av en 
samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys (KNA) där 
kostnader och nyttor kvantifieras. De sociala och mil-
jömässiga effekterna bedöms utifrån ett antal krite-
rier som poängsätts och viktas gentemot varandra. 
Eftersom de sociala och miljömässiga effekterna re-
presenteras av poäng och de ekonomiska effekterna 
av en kvantifiering av kostnader och nyttor behöver 
dessa bedömningar normaliseras för att kunna ge en 
sammantagen bedömning av åtgärders hållbarhet, i 
ett s.k. hållbarhetsindex.

Henån och Marstrand har varit pilotområden där pla-
neringsverktyget har testats. I fallstudien för Henån, 
studerades två åtgärdsförslag; ett s.k. ”grått förslag” 
med ett högvattenskydd (kajskydd) mot stigande hav-
snivåer, och ett s.k. ”blågrönt förslag” med en utökad 
kombination av skydd. Utvärdering av förslagen i pla-
neringsverktyget visar på att det blågröna förslaget är
det som är mest hållbart på lång sikt. Det blågröna 
förslaget innebär en kombination av fem olika sätt att 
hantera översvämningsproblematiken. Upphöjning 
av marken på parkeringsytan vid Östra hamnen, tät-

skikt i kombination med slänt som ansluter till berg 
och till spont i form av kajkonstruktion som ersätter 
befintlig spont i ån, upphöjning av Ängsvägen samt 
upphöjning av mark i kombination med nya bygg-
nader på pålar. Kombinationen av lösningar ger ett 
robust skydd mot översvämningar samtidigt som det 
bidrar med estetiska och sociala värden. Åtgärderna 
som föreslås i Henån presenteras närmare i kapitlet 
Programförslag.
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Sammantagen hållbarhetsbedömning av studerade åtgärder i Henån.
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3.1.1 ÖVERSIKTSPLAN 2009

Översiktsplanen konstaterar att det behövs fördju-
pade analyser för utveckling av Henån. Det anges att 
Henån ska ha en planberedskap som möjliggör en 
utbyggnad av minst 140 nya bostäder under planpe-
rioden (15 år). Bostäder i olika upplåtelseform för-
ordas samt lägenheter i centrala lägen för äldre och 
ytterligare gruppboenden. Totalt sett är den politis-
ka ambitionen i översiktsplanen att kommunen ska 
växa med omkring 100 – 150 personer per år under de 
kommande 15 åren (med start 2010). 

Ambitionen är att utveckla Henåns centrum till ett 
attraktivt och konkurrenskraftigt kommuncentrum 
där det havsnära läget vidareutvecklas till en sevärd 
upplevelsefaktor med ny gästhamn och hotell eller 
vandrarhem som kan stärka ortens attraktionskraft. 

Huvuddelen av bostadsproduktionen under planperi-
oden föreslås ske i Dalbyområdet väster om tätorten. 
Detta område har ett havsnära, attraktivt läge på be-
kvämt gångavstånd från centrum, och har en kapaci-
tet för omkring 200 nya bostäder. 

3. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
OCH PÅGÅENDE PLANERING
3.1 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

3.1.2 PROGRAM FÖR 
BOSTADSFÖRSÖRJNING

Orust kommuns program för bostadsförsörjning an-
togs den 9 juni 2016 och har utgått från målsättningen 
om att skapa ändamålsenliga bostäder åt hela befolk-
ningen samt att arbeta utifrån en prioriteringsord-
ning av bostadsutveckling. Målsättningen är att få 
fram 50 nya bostäder per år inom närmaste 10-års pe-
rioden. Utbyggnaden ska göras parallellt med kom-
munens VA-plan. 

Programmet definierar tillgång till attraktiva bostä-
der i olika prisklasser och upplåtelseformer som en 
viktig förutsättning för Orust att fortsätta växa. Bostä-
der i flerbostadshus utgör omkring 10 % av det totala 
bostadsutbudet av åretruntbostäder, varav mer än 90 
% utgörs av hyreslägenheter. 

Det kommunala bostadsbolaget Stiftelsen Orustbostä-
der har idag i stort sett inga vakanta bostäder. Ytterst 
inriktar stiftelsen sig på att utveckla nya bostäder på 
egenägd mark, vilken främst finns i Henån och i Sva-
nesund. 2 000 personer stod år 2016 i bostadskö hos 
stiftelsen Orustbostäder. Kommunens markreserv 

Bild på kommunens översiktsplan



41

Ändring 
byggnadsplan 
1973

Ändring och 
utvidgning 
byggnadsplan 
1977

Detaljplan 
1992Detaljplan

 2014

Ändring 
byggnadsplan
1979

Ändring 
byggnadsplan
1970

Ändring 
byggnadsplan
1986

DP 1990

i Henån och Svanesund anses också vara god. Plan-
beredskapen på dessa tätorter behöver däremot stär-
kas, vilket även är ett syfte med detta planprogram. 

Program för bostadsförsörjning prioriterar satsningar 
på en sammanhängande cykel- och gånginfrastruktur 
i öns centralorter. I hänseende till kollektivtrafiken 
anges att förbättrad turtäthet, senare avgångar samt 
direktbuss Göteborg och Torp/Uddevalla ska priorite-
ras. För Henån prioriteras förutom en allmänt stärkt 
planberedskap även översvämningsskydd av centrala 
Henån, samt centrumutveckling och att planerna på 
en förbifart Henån läggs ner. 

3.1.3 GÄLLANDE DETALJPLANER

Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan 
för del av Henåns samhälle antogs i februari 1973 och 
inbegriper Henån centrum från Röravägen och norr-
ut med undantag från Sjöbodkullen. Planen anger 
huvudsakligen användningarna bostäder i ett plan, 
bostads- och handelsändamål, småindustri, hamn 
och parkeringsändamål. Markytor intill vägstruktu-
ren får i regel inte bebyggas. Området nordväst om 
hamntorget upplåts för allmänt ändamål. 

Byggnadsplan för del av Henån, inräknat större del 
av ovan nämnda ändring, ändras och utvidgas igen 
1979. I denna revidering tillkommer huvudsakligen 
Sjöbodkullen, där bostadsändamål tillåts på toppen 
av kullen.

En ytterligare ändring av byggnadsplanen genomförs 
1986, då för området väster om ån Henån. I denna 
plan tillåts bostäder och centrumbebyggelse, parke-
ringar, samlingslokaler och hamn. Infarten till da-
gens centrumanläggning och parkeringen intill små-
båtshamnen är tydligt framträdande i plankartan.

En ny detaljplan för den östra sidan av ån Henån an-
tas 1990. Planen ger utrymme för nya affärshus med 
bostadslägenheter, tre gångbroar över Henån och 
stora parkeringsutrymmen utmed väg 160. 

Illustration gällande detaljplaner
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3.1.4 CYKELSTRATEGI MED 
TILLHÖRANDE HANDLINGSPLAN

I Cykelstrategi för Orust kommun 2017 – 2027 be-
skrivs cykelnätets utbyggnad tillsammans med pla-
ner på utbyggnad och komplettering. Cykling är ett 
färdsätt med många positiva attribut: hälsosam mo-
tion, miljövänligt och tyst samt ger ökad frihet och 
tillgänglighet för personer som utan körkort eller till-
gång bil. Cykeln är även en hobby och turistform. Cy-
kelplanen har utgått från, och prioriterar satsningar 
utifrån, cykelvägnätet i hänseende till vardagsbehov 
för resor till skola och arbete respektive fritidscykling 
och motionscykling. 

Cykelplanen utgår från att det för Västra Götalands-
regionen är prioriterat med åtgärder inom gång- och 
cykelvägnätet, vilka avsätter medel för åtgärder un-
der kommande år. Målet med cykelplanen är att ver-
ka för ett sammanhängande cykelvägnät i tätorterna 
som når merparten av målpunkterna och att nya be-
byggelseområden redan från början ansluts till cy-
kelvägnätet. Övergången mellan resor med cykel och 
kollektivtrafik ska underlättas. I ett längre perspektiv 
ska det finnas gång- och cykelvägar mellan tätorter-
na. 

I Henån är det prioriterat att anlägga en cykelväg mel-
lan Lövåsvägens utfart och Henåns centrum längs 
väg 160. Nya cykelvägar föreslås även förbi Lundens 
industriområde, mellan Henåns skola och Trädgårds-
vägen längs Röravägen, mellan Henåns centrum och 
varvsområdet längs Ängsvägen, mellan varvsområ-
det och Dalby längs Ängsvägen samt från Dalby till 
Henåns skola (i samband med planering och byggna-
tion i Dalby), längs del av Åvägen samt längs Bråten-
vägen. Befintlig gång och cykelväg

Befintlig gång och cykelväg,  
inte uppmärkt
Potentiell cykelvänlig gata
Planerad utbyggnad

Cykelinfrastruktur i Henån med målpunkter och föreslagna åtgärder, bild från cykelplanen
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3.2.1 DETALJPLANER

Parallellt med planprocessen för Henån centrum på-
går flera andra planarbeten i Henån. Vilka kommer 
bidra till en utökat underlag för service och verksam-
heter i centrum.

I ett område längs med Åvägen, mellan kommunhu-
set och busstationen utreds förutsättningarna för ett 
50-tal nya bostäder samt förbättring av parkerings-
möjligheterna. I en annan detaljplan planeras för 
cirka 200 nya bostäder i Dalby och på Ängsberget, 
nära skola, hav, natur och centrum. I det befintliga 
flerbostadshusområdet på Nävrekärr i södra Henån 
planeras för cirka 50 nya hyreslägenheter. Vid Lun-
dens industriområde i västra Henån är en detaljplan 
nu färdigställd som möjliggör för 12 nya industritom-
ter samt cirka 70 nya villor.

I Henån finns det antagna och pågående planer för ca 
300 bostäder.

3.2 PÅGÅENDE PLANERING

Planprogram 
Dalby

Detaljplan
Bön      

Detaljplan 
Åvägen

Detaljplan 
Åsavägen

Karta över pågående planering i och omkring Henån
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4.1 DIALOGARBETE

4.1.1 DEL 1

Under sommaren och hösten 2017 genomfördes ett 
dialogarbete som grund för programarbetet. Under 
del ett sommaren 2017 fick boende, besökande samt 
verksamma i Henånområdet ge sina synpunkter om 
orten via enkäter och en kartbaserad tjänst. Syftet var 
att få en fördjupad kunskap om människornas behov 
och attityder i området. Totalt svarade 155 personer 
på enkäter och 145 personer på kartan. De flesta av 
deltagarna i enkätundersökningen var i åldersspan-
net; 35–74 år. Det finns några yngre i 24–35 årsspan-
net, samt ytterst få unga vuxna mellan åldern 15–25.

Sammanfattningsvis visade del ett av dialogproces-
sen på att deltagarna i enkätundersökningen för 
Henån hyser starka känslor till havet och närheten till 
naturen. De svarande är generellt sett nöjda med den 
servicen som erbjuds och många gör redan sina in-
köp i orten, men saknar visst kompletterande utbud, 
simhall, ett större utbud av caféer och restauranger 
samt en strandpromenad står högst på önskelistan. 
Deltagarna ansåg att orten bör utvecklas och förbätt-
ras genom att satsa på bättre kommunikationer samt 
att bostäder med en större variation ska kunna erbju-
das. Fler mötesplatser för kultur och nöjen efterfrå-

4. MEDBORGARDIALOG

gas för alla åldrar. Av karttjänsten framkom det även 
att många ser stor potential i Henån som ort, men att 
flera platser behöver omarbetas och att utbudet be-
höver breddas. Ett exempel är att parkeringsplatser 

inte bör ligga närmast vattnet. Flera önskar också 
höjd trafiksäkerhet och gång- och cykelbanor. Männ-
iskorna vill komma nära vattnet. 
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4.1.2 DEL 2

Eftersom det var få barn, ungdomar och äldre som 
deltog i del ett, samt att det var mycket kommentarer 
kring service och utbud och efterfrågan på bostäder, 
valde vi att fortsätta medborgardialogen med sam-
talsgrupper med; äldre, ungdomar, förskolan, före-
tagare samt mäklare. Samtalsgrupperna syftade såle-
des till att säkerställa att så många målgrupper som 
möjligt kunde komma till tals. 

