Antagen av KF 2012-02-23.
Laga kraft 2012-03-21
Detaljplan för seniorboende inom

HENÅN 1:67 m.fl.
Henån, Orust kommun
Västra Götalands län

Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22

PLANBESKRIVNING

Till detaljplanen hör följande handlingar:


Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000, format: A2



Planbeskrivning med illustrationer



Genomförandebeskrivning



Fastighetsförteckning

Övriga handlingar:

Rådhuset Arkitekter AB
Samhällsplanering & Miljö
Box 114
451 16 Uddevalla
Tel: 0522 - 65 66 67
www.radhuset.se
Uppdragsnummer: 290 650



Programhandling, 2009-11-26



Samrådsredogörelse, program



Samrådsredogörelse



Utställningsutlåtande



Geoteknisk undersökning, Ramböll 2011-06-30



PM: Bullerkartläggning, Ramböll 2010-05-17, rev 2010-11-11



PM: Bulleråtgärder, Ramböll, 2011-03-31, rev 2011-05-31, rev 2011-12-14



Dimensionering av fasad och fönster, Ramböll 2010-10-12, rev 2010-11-11



Redovisning av utförd arkeologisk undersökning, RAÄ 2010-07-27

1 (13)

INLEDNING
Bakgrund
I kommunen råder stor efterfrågan på bostäder anpassade för äldre.
Bostadsbeståndet i Henån, liksom i övriga kommunen, domineras av
friliggande småhus med äganderätt. Ramböll har presenterat ett förslag
till uppförande av ett nytt seniorboende på fastigheten Henån 1:67, väster
om kommunhuset. Planerna på uppförande av seniorboende inom fastigheten är inte förenliga med gällande detaljplan då byggrätten i planen är
alltför begränsad. Frågan om att utöka byggrätten och därigenom skapa
förutsättningar för ett nytt seniorboende behöver därför prövas i ett detaljplanearbete.
I ett inledande skede har planerna presenterats i ett program vilket varit
föremål för samråd kring årsskiftet 2009/2010. Planförslaget har därefter
vidareutvecklats och föreliggande förslag till detaljplan är nu föremål för
utställning.

Syfte och huvuddrag
Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för en komplettering av bostadsbeståndet i centrala Henån med seniorlägenheter. Förslaget
innebär att ett flerbostadshus med 18 lägenheter för seniorboende, med
tillhörande garage/carport, parkeringsplatser och förråd, uppförs inom

Översikt över Orust kommun.
Planområdet ligger i Henån,
markerat med blå ring.
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fastigheten Henån 1:67. Bostäderna ges tillfart från Katarinas väg och
nuvarande in- och utfart mot Röravägen stängs. Ett genomförande av
planerna medför att befintligt bostadshus på fastigheten rivs.
Planen syftar också till att bekräfta befintlig parkering vid Katarinas väg.

Läge, areal och avgränsning
Planområdet utgörs huvudsakligen av fastigheten Henån 1:67, centralt
belägen i Henåns samhälle ca 50 meter väster om kommunhuset. I norr
gränsar området till Röravägen (allmän väg 752), i söder till Katarinas
väg, i väster till enskilda bostadsfastigheter och i öster till kommunhuset
med parkering. Planområdet är drygt 5500 kvm stort (0,5 hektar) och
omfattar förutom Henån 1:67 även del av fastigheterna Henån 1:19 och
Henån 1:306. Föreslagen avgränsning av planområdet framgår nedan.

Markägoförhållanden
Alla fastigheter inom planområdet ägs av Orust kommun. För mer
detaljerad redovisning av fastighetsägoförhållanden, rättigheter och
servitut inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.

Översikt över planområdet och den
närmaste omgivningen.
Planområdet markerat med svart
linje.
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
Henån (och planområdet) ligger inom en kustzon som på grund av sina
natur- och kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap MB. Enligt
bestämmelserna i miljöbalken får ingrepp i miljön endast göras om det
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Bestämmelserna är
övergripande och generella, vilket uttrycks genom att utveckling av befintliga tätorter eller lokalt näringsliv inte skall förhindras. Ett genomförande av planförslaget utgör del av Henåns utveckling, vilket inte
strider mot bestämmelserna i miljöbalken.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Kustvattnen utanför Henån omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Den ekologiska statusen för Kalvöfjord har klassificerats till
måttlig och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen
god ekologisk status ska uppnås till 2021.
Kalvöfjord är också ett utpekat musselvatten och ska skyddas enligt
förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS
2001:554). Avsikten är att inom området göra det möjligt för skaldjur att
leva och växa till och på så sätt bidra till en hög kvalitet på sådana skaldjursprodukter som äts direkt av människa.
Planområdet är delvis utsatt för vägtrafikbuller från Röravägen. Enligt
genomförda beräkningar (Ramböll 2010-05-17, rev 2010-10 18), kommer
gällande riktvärden för ny bostadsbebyggelse att överskridas vid den
fasad som vetter mot Röravägen