Del två genomfördes under hösten och vintern 2017 
och bekräftar i mångt och mycket synpunkterna som 
framkom i del ett, med mer djupgående förslag och 
analyser av fler målgrupper. Mer liv i centrum och 
bättre kopplingar till natur och rekreation betonas 
i ett större sammanhang med strandpromenad och 
badplats samt i den mindre skalan med fler bänkar, 
lekplatser och parkmiljöer. Även fler caféer och res-
tauranger efterfrågas, samt en önskan om att förlänga 
säsongen och öppettider på den i allmänhet sommar-
betonade orten. Åtgärderna hoppas man dock även 
ska bidra till att stärka Henån som besöksmål. Att 
bygga fler bostäder för unga och hyresrätter anges 
också som ett medel för att skapa mer liv. Trygghets-
frågor betonas också där belysning, skötsel och un-

derhåll saknas. Gång- och cykelvägar samt att mini-
mera bilens utrymme i centrum lyfts också fram av 
samtalsgrupperna. Trafiksäkerheten på väg 160 är en 
central fråga, och har kommenterats i samtliga sam-
talsgrupper. Här efterfrågas en minskad trafikbelast-
ning och säkra övergångsställen.
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4.1.3 MÅL FÖR PROGRAMFÖRSLAG

Fyra övergripande mål för den fortsatta utveckling av 
Henåns centrum har tagits fram från resultaten från 
medborgardialogen. Dessa är: 

Stärkt vattenkontakt, 
Nya mötesplatser, 
Ett levande lokalt centrum, 
Trygga och säkra gaturum - orienterbarhet och tydlighet

Det är viktigt att medborgarnas behov får forma ut-
vecklingen i Henån och därför har dessa mål legat till 
grund för programförslaget som presenteras i näst-
kommande två kapitel. 
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5.1 SWOT-ANALYS

Efter dialogen sammanställdes det synpunkter och 
idéer som kom in till en SWOT. SWOT står för st-
regnht, weaknesses, opportunities and threats, på svens-
ka blir det styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Att 
sammanställa underlag i en SWOT är ett bra sätt få en 
överblick över en plats förutsättningar. 

5.1.1 STYRKOR

Styrkorna som identifierats i Henån är hamnen 
och verksamheterna kopplade till den. Henån har 
en starkt identitet i båtbyggande och båtliv. Många 
Henånbor är stolta över hamnen och båtverksamhe-
terna. Att Henån ligger precis vid havet och att det 
rinner en å genom samhället är också en styrka som 
många uppskattar, även om man gärna vill att käns-
lan av att vara nära havet och ån kan förbättras med 
t.ex. strandpromenad längs hamnen en åpromenad 
samt att det röjs upp i ån så den blir vackrare och mer 
synlig i samhället. Även att Henån ligger i korsningen 
mellan länsväg 160 och Röravägen är en styrka. Kors-
ningspunkten gör att många passerar Henån, både 
de som ska norr eller söder ut men även de som ska 
väster ut. 

5.1.2 SVAGHETER

Svagheterna som identifierats är att det finns få grö-
nområden för rekreation i Henån. Man saknar även 
mötesplatser i form av parker men även caféer, res-
tauranger. Här nämns även Kulturhuset Kajutan, 
man uppskattar det mycket men skulle gärna se mer 
av den typen av mötesplats. Man efterfrågar även en 
större variation av bostäder, främst efterfrågas min-
dre lägenheter samt radhus. Den lekplats som finns i 
Henån är väldigt uppskattad, men man skulle gärna 
vilja ha minst en till. Placeringen av den befintliga 
lekplatsen är något som många av barnen hade syn-
punkter på. De tycker att den ligger för nära system-
bolaget för det drar till sig missbrukare som gärna 
sitter på bänkarna vid lekplatsen. Det gör att barnen 
ofta känner sig otrygga där och helst inte vill gå dit 
utan en vuxen. 

5.1.3 MÖJLIGHETER

Möjligheterna som identifierats är att havet och ån är 
centrala delar av Henån. Båtarna och de verksamhe-
ter som är kopplade till båtlivet är möjligheter som 
bör tas till vara och ges plats i samhället. Även sjö-
bodar är något som ses som en möjlighet, även om 
det inte finns så många idag, så finns det möjlighet 
att utveckla det i framtiden. Den handel och service 
som finns idag är uppskattad men man vill gärna att 
det ska finnas lite mer av allt, speciellt restauranger 
och caféer. 

5.1.4 HOT 

Det hot som identifierats är risken för översvämning. 
Översvämningar är något som sker i Henån idag, flera 
gånger per år. Översvämningar på grund av stigande 
havsnivåer är något som vi kan förvänta oss bli mer 
frekvent i framtiden.

5. MÅL OCH STRATEGIER 
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Illustration som visar planområdesgräns och flöden som koncentreras 
till havet och ån.

5.2 MÅL FÖR PROGRAMFÖRSLAGET

5.2.2 STÄRKT VATTENKONTAKT - Översvämningssäkra 

- Koncentrera flöden och rörelsemönster till havet

- Nya platsbildningar vid vattnet

- Bygga in sociala kvaliteter i samband med 
översvämningsåtgärder

-Utveckla hamnen 

I Henån är det alltid nära till havet, även om den 
visuella och rumsliga kopplingen till vattnet inte 
har prioriterats i tidigare planering. Målsättningen 
med planarbetet är att översvämningssäkra Henån 
och samtidigt skapa förutsättningar för nya offentli-
ga platser och stråk som vänder sig mot vattnet. Att 
kunna röra sig utmed vattnet är en central fråga för 
många boende i Henån. Att skapa en ny strandpro-
menad utmed viken i Henån som ansluter mot nord-
väst, Rödbergsvägen i nordöst samt till busstorget, 
lokal service och arbetsplatser i söder är en viktig 
pusselbit för att stärka såväl boende- som besökskva-
liteter i Henån. Strandpromenaden blir en länk till 
angränsande rekreativa platser och stråk, tex. mot 
Näset och Dalby. 

5.2.1 INTRODUKTION

Baserat på det som kommit fram i medborgardialo-
gen samt de utredningar och analyser vi genomfört 
har mål för programmet för Henåns centrum for-
mulerats. Mål är en viktig del av ett planprogram, 
de sätter ramarna för vilka frågor som är viktiga i 
planarbetet och vad vi vill åstadkomma. Dialogen 
med medborgare och verksamma i Henån har varit 
ett viktigt verktyg för att få fram mål som de flesta 
som bor och verkar i Henån kan stå bakom och känna 
igen sig i.

Målen är baserade på sammanfattningen av dialogen 
men även på fakta som framkommit i sektorsutred-
ningar och analyser. I kommande kapitel förklaras 
målen kortfattat.

Planläggningen av Henån syftar ytterst till att ut-
veckla lokalsamhället till ett hållbart kommuncentra 
genom att skydda, förtäta och diversifiera tätorten. 
Programmet verkar för att uppnå syftet genom att 
hantera ortens största hot om översvämningar på ett 
sätt som tillför nya kvaliteter och besöksvärden till 
lokalsamhället. 
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Illustration som schematiskt visar planområdesgräns och nya gång och cykelvägar 

Cykelinfrastrukturen är ett viktigt komplement till bi-
len och bussen för de medellånga resorna på Orust. 
Idag är cykelvägnätet fragmenterat både mellan or-
terna på Orust men även inom Henåns samhälle. 

För Henåns del är det viktigt att skapa tillgänglighet 
från de omkringliggande bostadsområdena och cen-
trum för att på så sätt tillgängliggöra handel och ser-
vice för en bredare målgrupp. Enkelhet, kontinuitet, 
flexibilitet och säkerhet ska prioriteras i utvecklingen 
av cykelvägnätet till och inom Henån centrum

5.2.3 TRYGGA OCH SÄKRA GATURUM - 
ORIENTERBARHET OCH TYDLIGHET

- Rekreationsstråk i centrum som knyter an till 
omlandet

- Prioritera gång- och cykeltrafikanter
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Illustration som schematiskt visar planområdesgräns samt nya mötesplatser

5.2.4 NYA MÖTESPLATSER - Möjliggöra utveckling av kulturhuset kajutan

- Nya platsbildningar längs gångstråk 

- Möblera och utsmycka offentliga platser

- Möjliggöra byggrätt för caféer och restauranger

I Henån finns stor potential att utveckla mötesplat-
ser som kan bidra till liv och rörelse i centrum samt 
stärka Henån som besöksmål. Kulturhuset Kajutan 
är redan idag en uppskattat mötesplats som ofta är 
fullbokad med evenemang, det finns ett behov att 
utöka ytan för att fler ska ha möjlighet att ta del av 
kulturlivet i Kajutan. I Henån finns ett fåtal offentliga 
platser vilka kan göras trivsammare med fler bänkar, 
träd och grönska samt belysning. Längs de planerade 
gångstråken längs ån och hamnen ska det finnas möj-
lighet att slå sig ner och njuta av omgivningen. Ytter-
ligare ett sätt att skapa mötesplatser är att ge byggrätt 
åt verksamheter som caféer och restauranger. Bygg-
rätterna ska placeras så att de ramar in offentliga 
platser och gator, vilket bidrar till liv och rörelse och 
en känsla av trygghet.
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Illustration som schematiskt visar planområdesgräns nya byggnader i 
varierad upplåtelseform

Detta mål innebär att nya byggnader för både bostä-
der och verksamheter ska bidra till att definiera gatu-
rum och platsbildningar inom hela programområdet. 
I den norra delen av området handlar det även om 
att byggnaderna ska omfamna viken vid Henån. Mål-
sättningen med det är att ett nytt lokalt sammanhang 
kring viken uppstår och kan locka till rörelse och akti-
vitet. Genom att ta tillvara på strandkanterna uppstår 
fina lägen för uteserveringar och publika verksamhe-
ter vilka i sin tur bidrar med besökskvaliteter och ut-
gör ett breddat underlag för handel och service. 

- Möjliggöra varierade upplåtelseformer 

- Möjliggöra fler olika funktioner 

- Definiera gaturum och platsbildningar

5.2.5 ETT LOKALT LEVANDE CENTRUM
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6. PROGRAMFÖRSLAG

Kartan intill visar den variation av funktioner som fö-
reslås i Henån. Till stor del handlar förslaget om att 
bygga vidare på redan befintliga verksamheter.

6.1.1 BRYGGOR, HYRESRÄTTER, 
SJÖBODAR OCH BADPLATS

Vid Sjöbodkullen ges utrymme för hamn och sjöbodar 
samt badplats. Även ett par byggrätter i tre våningar 
som medger publika verksamheter som handel, res-
taurang/café i bottenplan samt bostäder ovanpå. Bak-
om verksamheterna ryms också bostäder i en länga 
med mindre hyresrätter.

6.1.2 HAMNVERKSAMHET OCH 
TURISM
På västra respektive östra sidan om hamnen finns 
befintliga båtverksamheter som föreslås finnas kvar 
och utvecklas. På västra sidan innebär det att den 
befintliga planen ändras så att både hamnändamål 
och verksamheter kopplade till turism möjliggörs. 
På östra sidan handlar det om att den befintliga verk-
samheten får möjlighet att utveckla sin verksamhet 
genom att utöka sin yta genom markköp. Byggnader-
na inom respektive verksamhetsområde får vara max 
två våningar.

6.1 ILLUSTRATIONSKARTA
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6.1.3 RESTAURANG, CAFÉ
Söder om hamnen, där det i dag finns en parkering, 
föreslås en ny byggrätt med publika verksamheter 
så som restaurang och café. Bggnaden föreslås ha 
en våning. I övrigt föreslås befintlig park finnas kvar 
och utvecklas.Parkeringsplatserna som idag finns vid 
hamnen flyttas ut mot Ängsvägen.

6.1.4 KULTURHUS
Kulturhuset Kajutan med bibliotek och utställnings-
hall är idag en populär mötesplats. Förslaget innebär 
att Kulturhuset Kajutan kan byggas ut för att skapa 
större plats för mer kulturverksamhet och möten. 
Kulturhuset tillsammans med de andra byggrätterna 
vid hamnen ramar tillsammans in ett nytt hamntorg. 

6.1.5 BOSTÄDER PÅ VOLYMHANDEL
Idag finns det två matbutiker i Henån, en vid torget 
och en söder om Röravägen vid banken. Dessa två 
matbutiker finns kvar samtidigt som det blir möjligt 
att uppföra högre byggnader som innehåller både 
matbutik och bostäder. Byggnaderna får vara max 4 
våningar.

6.1.6 BOSTÄDER, VERKSAMHETER, HANDEL
Söder om Röravägen mellan matbutiken och busster-
minalen finns idag tre villor samt en kommunal 
byggnad med en second hand butik. I en av villorna 
finns en el-affär. Detta område föreslås fortsättnings-
vis innehålla bostäder men i en förtätad form. För-
slagsvis kan ett kvarter med mindre flerbostadshus 
uppföras. I området föreslås även handel och servi-
ce tillåtas. Detta gäller även för byggrätten mittemot 
kulturhuset.

6.1.7 ALLMÄNT ÄNDAMÅL
Längst söder ut i programområdet finns en kommu-
nalt ägd fastighet. Detaljplanen medger idag småin-
dustri. Den nya planen medger allmänt ändamål för 
att fastigheten ska få planstöd för kommunens verk-
samheter. 

6.1.8 PARKERINGAR
Parkering är en viktig fråga i Henån. Förslaget inne-
bär att parkeringar flyttas från de mest attraktiva och 
centrala delarna till lägen som ligger centralt men lite 
mer i utkanten. Parkeringsplatserna flyttas för att ge 
plats åt ett nytt hamntorg där människor kan mötas 
samt röra sig till fots och cykel. Ett nytt torg som lig-

ger precis intill hamnen ger mer liv och rörelse till 
platsen och stärker Henåns attraktivitet. 
På östra sidan om hamnen (Östra hamnplan) föreslås 
även fortsättningsvis parkering finnas. Från parke-
ringen föreslås en gång- och cykelbro anläggas som 
ansluter direkt till det nya Hamntorget. 

Båtbyggargymnasiet som ligger precis norr om 
bussterminalen ska flyttas till annan plats i Henån. 
När skolan har flyttat ska byggnaden rivas för att ge 
plats åt nya p-platser. På tomten ryms ca 100 parke-
ringsplatser i markplan. 

Den nya detaljplanen kommer även möjliggöra att ett 
p-däck uppförs, om det finns behov av fler p-platser. 
P-däcket föreslås lokaliseras till Båtbyggartomten. 
Anledningen till att parkeringsdäck placeras på östra 
sidan om Henån är att minska biltrafiken inne i cen-
trum, de bilar som kommer från östra och norra de-
len av Orust behöver inte köra in igenom centrum för 
att parkera utan kan köra av länsväg 160 och parkera 
direkt.
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6.2.1 ARKITEKTUR
En arkitektur av hög kvalité med ett enhetligt form-
språk för Henån är av stor vikt för att utvecklingen 
ska bidra med de värden som programmet beskriver. 
Attraktionskraft, besöksvärde och trivsel är värden 
som till stor del beror på utformningen och gestalt-
ningen av dess byggnader och platser. 

Det havsnära läget bör på ett tidsenligt sätt inspirera 
till ett för Henån nytt och gemensamt arkitektoniskt 
uttryck. En genomarbetad arkitekturstrategi bör tas 
fram för att samhället ska alstra värde över tid och 
bidra till lokalsamhällets identitet. 

Program för Henån centrum och kommande de-
taljplan ska ge möjlighet att utveckla ett flertal olika 
bebyggelseformer och platsbildningar. Det gemen-
samma draget i arkitekturen innebär således inte 
att byggnaderna ska se likadana ut, utan att de ska 
harmoniera med varandra. Det rör sig om offentliga 
platser, stråk, aktiva byggnader och privata bostads-
miljöer. 

6.2 ARKITEKTUR OCH GESTALTNING

6.2.2 BEBYGGELSESTRUKTUR 
OCH FORM

Sjöbodar med bakomliggande fiskarbebyggelse med 
sadeltak har en tydlig plats i västkustarkitekturen. 
Västkustsamhällenas nätta hus, den täta och broki-
ga bebyggelsestrukturen och de tydliga gränserna 
mellan privat och offentligt är ett gott ingångsvärde 
i arkitekturens utformning. Sedan behöver dåtidens 
former anpassas efter dagens behov och önskemål. 

Referens: Hus i Oxfordshire Foto: Baca Architects
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6.2.3 MATERIAL OCH FÄRG

Västkusten och havet representeras i naturnära ma-
terial som ger karaktär medan det åldras. Det handlar 
om trä, granit, tegel och metall och kan färgas med 
järnvitriol, vita, gula eller röda toner. Offentliga och 
rekreativa miljöer kläs på samma sätt in i dessa mate-
rial som med fördel anpassas efter terräng och land-
skap

Referens: Visionsbild Vändburg Hamn, Sandellsandberg arkitekter

Referens: Naturum Kosterhavet. Foto: Länsstyrelsen Referens: Cinque Ports, Rye. Foto: Oliver 
Perrott Photography 

Referens: Barking Riverside, London 
Foto: Sheppard Robson
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SÖDRA
STRANDVÄGEN

5

Programområdet kan i grova drag delas in i fem olika 
utbyggnadsområden som har sina respektive förut-
sättningar och inriktningar. Angivelserna för arkitek-
tur och gestaltning gäller dock för samtliga delar för 
att sammantaget skapa ett enhetligt Henån centrum. 

6.3 DELOMRÅDEN
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Referens: Vikhem, Staffanstorp. Illustration: Serneke

6.3.1 SÖDRA STRANDVÄGEN

Söder om Röravägen är karaktären återigen mer av 
en småstad med brokiga handelslokaler varvade med 
bostäder. Idag är exploateringsgraden låg och plan-
programmet tillåter att en tätare struktur växer fram 
över tid. För att nyttja platsen bättre föreslås en om-
distribution av några av funktionerna, där livsmedels-
butiken som är en mindre känslig markanvändning 
kan placeras utmed väg 160, medan nya flerbostads-
hus placeras utmed södra Strandvägen med utblickar 
över ån. 

Förslagsvis kan bebyggelsen placeras så att en lägre 
länga med bostäder placeras utmed södra Strandvä-
gen, medan lite högre byggnaderna som ligger längre 
in i kvarteret får utblickar mellan och över den främre 
längan. Bostäderna kantar vägen som utgör ett rela-
tivt aktivt stråk mellan bussterminalen och centrum. 
Innergården utgör därför en viktig plats för de mer 
privata funktionerna. Parkering kan med fördel ligga 
i anslutning till bostäderna utmed gatan och mindre 
uteplatser eller balkonger kan vara eftertraktade vid 
södra Strandvägen då det är här kvällssolen ligger på.
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Referens: Nyköpings hamn. Foto: Nyköpingsguiden

Referens: Strandtorget, Tyresö. Foto: Google Street view

6.3.2 CENTRUM

I centrum eftersträvas en småstadskänsla, med tre 
torg sekvenser ett litet grönt torg vid Karins hus via 
befintligt torg till ett större uppsamlande torg och 
park vid småbåtshamnen. Bebyggelsen här kommer 
vara mellan 1 våning och en ny tillåten höjd med 4 vå-
ningsplan. Bottenplanen i centrum kantas huvudsak-
ligen av aktiva bottenvåningar med handel, service 
och kontorsändamål. Ut mot Hamntorget prioriteras 
restaurangverksamhet med uteserveringar som kan 
generera fler besök och bli en attraktion för båtlivet. 

Stilmässigt kan bebyggelsen urskilja sig från den som 
ligger utmed strandpromenaden, även om ett flertal 
parametrar bör samspela med övrig bebyggelse för 
att skapa ett sammanhang och lokalt formspråk för 
boende och besökare att känna igen sig i. 
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Piren i Henåns hamn. Foto: Anneli Fredrikson

6.3.3 HAMN OCH TURISM

Henån är ett samhälle som vuxit fram intill havet 
med båtbyggeri, båtförsäljning, båtservice och båt-
byggargymnasium som del av sin identitet. Även om 
samhället successivt betonas allt mer av serviceyrken 
och besöksnäring kretsar mycket i Henån fortfaran-
de kring havet och båtlivet. Stort utrymme ges därför 
i förslaget till att fortsatt bedriva verksamheter som 
är riktade till båtverksamheter och båtliv centralt i 
Henån. 

Söder om sjöbodkullen finns en hamnverksamhet 
med båtservice, gästhamn, vandrarhem samt ställ-
plats för husbilar. Dessa verksamheter bidrar med 
många besökare till Henån varje år. Programförsl-
get innebär att verksamheterna ska få möjlighet att 
utvecklas. Idag är området planlagt för hamnverk-
samhet, men inte för vandrarhem och ställplats, vil-
ket innebär att vandrarhemmet och ställplatsen har 
tillfälliga bygglov. Genom att ändra detaljplanen så 
att den möjliggör vandrarhem och ställplats så sä-
kerställs att verksamheterna kan finnas kvar på lång 
sikt. 

På nordöstra sidan om hamnen finns en hamnverk-
samhet med båtservice och försäljning av båtar. Verk-
samheten som ska finnas kvar och ha möjlighet att 
utvecklas inom egen fastighet. För att möjliggöra en 
utveckling med nya och större lokaler för utställning 
av båtar samt möjlighet att bedriva restaurang behö-
ver den befintliga detaljplanen ändras. 
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6.3.4 BÅTPLATSER

Båtlivet är centralt för såväl boende i som besökare 
till Henån. För att kunna fortsätta dagens användning 
av båtplatser finns behov av upprustning av piren och 
muddring av slam från ån som ansamlas i hamnen. 
Programförslaget innebär även en omfördelning 
mellan fasta båtplatser och gästplatser i båthamnen 
vid det nya Hamntorget. För att skapa närhet från 
gästhamnen till centrumfunktionerna placeras gäst-
platserna längst in i småbåtshamnen, medan de fasta 
båtplatserna lokaliseras längre ut längs nya piren. 

Ån Henån har tidigare varit djupare och fungerat 
som angöring för småbåtar på kortare besök i cen-
trum. Genom att anlägga ny spont längs å-kanterna 
kommer det bli möjligt att kunna muddra ån så att 
små båtar även framöver ska kunna nå längre in i ån. 
Tillfälliga gästplatser kommer därför huvudsakligen 
att anläggas intill Hamntorget vid den nya piren. 

Programmet ger utrymme för utbyggnad av nya båt-
platser sydöst om Sjöbodskullen, vilket skulle inne-
bära en kapacitetshöjning om ca 100 båtplatser cen-
tralt i Henån. Platserna förutsätter muddring i viken 
vilket föranleder vidare utredning av stabilitetsför-
hållanden i närområdet. 

I framtiden kan det blir mer vanligt att förvara sin 
båt på land i stället för en traditionell båtplats vid en 
brygga. Även ägandet av båtar kan komma att ändras 
, tex. kan båtpool bli ett sätt att ha båt. Möjligheterna 
till att förvara båtar på land samt ytor som kan vara 
lämpliga för en båtpool ska undersökas närmare i de-
taljplaneprocessen. 

6.3.5 ILÄGGNINGSRAMP

I Henån finns två kommunala iläggningsramper, en 
på östra sidan vid Orust Marin och en vid parkering-
en vid torget. Utvecklingen med ett nytt hamntorg, 
översvämningssäkring och ett behov av att rusta upp 
befintlig ramp föranleder en flytt av rampen vid tor-
get till området sydväst om Sjöbodkullen. Rampen 
kommer anläggas intill en kran för iläggning och 
upptagning av lite större båtar. Området intill vatt-
net utformas även så att det klarar tunga transporter, 
rundkörning och utrymme avsätts för transport av 
båtar och parkering.



Referens: Malö strömmar, Morlanda säteris bodar
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6.3.6 SJÖBODKULLEN

På Sjöbodkullens syd- och östsida föreslås olika be-
byggelsetyper: flerbostadshus med verksamheter i 
bottenplan, hyresrätter, och sjöbodar, ett kallbadhus 
med badplats föreslås på norra sidan av kullen. 

Flerbostadshusen med verksamheter i bottenplan 
ligger närmast intill vattnet på sydsidan med direkt-
kontakt med havet och båtplatser precis framför. Ut-
formningen behöver ta hänsyn till den publika brygg-
promenaden som passerar mellan husen och havet. 
Även här ska bebyggelsen utgöras av smala byggnads-
kroppar med sadeltak, det huvudsakliga inslaget i fa-
saderna är trä kompletterat av betong, puts och plåt. 
Byggnadshöjden begränsas till 3 våningar och delas 
upp i mindre längor för att skapa utblickar för bak-
omliggande bebyggelse. 

Sjöbodar är ett välbekant inslag i samhällen på väst-
kusten. Förhoppningen med att ge utrymme för ny-
byggnation av sjöbodar är att vidhålla båttraditionen 
i Henån och ge förutsättningar för fler att vara aktiva 
vid havet. 

Sjöbodarnas nyttjas ytterst som redskapsbodar och 
tillåter inte boende eller fritidsvistelse. Sjöbodar 
ligger traditionellt sett tätt intill varandra och ger 
tillsammans ett brokigt intryck. Taklutning, färg-
sättning och proportioner är viktiga för att skapa ett 
arkitektoniskt uttryck som kan locka besökare och 
bygga värden över tid. 

Henåns centrala läge gör det angeläget för kommu-
nen att ha rådighet över marken. Därför kommer 
marken för sjöbodarna arrenderas ut istället för att 
säljas.



Referens: Kallbaduhus, Båstad. Foto: Hotell Skansen
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Från studentprojektet Varm&Kall, Ellen Uggla och Olga Peterson, Chalmers 2017

Hyreslägenheterna utgörs av små enplansbostäder 
om ca 300 BYA som tar inspiration från det traditio-
nella fiskesamhällets arkitektur. En mindre väg an-
läggs intill husen men en uppsamlande parkering 
lokaliseras på annat ställe då utrymmet är begränsat 
och topografin är utmanande. Målsättningen är att 
husen ska anpassas till berget och att byggnadernas 
placering riktas och justeras utifrån terrängen och 
havsutblickarna. 
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Referens: Vallastaden Linköping, Foto: Rickard KarlssonReferens: Mighu Wetland Park. Foto: Turenscape

6.4.1 STRÅK

Den nya strukturen i Henån centrum bjuder in till tre 
samlade stråk som sammanstrålar vid det nya Hamn-
torget: torgstråket, bryggpromenaden och östra strå-
ket. 

Centrala målpunkter utmed stråken är Torget, Hamn-
torget och bussterminalen vilka knyts samman med 
det planerade hamnfunktionerna och badplatsen 
med kallbadhus.

Torgstråket sträcker sig från Karins hus i söder och 
upp till Hamntorget i norr och kantas av butiker och 
caféer. 

Bryggpromenaden har en mer rekreativ karaktär och 
kan ge plats åt uteserveringar och butiker. Det rekre-
ativa bryggstråket följer ån Henåns östra kajkant och 
sammankopplar hela viken från Sjöbodkullen i nord-
väst till Rödberget i nordöst och Röravägen i söder. 
Utmed bryggpromenaden finns viss befintlig bebyg-
gelse vilken uppmuntras att öppna upp sina verksam-
heter mer mot vattnet. I och med översvämningssäk-
ringen kommer bryggan utmed åns östra sida genom 
centrum att breddas för att ge utrymme för möten 

och sociala aktiviteter.

Östra stråket är en naturlig entré för många besökare 
som kommer till centrumet i bil. Utmed bebyggelsen 
förbättras gångbanor och fler mötesplatser kan an-
läggas i mellanrummen mellan husen. Möjligheten 
att röra sig genom och mellan byggnader innebär en 
flexibilitet för besökaren och verksamhetsutövarna. 
Utmed Södra Strandvägen kommer området kring ån 
att utvecklas till ett grönstråk, bebyggelse anläggas 
längs vägen och relationen mellan butiker, parkering 
och gång- och cykelbanor att förtydligas. 

6.4 STRÅK, GRÖNSTRUKTUR OCH OFFENTLIGA PLATSER
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Henåns torg, befintlig målpunkt. Foto: Linda Johansson

Referens: Fyra årstiders park i Sölvesborg. Foto: Piet Oudolf 
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6.4.2 MÅLPUNKTER 

Henån utgör både ett lokalt centrum på Orust och ett 
besöksmål för närområdet. Torget är en tydlig mål-
punkt i centrum dit handel, kultur och service kon-
centreras. Hamntorget längre norrut intill hamnen 
är av en mer rekreativ karaktär och bindsamman 
med befintlig park. I och intill centrum finns flera 
stora arbetsplatser och serviceinstanser. För södra 
programområdet är busstorget en viktig målpunkt 
som genom förslaget får en tydligare koppling till så-
väl centrum som kommunhuset. Längst i norr kan en 
ny badplats bli en välbesökt mötesplats sommartid. 

Vardagsfunktioner har en central roll för Henån cen-
trum då de skapar en kontinuitet för verksamhets-
utövare. Att stärka besöksnäringen och komplettera 
torget med fler säsongsberoende verksamheter kan 
gynna den lokala handeln. 

Tillägg till Henån behöver också inrikta sig på verk-
samheter, platser och aktiviteter för fler målgrupper. 
Barn, unga och äldre är exempel på målgrupper som 
idag uttrycker en önskan om fler caféer, lekplatser, 
bänkar och rekreationsmiljöer. 
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6.4.3 GRÖNSTRUKTUR OCH 
OFFENTLIGA PLATSER

Närheten till havet är en av Henåns främsta kvalite-
ter. För att förtydliga havets närvaro i centrum och 
stärka platsens besöksvärden ges det i förslaget ut-
rymme för flera mötesplatser intill havet. Hamntor-
get blir Henåns nya vardagsrum och kommer vara av 
en rekreativ karaktär med plats för volleyboll samt 
en byggnad som kan inhysa restaurang eller café. 
Hamntorget är även den största öppna publika ytan 
där tillfälliga evenemang kan genomföras. Den be-
fintliga parken vid Karins hus är den näst största of-
fentliga platsen. Här utvecklas en större lekplats med 
naturliga inslag i harmoni med träd och grönska. För-
slagsvis flyttas även boule banan hit och sittplatser i 
sollägen verkar för att skapa mötesplatser som flera 
målgrupper kan nyttja tillsammans. 

Flera små och medelstora platsbildningar omgärdar 
de tre stråken och bidrar sammantaget till nya tillfäl-
len att stanna upp, slå sig ner eller göra en aktivitet. 
Olika målgrupper har delvis olika önskemål på of-
fentliga miljöer vilket ställer krav på en kreativ hel-
hetslösning där platser för rekreation och öppna ytor 
varvas med platser för avskildhet och aktiva platser 
med utrymmen för avkoppling. 

Att skapa ett pärlband av platsbildningar bidrar till 
att fylla de tre stråken med intryck och kvalitet. Att 
bygga in fler kopplingar över ån och skapa ett finmas-
kigt gatunät i centrum bidrar vidare till ett tryggare 
centrum. Utöver ett flexibelt gaturum med fler val-
möjligheter av gångväg är belysning är ett effektivt 
redskap för att skapa mindre och välkomnande plats-
bildningar samtidigt som dessa upplevs som trygga 
även under årets mörkare årstider. 

Mötesplatserna har även en funktion för ekosystem-
tjänster, dagvattenhantering och luftkvalité. Genom 
en medveten utformning kan platserna bidra till att 
fördröja dagvatten samtidigt som de kan lära barn 
och unga om vattnets och växters kretslopp samt ge 
attraktionsvärden till centrum. 

Östra sidan av Henån centrum består idag huvudsak-
ligen av hårdgjorda ytor och saknar helt mötesplat-
ser. Det är även på östra sidan som störst andel befint-
lig bebyggelse kommer utgöra bebyggelsestrukturen 
även framgent. Det är därför angeläget att i samver-
kan med fastighetsägare verka för en utveckling av 
befintlig struktur med fler gröna platsbildningar. 
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En av utmaningarna för Henån centrum är att ut-
veckla fler gröna miljöer och aktiva platser. Brygg-
promenaden är en viktig del i att etablera ett tydligt 
rekreativt stråk vilket kompletteras av parkliknande 
och lekbetonade platser utmed sin dragning. Ytterst 
på Sjöbodkullen anläggs ett kallbadhus som blir en 
attraktion för lokalsamhälle och besökare året runt. I 
byggnaden kan det även anläggas ett café eller restau-
rang med utblickar över havet. Promenaden gör det 
möjligt för besökare att röra sig utmed strandkanten 
längs hela viken och passera sjöbodar, bostäder och 
verksamheter. 

På östra sidan om hamnen föreslås en översväm-
ningspark. Parken blir en del av översvämnigssäk-
ringen av Henån samtidigt som den bidrar till att 
skapa nya rekreativa värden och möjligheter till dag-
vattenhantering.

Parken vid Karins och Saras hus utvecklas till en grön 
oas i den södra delen av torgstråket. Ån Henån söder 
om Röravägen utgör ett vackert naturområde som 
genom att öppnas upp mot södra Strandvägen kan 
bidra till rekreationsstråket mellan korsningen och 
ner till busstorget och vidare till Cirkle K. Strandkan-
terna kommer i och med skredsäkringen att släntas 
av, vegetationen nyplanteras och en å-promenad på 
bryggdäck anläggas. 

6.4.4 BROAR

Över ån Henån finns det inom programområdet idag 
fem broar, varav en är anpassad för biltrafik. I pro-
grammet föreslås en ny broar för gående och cyklis-
ter och en av de befintliga broarna föreslås att flyttas 
längre norrut i och med anläggningen av Hamntor-
get. Broar över ån är viktiga för att knyta samman 
centrum som ligger på båda sidor om ån, samt för att 
öka tillgängligheten och flexibiliteten i gatunätet för 
kollektivtrafikresande söder om Röravägen, cyklister 
och gående. 

Bron som ansluter till Hamntorget lokaliseras så 
att den knyter an till parkeringsplatserna öster om 
Hamntorget och samtidigt blir del av bryggstråket 
som kopplar samman hela viken. Brons prioriterade 
funktion är att ta besökare över ån och ska hållas låga 
och enkla att passera med kundvagn.
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6.4.5 SIKTLINJER

Henån centrum är en mångfacetterad plats med flera 
ändamål. Fokus i förslaget har legat på att förbättra 
orienterbarheten i centrum och ge bättre förutsätt-
ningar för gående och cyklister. Genom att skapa tre 
tydliga stråk för handel och rekreation kan gångflö-
den koncentreras och förutsättningar för liv och un-
derlag för handel förbättras. 

Siktlinjer till viktiga målpunkter är en viktig del i för-
slaget för att skapa en förbättrad orienterbarhet och 
locka besökare till centrum. Dessa innebär vissa res-
triktioner i utformningen av tillkommande bebyggel-
se. 

6.5.1 PARKERING

För att frigöra utrymmen intill havet för rekreation 
och mötesplatser behöver nya parkeringslösningar 
utvecklas för Henån centrum. Idag finns det ca 150 
platser i centrum vid hamntorget och beläggningen 
är relativt hög på de flesta parkeringsplatserna. På 
östra hamnplanen finns ca 145 parkeringsplatser 
med en låg beläggningsgrad. 

Förslaget innebär parkeringsplatserna delvis omlo-
kaliseras till nya ytor. Parkeringsplatserna på ytan 
vid hamnen flyttas till en ny yta närmare Ängsvägen. 
Det innebär även att ca 10 nya p-platser möjliggörs. 
Utredning har visat att det blir för kostsamt att höja 
parkeringsplatserna vid östra hamnplan. Därför fö-
reslås parkeringar istället utföras längre söderut, 
precis innanför den föreslagna sponten. Under de-
taljplaneskedet så kommer det utredas hur dessa 
parkeringsplatser utformas på bästa sätt. Förslagsvis 
markparkering som delvis kan byggas över med en 
flervåningsbyggnad. 

Det största trafikflödet till och från Henån går via väg 
160. Därför har en plats för nytt parkeringsdäck iden-
tifierats i området intill väg 160, vid bussterminalen. 

6.5 PARKERING OCH TRAFIK
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 110 p-platser �yttas dit 
och ökas till ca 120 st.

145 p-platser

För den här ytan kommer det 
utredas om förutsättningarna 
för att anlägga parkeringar 
under ett �ervåningshus 
alternativt markparkering.

Här kommer det �nnas 
ca 110 p-platser. Vid 
behov kan det även 
uppföras ett p-däck.

Länsväg 160

Rödbergsvägen

Ängsvägen

Röravägen

Södra Strandvägen
N

orra  Strandvägen

För att skapa ett effektivt parkeringssystem i Henån 
behöver efterfrågan av parkering för boende, besö-
kare och arbetande skiljas åt. Det är prioriterat att 
förlägga besöksparkering nära handeln då det är 
den som genererar intäkter för näringslivet. I viss 
utsträckning kan boendeparkering och besöksparke-
ring samnyttjas för de som inte har sin bil parkerad 
under handelns öppettider. Arbetsplatsparkering är 
möjlig att anlägga längre från centrum. 

För att påverka var människor parkerar kan tidsbe-
gränsad parkering samt taxa användas på centralt be-
lägna platser. 

Byggnationen av parkeringsgaraget kan delvis finan-
sieras genom att nya bostäder kan köpa in sig med 
boendeparkering som alternativ till att anlägga boen-
deparkering i de enskilda kvarteren. 

Gatuparkering är en parkeringsform som tar rela-
tivt lite utrymme i anspråk och smälter väl in i den 
byggda strukturen. För att skapa trivsel bör bilparke-
ringsytorna varvas med trädplanteringar, övergångs-
ställen och passager samt cykelparkeringar. Gatupar-
kering kan göras längsgående och tvärgående utmed 
körbanans riktning beroende på vilket utrymme som 
finns tillgängligt intill vägen. Gatuparkering är aktu-
ellt utmed Ängsvägen, Norra Strandvägen och Södra 
Strandvägen.

Henåns centrums övergripande utformning påver-
kar parkeringsbeteenden. Genom att bygga in platser 
som ger besökaren upplevelser och sinnesintryck ut-
med vägen mellan en parkeringsplats och målpunk-
ten upplevs avstånd inte som lika långa som utmed 
monotona sträckor. Helhetsutformningen av cen-
trum är därför av stor vikt för att skapa acceptans från 
besökare att gå något längre till butiken än tidigare. 

Referens: Gatuparkering inne i bostadsområde i Eriksberg, Göteborg. 
Bild: Caisa M. Olander. 
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Länsväg 160

Rödbergsvägen

Ängsvägen

Röravägen

Södra Strandvägen
N

orrra  Strandvägen

H

H

H

H

H

H

H

Be�ntlig väg

Be�ntlig lokalgata

Tra�k, gång- och cykelstråk

Be�ntligt gång- och cykelstråk

Nytt gång- och cykelstråk

Busshållplats

6.5.2 GATURUM 
Gaturummen i Henån centrum ska bli mer tillgäng-
liga för samtliga trafikslag. Idag är Henån omgärdat 
av parkeringsplatser och enklast att angöra med bil. 
Genom att anlägga nya gång- och cykelbanor, skapa 
fler kopplingar över ån för gående och cyklister och 
förtydliga stråket från Hamntorget till busstermina-
len verkar kommunen för att skapa fler valmöjlighe-
ter och öka förståelsen för platsen. 

6.5.3 VÄGINFRASTRUKTUR
Enligt utförd trafikutredning rörande Henåns utveck-
ling så bedöms den samlade planeringen i Henån 
innebära att befintlig väginfrastruktur fortsatt har 
tillräcklig kapacitet. Tidigare diskuterad förbifart 
söder om Henån bedöms inte vara nödvändig i när-
tid. Däremot föreslås att Röravägen breddas till två 
körfält innan korsningen med väg 160 för att separe-
ra vänstersvängande och högersvängande trafik. På 
detta sätt skapas påtagligt förbättrat flöde i berörd 
korsning och risken för köbildning i och kring cirku-
lationsplatsen minskar. 

6.5.4 KOLLEKTIVTRAFIK
Genom förslaget föreslås hållplatsläget Hamntorget 
att flyttas norrut till tvärgatan som ska leda in till det 
nya Hamntorget. Det innebär att dagens tre hållplat-

ser för buss 391 på sträckan från rondellen i söder 
och vidare längs Ängsvägen skulle kunna reduceras 
till två hållplatser då det idag bara är 140 respektive 
260 m mellan hållplatserna. 

6.5.5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Idag saknas sammanhängande gång- och cykelnät i 
Henån. Genom förslaget kommer en ny gång- och cy-
kelväg att anläggas från Dalby i norr utmed Ängsvä-
gens västra sida, samt utmed väg 160 östra sida, och 
leda in till centrum och vidare till busstorget. Tvär-
förbindelser anläggs i höjd med dagens matvarubutik 
i Henån centrum samt söder om Kommunhuset, för 
att på så vis begränsa konfliktpunkterna utmed Rö-
ravägen.

Trygga och säkra överfarter över Ängsvägen, väg 160 
och Södra Ängsvägen är prioriterade för att skapa 
en dynamisk infrastruktur för gående och cyklister i 
Henån centrum. Kontinuitet i vägnätet, rätt dimensi-
onering och företräde är andra frågor som behöver 
bearbetas i området. 
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6.6 ÖVERSVÄMNINGSSÄKRING

6.6.1 HÖJDER OCH FUNKTIONER

I och med att klimatet förändras kommer havsnivån 
höjas samtidigt som mängden och antalet kraftiga 
regn kommer att öka. Situationen kan bli synnerligen 
allvarlig då höjd havsnivå och ökade flöden i vatten-
dragen sammanfaller med varandra. 

SMHI förutser att högvattennivån kommer ligga på 
+1.6 år 2050 och +1,8 år 2070, +2,15 år 2100. Till skill-
nad från + 1.45 som är dagens högvattennivå. IPCC 
(FN:s klimatpanel) släppte i september 2019 en ny 
rapport om havet och kryosfären i ett förändrat kli-
mat. I rapporten konstateras att både glaciärer och 
isblock minskar i massa vilket innebär att havsnivån 
stiger och att världshaven blir varmare. Havsnivån 
stiger snabbare än man tidigare trott och kan öka 30- 
60 cm till år 2100, även om den globala uppvärmning-
en hålls under 2 grader. En högre havsnivå bidrar 
även till fler extremväder med intensiva stormar och 
en ökad risk för översvämning.

Henåns marknivå ligger på omkring + 1,5 m vid ka-
jen i Hamntorget och något lägre vid östra hamnplan. 
Åtgärder behöver således genomföras både för att 
skydda dagens bebyggelse och för att möjliggöra yt-
terligare byggnation. 

Målsättningen med översvämningsskydden är att in-
vestera i lösningar som skyddar samhället samtidigt 
som nya kvaliteter skapas. 

För Henån centrum har det i dialog med Länsstyrel-
sen fastställts att skyddsnivån +2.5 m ska gälla för 
befintligt centrum och bebyggelse. För ny bebyggel-
se med översvämningsbara bottenvåningar avsedda 
för mindre känslig användning kan samma nivå an-
vändas medan nybyggnation av bostäder ska ha en 
miniminivå om +3.5 m för färdigt golv. Nivån +2.5 m 
bedöms utifrån senaste forskningsrön skydda mot 
högvatten även i ett hundraårsperspektiv. 

Att skydda Henån centrum är ett intresse som delas 
av flera parter. För Orust kommun är Henån en vik-
tig plats som kommuncentrum och centralort för att 
flera samhällsviktiga funktioner. Även enskilda fast-
ighetsägare har ett stort och direkt intresse av att ska-
pa hållbara lösningar då havsvattennivåerna redan 
idag är ibland oroväckande höga. Staten har genom 
sina myndigheter ett ansvar att bistå kommunerna i 
klimatanpassningen av samhällsviktiga funktioner. 
Finansieringen av de kostsamma lösningarna behö-
ver således delas av flera parter för att kunna genom-
föras.

6.6.2 DAGVATTEN

Dagvattenhantering blir en viktig fråga i samband 
med översvämningssäkring för havsnivåhöjningen 
då instängningseffekter av dagvatten kan leda till 
översvämningar innanför skyddet. Målsättningen i 
Henån är att tillskapa dynamiska lösningar som inne-
bär så lite drift och underhåll som möjligt över tid. 
Utöver det är det viktigt att dagvatten hanteringen 
bidrar till en förbättring av miljökvalitetsnormerna 
i Kalvöfjord.  Att ge mer utrymme för naturlig infil-
tration och fördröjningsmagasin av dagvatten är två 
exempel på lösningar som både är driftsnåla och bi-
drar till en bättre miljö. Dessa lösningar kommer på 
sina platser att behöva kompletteras med backventi-
ler och pumpstationer som kan forcera dagvattnets 
avrinning till havet och ån som är recipienterna i 
Henån. I detaljplaneskedet kommer detaljerade dag-
vattenutredningar tas fram. 
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mande last och bebyggelse behöver till följd av dålig 
markstabilitet pålas. 

Söder om Röravägen är strandkanterna utmed Henån 
i dåligt skick och stabilitetsåtgärder behöver genom-
föras. Huvudsakligen förespråkas att kanterna slän-
tas av, men begränsat utrymme i norra delen förut-
sätter att delar stabiliseras genom spontning.

Genom att ha testat olika typer av lösningar inom 
projektet som finansierades av Naturvårdsverket 
har en kombination av fem olika lösningar arbetats 
fram. Kombinationen är den lösning som är bäst hur 
ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 
Illustrationen intill visar schematiskt vilka lösningar 
som föreslås samt dess utbredning. Upphöjning av 
marken på parkeringsytan vid Östra hamnen, tät-
skikt i kombination med slänt som ansluter till berg 
och till spont i form av kajkonstruktion som ersätter 
befintlig spont i ån, upphöjning av Ängsvägen samt 
upphöjning av mark i kombination med nya bygg-
nader på pålar. Kombinationen av lösningar ger ett 
robust skydd mot översvämningar samtidigt som det 
bidrar med estetiska och sociala värden samt är bil-
ligare än att anlägga en typ av spont som föreslogs i 
utredningen från 2016.

6.6.4 KOMBINATION AV LÖSNINGAR

Att översvämningssäkra utsatta områden är kostsamt 
och innebär ofta att barriärer byggs in i bebyggelse-
strukturen. Om mindre känsliga verksamheter kan 
förläggas till en lägre nivå som kan stängas vid höga 
vattenstånd, medan bostäder och samhällsviktiga 
funktioner förläggs på högre nivåer, kan stadsbilden 
även fortsättningsvis upplevas sammanhängande 
och kostnader förknippade med översvämningssäk-
ring inräknas i exploateringsbudgeten. 

Skyddet för höga havsvattennivåer kommer att utfor-
mas på olika sätt i olika delar av programområdet. 
Centralt är att skyddet är heltäckande och att inträng-
ningseffekter undviks, samtidigt som instängningsef-
fekter från avrinningsområden för dagvatten behöver 
hanteras. De områden som skyddas är huvudsakligen 
centrum samt de byggrätter som ligger vid södra Sjö-
bodkullen. Verksamhetsområdena norr om centrum 
på öster respektive västra sidan om säkrar sina egna 
verksamheter. 

Bland de framträdande principerna för översväm-
ningssäkringen återfinns spont och tätskikt som 
utformas som nivåskillnader i centrum. All tillkom-

6.6.3 INFRASTRUKTUR

I anslutning till Henån centrum är väg 160, Röravä-
gen och Ängsvägen de främsta länkarna som behö-
ver hållas framkomliga för att kunna erbjuda en god 
samhällsservice under höga vattenstånd. De två för-
sta är statliga vägar medan Ängsvägen är en lokalt 
förvaltad väg. 

De statliga vägarna förvaltas av Trafikverket och får 
delvis skydd genom de åtgärder som planeras av 
kommunen. Samfinansieringslösningar för åtgär-
derna behöver fortsatt diskuteras mellan kommunen 
och Trafikverket.
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Väg 160 Uppfyllnad + 1,6 Slänt 1:3
Brygga

Bef. byggnad

Trä överbyggnad

Ny byggnad

Trädäck

1:3 Slänt

Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Genomsläpplig upphöjd väg +2,5

Spont +2,5

Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Uppfyllnad + 2,5

Upphöjd väg som är genomsläpplig + 2,5

Översvämningspark med 1:3 slänt

Översvämningssäkring

Spont + 2,5

Spont + 2,5 i bakkant på 1:3 slänt

Uppfyllnad till +2 ,5 och 1:3 slänt, 
nya byggnader pålas

Möjlig geoteknisk lösning för att höjda parkeringar och slänt mot ån 

Östra hamnen

Upphöjd väg som är genomsläpplig + 2,5

Översvämningspark med 1:3 slänt

Översvämningssäkring

Spont + 2,5

Spont + 2,5 i bakkant på 1:3 slänt

Uppfyllnad till +2 ,5 och 1:3 slänt, 
nya byggnader pålas

6.6.5 ÖSTRA HAMNEN

Vid östra hamnen ligger idag förutom båtplatser även 
en parkeringsplats som vid höga vattennivåer över-
svämmas. Under detaljplanearbetet kommer förut-
sättningarna för att anlägga parkeringar innanför 
sponten, under ett flervåningshus, att utredas. På det-
ta sätt så kan även parkeringsplatser på östra sidan 
översvämningssäkras. 

Den gamla sponten som idag finns i ån längs med öst-
ra hamnen är uttjänt och i dagsläget farlig. Den kom-
mer behövas tas bort. I samband med borttagande av 
sponten skulle åkanten kunna släntas av och göras 
om till en översvämningspark. 

Det är möjligt att lösa passage för oskyddade trafi-
kanter förbi Orust Marins byggnad genom en gång-
brygga. Detta kommer utredas mer i detalj under de-
taljplaneskedet. 
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Upphöjd väg som är genomsläpplig + 2,5

Översvämningspark med 1:3 slänt

Översvämningssäkring

Spont + 2,5

Spont + 2,5 i bakkant på 1:3 slänt

Uppfyllnad till +2 ,5 och 1:3 slänt, 
nya byggnader pålas

Referens: Vallastaden Linköping, Foto: Rickard Karlsson

Spont överbyggt med trädäck

6.6.6 ÅN

I ån finns det idag en befintlig spont som behöver by-
tas ut. Den kommer att ersättas med en ny spont som 
blir högre än den befintliga. Den nya sponten kom-
mer att skydda den befintliga bebyggelsen upp till + 
2,5 m. Eftersom sponten ska placeras i ån så behöver 
den vara en kajkonstruktion som kan stå emot vatt-
net på ena sidan och marken på andra sidan. Sponten 
kommer byggas över med ett trädäck, detta möjliggör 
rekreation och sittplatser.

Väg 160 Uppfyllnad + 1,6 Slänt 1:3
Brygga

Bef. byggnad

Trä överbyggnad

Ny byggnad

Trädäck

1:3 Slänt

Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Genomsläpplig upphöjd väg +2,5

Spont +2,5

Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Uppfyllnad + 2,5

Ån inom Henån centrum
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Upphöjd väg som är genomsläpplig + 2,5

Översvämningspark med 1:3 slänt

Översvämningssäkring

Spont + 2,5

Spont + 2,5 i bakkant på 1:3 slänt

Uppfyllnad till +2 ,5 och 1:3 slänt, 
nya byggnader pålas

Pålad byggnad utanför sponten kopplas ihop med omgivande område 
med trädäck

Pålad byggnad innanför sponten får tillgång till vattnet via trädäck

Enkel visualisering av spont övertäckt med trädäck

Spont över det nya torget

6.6.7 SPONT ÖVER DET NYA HAMNTORGET

Över det nya Hamntorget anläggs en spont som grävs 
ner i marken och sticker upp ca 0,5 -1 meter ovanför 
marken. Den typen av spont är billigare än kajkon-
struktionen som anläggs i ån. Sponten byggs över 
med trädäck så att den kan utnyttjas som del av det 
nya Hamntorget så att det blir enkelt att gå över den 
och komma ner på lägre bryggor längs vattnet. 

Väg 160 Uppfyllnad + 1,6 Slänt 1:3
Brygga

Bef. byggnad

Trä överbyggnad

Ny byggnad

Trädäck

1:3 Slänt

Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Genomsläpplig upphöjd väg +2,5

Spont +2,5

Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Uppfyllnad + 2,5

Väg 160 Uppfyllnad + 1,6 Slänt 1:3
Brygga

Bef. byggnad

Trä överbyggnad

Ny byggnad

Trädäck

1:3 Slänt

Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Genomsläpplig upphöjd väg +2,5

Spont +2,5

Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Uppfyllnad + 2,5
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Upphöjd väg som är genomsläpplig + 2,5

Översvämningspark med 1:3 slänt

Översvämningssäkring

Spont + 2,5

Spont + 2,5 i bakkant på 1:3 slänt

Uppfyllnad till +2 ,5 och 1:3 slänt, 
nya byggnader pålas

Upphöjd väg som är genomsläpplig + 2,5

Översvämningspark med 1:3 slänt

Översvämningssäkring

Spont + 2,5

Spont + 2,5 i bakkant på 1:3 slänt

Uppfyllnad till +2 ,5 och 1:3 slänt, 
nya byggnader pålas

Pålad byggnad med upphöjd väg på baksidanUpphöjd väg blir genomsläpplig för vatten

6.6.8 UPPHÖJNING AV ÄNGSVÄGEN

Ängsvägen som sträcker sig mellan Henån centrum 
och Dalby är viktig för tillgängligheten till bostads-
områdena väster om Henån centrum. Vägen ligger 
lågt och riskeras att översvämmas i framtiden. För 
att säkerställa tillgängligheten till bostadsområde-
na väster om Henån föreslås vägen höjas till +2,5 m. 
Den kommer vara genomsläpplig för att en tät kon-
struktion skulle bli allt för dyr. Platsen sammanfaller 
med avrinningsområdet västerifrån som mynnar ut i 
Ängsbäcken. Vid de tidpunkter då höga havsvatten-
stånd sammanfaller med kraftiga regn eller smält-
perioder kan området komma att översvämmas i 
framtiden. För att i möjligaste mån undvika detta ska 
trummorna under Ängsvägen utvidgas. 6..9 SJÖBODKULLEN

För att kunna uppföra nya byggnader vid Sjöbodkull-
en så föreslås att vägen bakom byggnaderna höjs till 
+ 2,5 så att byggnaderna är tillgängliga vid högt vat-
tenstånd. De nya byggnaderna uppförs på pålar på 
en höjd som säkerställer att de inte blir översväm-
made, + 2,5. Framför byggnaderna byggs ett trädäck 
som fungerar som strandpromenad och angöring till 
bryggorna. 

Väg 160 Uppfyllnad + 1,6 Slänt 1:3
Brygga

Bef. byggnad

Trä överbyggnad

Ny byggnad

Trädäck

1:3 Slänt

Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Genomsläpplig upphöjd väg +2,5

Spont +2,5

Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Uppfyllnad + 2,5

Väg 160 Uppfyllnad + 1,6 Slänt 1:3
Brygga

Bef. byggnad

Trä överbyggnad

Ny byggnad

Trädäck

1:3 Slänt

Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Genomsläpplig upphöjd väg +2,5

Spont +2,5

Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Uppfyllnad + 2,5

Ängsvägen Sjöbodkullen
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Exempel på hur design kan integrera sittplatser och lekplat-
ser i bryggmiljöer

Referensbilder: 5osA arkitekter, Paprocany Lake Shore Redevelopment 
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7.1.1 HUVUDMANNASKAP OCH
ANSVARSFÖRDELNING

Av tradition är Orust kommun inte huvudman för all-
männa platser, vilket innebär att det är enskilt huvud-
mannaskap i hela kommunen. Det betyder att det är 
olika samfällighetsföreningar som förvaltar allmän-
na platser i alla kommunens tätorter. 

Orust kommun erhåller kostnader för utbyggnaden 
av allmän plats (gator, torg, parker, m.m.) inom pro-
gramområdet samt övergripande infrastrukturåtgär-
der. Översvämningskostnader diskuteras mer i detalj 
i kommande underrubrik.

Kostnader för åtgärder på privata fastigheter finan-
sieras av exploatörerna/ fastighetsägarna, vilket kom-
mer att regleras i kommande genomförandeavtal. 

De fastigheter som ägs av Orust kommun, som i pro-
grammet föreslås bebyggas med bostäder och verk-
samheter kommer att säljas till ett antal byggbolag 
genom markanvisning. Köp och genomförandefrå-
gor kommer att regleras i kommande genomförande-
avtal.

Kommande exploatörer kommer att ha kostnader för 
sina delar av åtgärderna på allmän plats samt flytt av 
ledningar. Kostnadsandelen kommer att regleras i ge-
nomförandeavtal.

Samtliga byggherrar inom programområdet kommer 
att ha kostnader för utbyggnaden av byggnader och 
anläggningar inom kvartersmarken samt erforder-
liga anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme, 
m.m. enligt gällande taxor.

Ansvar och kostnader för kommande fastighetsbild-
ningar kommer att regleras via genomförandeavtal.

7.1 ANSVAR OCH KOSTNADER

7. GENOMFÖRANDE / UTBYGGNADSSTRATEGI

7.1.2 KOSTNADSFÖRDELNING 
ÖVERSVÄMNINGSSÄKRING

Kostnaden för översvämningssäkringen behöver för-
delas mellan staten, kommunen och fastighetsäga-
re. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har medgivit att de kan bidra till att skydda vä-
sentliga centrumfunktioner, de har dock inte angivit 
någon summa. En uppskattning, som baseras på tidi-
gare nationell budget samt tidigare beslut om bidrag, 
är att de kan bidra med minst 25%. 

Kommunen har förutom planeringsansvaret ett över-
gripande ansvar att säkra kommunens centralort. 
Detta innebär ett ansvar att skydda vägar, vatten och 
avloppsledningar, dagvatten etc. 

Enligt SOU 2017:42 Vem har ansvaret? har varje fast-
ighetsägare ett ansvar att skydda sin fastighet från 
översvämning. I Henån centrum finns ett antal pri-
vata fastighetsägare inom den centrala delen som 
kommer behöva vara med och dela på kostnaden för 
översvämningssäkringen. Även kommunen har ett 
betydande fastighetsinnehav med tillhörande betal-
ningsansvar. 

I Henån finns en befintlig spont som behöver bytas 
ut. Kostnaden för att byta ut den är kommunens an-
svar. För att säkra fastigheterna i Henån centrum så 
behöver sponten vara högre än den är idag (+2,5 m) 
samt att den behöver ansluta till berg som ligger på 
+2,5. En ny spont på +2,5 behöver anläggas i öst-väst-
lig riktning. Anledningen till att sponten behöver 
byggas ut så att den ansluter till berg på +2,5 är att 
vattnet annars kan rinna in bakom sponten och bygg-
naderna blir då översvämmade.
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Ett förslag på kostnadsfördelning innebär att de fast-
igheter (både privata och kommunala) som hamnar 
inom översvämningsskyddet delar på den kostnad 
som tillkommer för att sponten blir högre än den är 
idag och att sponten byggs ut i öst-västlig riktning. 

Förslagsvis delas kostnaden för den högre sponten 
procentuellt mellan fastighetsägarna baserat på vad 
deras respektive fastighet är värd. Bidrag från MSB 
föreslås fördelas jämt över hela kostnaden för över-
svämningssäkringen. 

7.1.3 MARKANVISNING

Markanvisning kommer ske efter detaljplanesamråd. 
De områden som kommer markanvisas är handel- 
och bostadshusen vid det nya Hamntorget samt på 
Sjöbokullen.

Kommunen äger inte marken vid Sjöbodkullen, men 
markförhandlingar pågår. Ambitionen är att mark-
anvisa dessa bostäder efter detaljplanesamråd men 
har inte markköp kommit till under planprocessen 
så blir det markköp och markansvisning först efter 
detaljplanens färdigställande. Markanvisning för bo-
städer vid Sjöbodkullen kan eventuellt även innefatta 
utbyggnaden av hamnen. 

Vid Hamntorget kommer ny bebyggelse och över-
svämningsskydd att behöva koordineras så att bygg-
nadernas och spontens utformning stämmer över-
ens. Förprojektering för sponten behöver påbörjas 
samtidigt som detaljplanearbetet pågår. Detta så att 
spontens läge och utformning fastslås i planhand-
lingarna. 

7.1.4 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Marken inom programområdet ägs till största del av 
kommunen. Markköp, markbyten och fastighetsreg-
lering kan komma att bli aktuella för att genomföra 
exploatering, utbyggnad av allmänplats och infra-
struktur, detta utreds mer i kommande detaljplaner. 
Kommunen kommer då att kontakta berörda mar-
kägare. Det kommer att krävas en omprövning av 
befintlig gemensamhetsanläggning inom området. 
Gemensamhetsanläggningen kommer att utökas 
med nya allmänna platser och mark som blir kvarter-
smark lyfts ur. Gemensamhetsanläggningen förvaltas 
av Henåns vägförening.
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SÖDRA
STRANDVÄGEN

5

7.2.1 DETALJPLANER

Programområdet kan i grova drag delas in i fem olika 
delområden som har sina respektive förutsättningar 
och inriktningar. Programförslaget är utformat på ett 
sådant sätt att det enkelt ska gå att utveckla i de olika 
delområdena i etapper utan att möjligheterna till en 
god helhetsmiljö försvinner eller försvåras.

Det innebär att de olika delområdena kan detaljpla-
neras och byggas ut antingen i etapper eller parallellt 
eftersom de genomförandemässigt är relativt fristå-
ende från varandra men planeringsmässigt hänger 
samman.

När planprogrammet är antaget är nästa steg att ta 
fram ny detaljplan. Avsikten är att dela upp området i 
två detaljplaner, ett norr om Röravägen och ett söder 
om Röravägen. Anledningen till att delningen bör ske 
där är att översvämningssäkringen som mestadels 
ligger inom den norra delen av området ska säker-
ställas enhetligt i en detaljplan. 

7.2 FORTSATT PLANARBETE

7.2.3 TIDPLAN

2021-2022
• Rivning av Båtbyggargymnasiet/P-plats
• Markanvisningar
• Detaljplan vinner laga kraft

2023-2028 och framåt
• Skedsäkring av ån
• Nybyggnation efter markanvisning
• Översvämningsskydd etapp 2 och 3 
• Uppförande av Hamntorget 
• Hamn- och åpromenad
• Höjning av Ängsvägen/gc-väg 
• Badplats 
• Vatten, avlopp och dagvatten

Tidplanen kan behöva revideras allt eftersom förut-
sättningar ändras och fastställs.

7.2.2 UTREDNINGAR

I kommande detaljplanearbete behöver följande frå-
gor studeras vidare:

• Miljökonsekvenser
• Geoteknik
• Förorenad mark
• Översvämningssäkring
• Gata och VA
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8.1 NOLLALTERNATIV

8.1.1 INTRODUKTION

Nollalternativet ger en beskrivning av vilken utveck-
ling som kan ske om området inte byggs ut i enlighet 
med planprogrammet.

Utan klimatsäkringen som planprogrammet föreslår 
kommer Henån centrum på sikt inte kunna fungera 
som kommuncentrum med viktig samhällsservice.

Översvämningsskyddet och planläggningen i övrigt 
möjliggör en bibehållen samhällsservice och en ut-
veckling av samhället med mer bostäder, service, 
grönstruktur och starkare koppling till havet.

8.1.2 TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET
 
Nollalternativet innebär att huvuddelen av området 
fortsatt kommer att vara planlagt enligt gällande pla-
ner, vilket omöjliggör en utbyggnad av blandad be-
byggelse, samt gör det svårt att klimatsäkra befintlig 
bebyggelse och infrastruktur. För Henåns centrum 
innebär det att närhet och tillgänglighet till hamnen 
och havet försvåras. Delar av programområdet kom-
mer även fortsatt att utgöra en barriär, där skillnader-
na mellan privat och offentligt är otydligt och där det 
är svårt att orientera sig mellan Henåns centrum och 
havet.

Avseende biltrafik innebär nollalternativet att om-
rådet inte får en ökad trafikalstring till följd av fler 
bostäder och andra centrumverksamheter inom pro-
gramområdet. Exploatering av omgivande områden 
gör att trafikalstringen inom programområdet ändå 
kommer att öka även om programmet inte genom-
förs.

8.1.3 HÅLLBAR UTVECKLING

Förutsättningar för att utveckla Henån till en miljö-
mässigt, socialt och ekonomiskt hållbart kommun-
centrum minskar om området fortsatt skulle ha den 
användning som de nu gällande detaljplanerna regle-
rar. Nuvarande detaljplaner medger inte det klimat-
säkringsalternativ som programförslaget bygger på.

8.1.4 BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ

Avsikten med planprogrammet är att åstadkomma 
en förändring och positiv utveckling av Henån cen-
trum. Möjligheten att bevara kulturhistorisk bebyg-
gelse försämras om den inte ges skydd i komman-
de detaljplaner. Risken finns att bebyggelse inom 
programområdet utan klimatsäkring på längre sikt 
översvämmas och därmed inte går att försäkra. Detta 

innebär i sin tur att fastighetsvärdena elimineras och 
investeringar omöjliggörs. Detta kommer att accele-
rera byggnaders förfall ytterligare.

8.1.5 NATURMILJÖ

Befintlig flora och fauna kan fortsatt vara opåverka-
de utifrån de förhållanden som gäller idag. Möjlighe-
ten att förstärka med kvalitativa grönstrukturer och 
förutsättningar för nya arter och växtlighet saknas. 
Henåns förutsättningar för natur- och djurliv bibe-
hålls men dagens spont behöver bytas ut för att ån 
ska kunna säkras mot skred.

8.1.6 VERKSAMHETER

Befintliga verksamheter inom och i anslutning till 
området kan fortsätta i enlighet med gällande planer.

Dagens risk- och störningssituation kvarstår. Om 
Orust kommun inte planlägger för ett klimatskydd så 
kommer en stor del av bebyggelsen inom program-
området gå en osäker framtid till mötes, se ovan. 

8. KONSEKVENSER
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8.2.1 STADSBILD OCH KULTURMILJÖ

Det finns några äldre byggnader med ett kulturhisto-
riskt värde, men den största delen av bebyggelsen är 
från 70-80-talet och framåt.

Den nya bebyggelsen har endast mindre negativa 
konsekvenser på den befintliga miljön, sammantaget 
bedöms konsekvenserna bli positiva med tanke på 
det höga värdet att kunna bevara kommuncentrat på 
sin ursprungliga plats vid havet.

8.2.2 NATURMILJÖ OCH REKREATION

Programområdet berörs inte av riksintresset för na-
turvård och betecknas inte som särskilt värdefullt ur 
naturvårdssynpunkt.

Programområdets nära kontakt med vattnet ger 
mycket goda möjligheter för kommunen att skapa 
attraktiva rekreationsmiljöer. Planprogramförslaget 
innebär att ny grönska tillkommer i området. Till stor 
del är det anlagd grönska, trädplantering, gräsytor, 
rabatter, gröna väggar, takterrasser etc. Utformning-
en av grönskan inom programområdet kommer att 
studeras vidare i det fortsatta planarbetet.

Grönytorna kan fungera som sociala mötesplatser 
samtidigt som de är viktiga för den biologiska mång-
falden. Exempelvis kan ”översvämningsparken” på 
östrahamnplan bli en våtmark.

8.2.3 NATURVÄRDEN UNDER HAVSYTAN I 
HENÅNS HAMN

Ålgräsängarna i Henåns hamn är en viktig miljö för 
det marina livet. En översiktlig inventering av ålgrä-
sets utbredning i hamnen har gjorts. Det finns ålgräs 
i stora delar av hamnområdets grundare delar. På 
större djup är det oklart om ålgräs finns. Bedömning-
en är att arbetet med att genomföra klimatsäkringen 
inte kommer innebära några större miljökonsekven-
ser om det utförs enligt intentionerna.

Utbyggnad av hamn runt Sjöbodkullens södra del 
kommer innebära att en hel del muddring kommer 
behöva utföras. I och med att vattennivån idag är 
nära 0 så kommer en muddring till cirka -1,5 eller -2 
m behövas. Det kommer även behövas muddras för 
gästhamn vid Hamntorget. Båda dessa muddringar 
bedöms ge bättre förutsättningar för ålgräs att eta-
blera sig. 

8.2 MILJÖKONSEKVENSER

8.2.4 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN

Programförslaget bedöms ha marginell negativ på-
verkan på vattenförekomsten Kalvöfjords ekologiska 
status. Målsättningen är att ha hög nivå av ekologisk 
hantering dagvattnet inom programområdet, b.la 
genom att skapa förutsättningar för naturlig ifiltra-
tion. Infiltrationen bidrar till att vattnet renas innan 
det rinner ut i havet.  I vissa områden kommer dock 
dagvattnet bli instängt innanför en spont och där-
med behöva pumpas ut i havet.  

Vattenförekomstens hydromorfologiska förutsätt-
ningar påverkas marginellt av programförslaget.  De 
stora vattendragen, Henån, Ängsbäcken och Lövås 
bäcken hindras inte utan kommer kunna flöda som 
vanligt. Havsvattnet kan röra sig i princip på samma 
sätt som idag. Vilket innebär att vissa ytor kommer 
översvämmas vid högvatten. Spont kommer skydda 
befintlig bebyggelse och infrastruktur vid dagens 
hamntorg. Sponten påverkar havsvattnets möjlighet 
att skölja upp över land, den påverkar även dagvatt-
nets möjlighet att rinna ut i havet. 

Planförlaget bedöms inte ha någon påverkan på den 
kemiska statusen i Kalvöfjord.
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8.2.5 BEHOVSBEDÖMNING

En undersökning om betydande miljöpåverkan be-
höver utföras under detaljplanearbetet. Kommunen 
argumenterar då för om de förändringar som planen 
innebär utgör betydande miljöpåverkan eller inte. 
Om så är fallet behöver en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) tas fram i samband med detaljplanearbe-
tet.

En preliminär bedömning är att muddringen i ån 
och i havet konstituerar betydande miljöpåverkan 
medan resterande förändringar inte gör det. Därför 
kan det bli aktuellt att ta fram en MKB enbart för alla 
muddringsåtgärder inom planområdet.

I övrigt innebär planförslaget mestadels byggnation 
av redan ianspråktagen mark. Skalan på utbyggnatio-
nen är inte heller så stor att förändringarna bör inne-
bära betydande miljöpåverkan. 
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Förslaget innebär möjlighet för positiva ekonomiska 
konsekvenser genom att det skapas plats för fler bo-
städer, verksamheter och ytor för allmänheten. Detta 
ger goda förutsättningar för att utveckla Henån till en 
attraktiv levnadsmiljö.

Genom exploatering av ett centralt beläget område 
i kommunen utnyttjas redan gjorda investeringar, 
framför allt i form av VA och gator. Detta får positiva 
konsekvenser för den kommunala ekonomin. Ökad 
befolkning ger också ökat underlag för service och 
kollektivtrafik vilket också bedöms ge positiva ekono-
miska konsekvenser för kommunen. 

Nya byggrätter på kommunalägd mark kommer vid 
markförsäljning efter markanvisning innebära ökade 
intäkter för kommunen. Markköp, markbyten och 
fastighetsreglering kan också komma att medföra 
kostnader för berörda markägare, däribland kommu-
nen. 

Samtidigt kommer kommunen få ökade kostnader 
för allmänna platser, framför allt i utbyggnadsskedet 
men eventuellt även för underhåll i form av driftsbi-
drag till vägföreningen. 

8.3 EKONOMISKA KONSEKVENSER

Översvämningssäkringen, som är en nödvändighet 
för att bygga ut stora delar av planområdet, kommer 
också utgöra en större ekonomisk konsekvens. Den-
na kostnad kommer delvis kommunen att stå för men 
även staten och privata fastighetsägare kommer be-
höva dela på kostnaden.

Planprogrammets syfte är att göra Henån till ett mer  
välfungerande och attraktivt centrum. Detta i kom-
bination med tillförsel av nya bostäder skapar förut-
sättningar för inflyttning till Orust och Henån, vilket 
i sin tur ökar skattebasen. Även utökad handel, res-
tauranger mm, skapar förutsättningar för arbetstill-
fällen och förbättrad lokal ekonomi. De investeringar 
som görs i samhället blir därigenom till en lönsam 
investering. 

De ekonomiska konsekvenserna kommer utredas 
mer i detalj under kommande detaljplanearbete. 
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8.4 SOCIALA KONSEKVENSER

8.4.1 SAMMANHÅLLEN STRUKTUR

Planprogrammet ger förutsättningar för att skapa en 
attraktiv och levande boendemiljö vid havet och att 
Henån utvecklas som centralort. Planförslaget med 
ett stärkt centrum som samlas runt hamnen och tre 
stråk som möts kan bidra till bättre förutsättningar 
för verksamheterna och skapa attraktiva mötesplat-
ser, boendemiljöer och besöksmål.

Det finns utmaningar med att centrum planeras där 
inte genomfartstrafiken är och att mycket handel lig-
ger kvar utspritt längs Stenungsundsvägen. Därmed 
blir tydliga kopplingar och stråk in mot centrum från 
både hållplatser och parkeringsplatser viktigt. Det är 
positivt att kollektivtrafiken passerar det planerade 
Hamntorget.

Den nya bron från Rödbergsvägen över Henån mot 
centrum skapar en tydligare koppling och kan leda 
människor mot centrum där målpunkter och aktivi-
teter samlas. Visionen om ett socialt vardagsrum vid 
hamnen förstärks av tydligare orienterbarhet och 
stråk då människor naturligt samlas vid Hamntorget.

I programområdets nordvästra del planeras två paral-

lella gator i olika höjdnivåer. En sådan lösning kräver 
omsorg vid utförandet för att fungera för fotgängare.

Programförslaget har skissat på en strandpromenad 
utmed viken i Henån som ansluter mot Näset och 
Dalby i nordväst, Rödbergsvägen i nordöst samt till 
busstorget, lokal service och arbetsplatser i söder. 
Det är en viktig förutsättning för att knyta samman 
de centrala målpunkterna och bilda en naturlig mö-
tesplats för både Henånbor och besökare. Att strand-
promenaden inte går i en slinga gör dock att det krävs 
tydlighet gällande orienterbarhet.
 
Genom ett utökat och bättre integrerat cykelnät ska-
pas goda förutsättningar för ökad andel cykelresor 
inom Henån. Det föreslagna cykelvägnätet sträcker 
sig inom centrala och perifera Henån med en länk 
väster ut förbi Lunden industriområde och en österut 
längs väg 160 till Lövås. Ett utökat cykelvägnät enligt 
förslaget bör kunna ersätta de kortare bilresorna i 
vardagen och fungera som ett första färdmedel mot 
bussterminalen i Henån.

Idag innehåller centrala Henån stora mängder par-
keringsplatser. De bildar ödsliga ytor samtidigt som 
funktionen är viktig för centrum. Förslaget med 

markparkering bakom Hamntorget längs Ängsvägen 
tillgodoser parkering nära centrum men låter bostä-
der, handel och strandpromenaden ligga närmast 
vattnet och skapar en social yta mot havet. Den plane-
rade parkeringsanläggningen vid väg 160 kräver extra 
omsorg vid gestaltningen för att säkerställa trygghet 
under dygnets alla timmar.

8.4.2 KLIMATSKYDD

Ett planerat klimatskydd är ännu inte detaljutformat, 
men här behöver gestaltningen hitta en balans och 
skapa en barriär mot vattnet som inte upplevs som 
det av människor. Upplevelsen av klimatskyddet bör 
fokusera på sociala funktioner, som sittplatser och 
utkiksplatser.
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8.4.3 VARDAGSLIV

För att locka fler året-runt-boende och att kunna er-
bjuda Orustbor ett större utbud krävs fler bostäder. 
Att bygga i och nära Henån bidrar till fler människor 
som bor och verkar där vilket ger ökat underlag till 
både kommunal och privat service och verksamheter. 
Bostäder riskerar delvis att köpas upp av säsongsbo-
ende vilket innebär att en variation i upplåtelseform 
och olika former av kategoriboende bör säkerställas.
 
Med en åldrande befolkning kan nya typer av bo-
städer för äldre behövas. Mindre lägenheter med 
hög tillgänglighet, goda utemiljöer och hög trygghet 
har efterfrågats i medborgardialogen. Äldre perso-
ner uppskattar parkeringsplatser nära butiker och 
målpunkter. Det är en särskilt utsatt grupp gällande 
tillgänglighet och handikapplatser och åtgärder för 
tillgänglighet i det offentliga rummet blir viktigt för 
äldres behov. De föreslagna lokalerna och ytorna för 
näringsverksamhet innebär bättre förutsättningar 
för lokala företag att etablera sig och växa. I program-
områdets södra del finns skollokaler för SFI och vux-
enutbildningar. De ligger kvar i planförslaget och kan 
integreras bättre med centrum.

8.4.4 IDENTITET

I planförslaget tar man hänsyn till viktiga siktlinjer 
och bebyggelsestråk som i och med förslaget betonas 
ytterligare. De gamla hus som finns bevaras och inte-
greras tydligare i stråken i Henån.

8.4.5 BARNPERSPEKTIV

Föreslagen bebyggelsestruktur inom området främ-
jar möjligheten till en aktiv fritid i en stimulerande 
kustnära miljö. Gång- och cykeltrafik kommer att pri-
oriteras inom området vilket ger goda förutsättningar 
för en trafiksäker miljö för barn att vistas och färdas i.

För barn och unga är centrum viktigt med fritidsgård, 
bibliotek, kulturhus, badplats och närhet till skolan. 
En inkluderande offentlig miljö i centrum för barn 
och ungdomar innebär bland annat trafiksäkra gång- 
och cykelbanor, målpunkter för olika åldrar och kol-
lektivtrafik som är trygg och effektiv. Även om pro-
gramförslaget inte innehåller regelrätta lekplatser 
kan miljön göras lekvänlig och spännande för yngre 
besökare. Lekskulpturer, gröna miljöer, trevliga sitt-
platser och aktiviteter i exempelvis kulturhuset kan 
göra centrum mer tillgängligt för barn.

I programförslaget ingår inga nya skolor men Henån 
har utrymme i de befintliga skolorna. En ny gång- och 
cykelväg längs Uddevallavägen stärker kopplingen 
mot Lövåsen, särskilt för barn och unga som får en 
tryggare cykelväg mot Henåns centrum och vidare 
mot Henåns skola. En fritidsgård finns strax utanför 
programområdet i söder.

8.4.6 KULTUR
Planprogrammet föreslår att reservera mark för att 
kunna bygga ut kulturhuset Kajutan. Detta är något 
som under dialogprocessen visade sig vara viktigt 
för invånarna. En utbyggnad skulle ytterligare stärka 
Henåns identitet som kommuncentrum och en tydli-
gare mötesplats. En utbyggnad skulle också möjligö-
ra för ett större utbud av kulturevenemang och andra 
aktiviteter.
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8.5 HÄLSA OCH SÄKERHET

8.5.1 STÖRNINGAR

Idag finns inga verksamheter inom programområdet 
som bedöms kunna orsaka störningar.

8.5.2 RISKER

I samband med detaljplanering för Henån föreslås 
bostäder och verksamheter i nära anslutning till väg 
160 som är en rekommenderad primärled för far-
ligt gods. Hastigheten på väg 160 är idag 50 km/h på 
större delen av sträckan. I norra och södra delen av 
sträckan är hastighetsbegränsningen 70 km/h.

Resultatet av beräkningarna av individrisk visar att 
risknivån ligger inom ALARP-området (det område 
där risker bör reduceras med rimliga åtgärder) för 
både 50 km/h och 70 km/h. Samhällsrisken ligger på 
en acceptabel nivå för hastighetsbegränsningen 50 
km/h, men inom ALARP-området för 70 km/h. Det är 
därför motiverat med riskreducerande åtgärder för 
bebyggelse som ligger nära vägen.

En möjlig åtgärd för att reducera risknivån är att sän-
ka hastigheten till 50 km/h över hela området. I norra 
delen av området ligger väg 160 högre än planerad 

utökning av verksamhet. På denna sträcka, där det 
finns risk att avåkande fordon med farligt gods kan 
köra av vägen så att det påverkar bebyggelse, ska ett 
vägräcke anläggas.

Där vägen lutar mot bebyggelse eller där vägen ligger 
högre än bostäder vilket medför att det finns risk att 
brandfarlig vätska rinner mot bebyggelse ska avrin-
ningsskydd finnas i form av kantsten, L-stöd eller lik-
nande.

På sträckan där hastighetsbegränsningen är 50 km/h 
ska ett bebyggelsefritt avstånd på 25 meter eftersträ-
vas. För byggnation inom 10 m från väg 160 ska fasad 
och fönster som vetter mot väg 160 vara brandskydds-
klassad med lägst EI30 och EW30 enligt Boverkets 
byggregler (Boverket, 2011).

För delar av programområdet där hastighetsbe-
gränsningen är 70 km/h ska 30 meter bebyggelsefritt 
skyddsavstånd eftersträvas. Brandskyddsklassning 
EI30 och EW30 gäller då inom 15 meter.

8.5.3 MARKFÖRORENINGAR

Sweco har tagit fram en Markmiljöinventerining, da-

terad 2017-11-27, rev 2018-01-31. Henåns hamn bestod 
innan 1960-talet av en grund vik och strandängar där 
bete hölls. Under 1960-talet påbörjades byggnationen 
av det som idag är Henåns hamn. Viken muddrades 
och spontades inför anläggandet av piren och hamn. 
Piren uppfördes främst av muddermassor från viken. 
Tidigare verksamheter och utfyllnad av mark gör att 
det finns risk för föroreningar men påvisad förore-
ningssituation bedöms inte innebära något hinder 
för utbyggnad enligt föreslaget programområde.
 
Enligt ovan kan det dock i byggskedet komma att stäl-
las särskilda krav vid schakt i och hantering av föro-
renade massor.

Fortsatta undersökningar samt erforderliga sane-
ringsåtgärder ska genomföras i samband med de-
taljplanläggning av området.

8.5.4 ROBUSTHET

Området planeras som en långsiktigt hållbar boende-
miljö. Bebyggelsens och de tekniska anläggningarnas 
förmåga att stå emot exempelvis havsnivåhöjningar 
kommer att regleras i kommande detaljplanearbete.
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8.6.1 FRAMKOMLIGHET OCH 
TILLGÄNGLIGHET

Utgångspunkten för områdets trafikplanering är att 
skapa bättre möjligheten för gående och cyklister att 
röra sig inom och genom området. Henåns befintliga 
trafiksystem bedöms fungera väl och ge god kapaci-
tet för kommande exploatering i cirkulationsplatsen 
samt i korsningen med Södra Strandvägen.

8.6.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Inom programområdet planeras för prioriterade 
gång- och cykelstråk genom området och att öka att-
raktiviteten för fotgängare och cyklister. Program-
förslaget bedöms bidra till ökad tillgänglighet och 
minskade biltransporter inte bara för boende och 
verksamma inom området utan även för alla rörelser 
mellan centrum och omgivande bebyggelse.

8.6.3 BILTRAFIK

Enligt utförda kapacitetsberäkningar håller befintliga 
korsningar god kapacitet. De kapacitetsminskningar 
som kan ske utmed korsningen med väg 752 och väg 
160 åtgärdas lämpligtvis med mindre trimningsåtgär-
der.

8.6 TRAFIKKONSEKVENSER

Belastningsgraderna med tillhörande kölängder för 
dimensionerande timme motsvarar en god standard 
och inga trimningsåtgärder krävs. Granskningen av 
trafiksystemet under storhelger utförs främst för 
att säkerställa systemets kapacitet vid hög påfrest-
ning. Cirkulationsplatsen och korsningen med Södra 
strandvägen klarar en ökad belastning med minskad 
standard som följd och någon åtgärd krävs därför inte 
för dessa trafikpunkter. 

Enligt utförd trafikutredning rörande Henåns utveck-
ling så bedöms den samlade planeringen i Henån 
innebära att befintlig väginfrastruktur fortsatt har 
tillräcklig kapacitet. Tidigare diskuterad förbifart 
söder om Henån bedöms inte vara nödvändig i när-
tid. Däremot föreslås att Röravägen breddas till två 
körfält innan korsningen med väg 160 för att separe-
ra vänstersvängande och högersvängande trafik. På 
detta sätt skapas påtagligt förbättrat flöde i berörd 
korsning och risken för köbildning i och kring cirku-
lationsplatsen minskar. 

8.6.4 TRAFIKSÄKERHET

Utbyggnaden kommer att alstra mer biltrafik än i nu-
läget men programförslaget stärker också standarden 
för gående och cyklister genom satsningar på sepa-
rata GC-vägar både vid väg 160 och Ängsvägen, samt 
sammanhängande gångstråk såsom åpromenaden 
etc. 
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8.7.1 RIKSINTRESSE FÖR KUSTZONEN

Henån omfattas av riksintresse för kustzonen enligt 
4 kap miljöbalken. En förändrad markanvändning 
i enlighet med planprogrammet bedöms inte skada 
riksintresset då det rör sig om utveckling av befintlig 
tätort.

8.7.2 STRANDSKYDD

Enligt 7 kap 18 g § miljöbalken gäller strandskyd-
det åter om detaljplan eller områdesbestämmelser 
ersätts med ny detaljplan. I takt med att gällande 
detaljplan ersätts av ny detaljplan kommer Orust 
kommun att pröva om strandskyddet ska gälla inom 
planområdet.

Kommunen bedömer att särskilda skäl att upphäva 
strandskyddet enligt 7 kap 18 c § inom programom-
rådet finns. Tre särskillda skäl för upphävande av 
strandskyddet på land är aktuella inom programom-
rådet.

Det primära skälet är angeläget allmänt intresse för tät-
ortsutveckling. Henån är kommunens centralort som 
det finns ett sort allmänt intresse att utveckla med 

fler verksamheter och bostäder. I stor utsträckning 
påverkas allmänhetens tillgång till hamnen och havet 
positivt genom att åtgärderna främjar turism och att 
passager för allmänheten etableras genom områden 
som idag inte upplevs som tillgängliga för allmänhet-
en.

Ny bebyggelse i vattennära lägen kommer att regle-
ras för publika lokaler i bottenplan, såsom restau-
rang, handel och havsanslutna verksamheter. Även 
en utökad byggrätt för kulturhuset föreslås. Längs 
hela vattenlinjen inom programområdet så kommer 
nya gångstråk konstrueras. Dessa hamnar mellan be-
byggelse och vattnet och säkrar på så sätt fortsatt all-
mänhetens tillgänglighet till strandskyddade platser. 
Förvaltningens bedömning är att tillgängligheten till 
strandskyddade områden generellt kommer att öka 
när programförslaget genomförs. Detta gäller inte 
minst för människor med funktionsvariationer.

Ytterligare ett skäl är utvidgning av befintlig verksam-
het. Idag finns det en hamn kring vilken det bedrivs 
varvsverksamheter. Programförslaget innebär en ut-
veckling av hamnen och dess omkringliggande varvs-
verksamheteter. Dessa verksamheter är även av den ka-
raktär att de måste ligga vid vattnet för sin funktion.  

8.7 RIKSINTRESSEN OCH STRANDSKYDD

Inom programområdet finns även vissa områden 
som är ianspråktagen mark,alltså etablerad tomtplats 
med hemfridzon som ej är allmät tillgänglig. 

Utöver ovan nämnda skäl finns inga kända höga na-
turvärden på land och kommunen gör bedömningen 
att exploateringen inte påverkar allmänhetens till-
gång till vattnet negativt. Stråket närmast vattnet är 
en del i ett sammanhängande promenadstråk som 
planeras sträcka sig runt hela havsviken. Utöver 
kajpromenaden skapas ett större allmänt tillgängligt 
torg om kan erbjuda vattenkontakt. 
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8.7.3 FORTSATT MILJÖBEDÖMNING

En miljöundersökning av programförslaget kommer 
ske i samband med beslut om att starta ett detaljpla-
nearbete för området. I undersökningen tas ställning 
till om förslaget kan innebära betydande miljöpåver-
kan.

Undersökningen samråds med Länsstyrelsen. Om 
förslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan, 
beskrivs konsekvenserna i en Strategisk miljöbedöm-
ning. Om förslaget inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan kommer dessa frågor att utredas sepa-
rat i kommande detaljplaner och ingå i planbeskriv-
ningar under rubriken ”Miljökonsekvenser” eller lik-
nande.
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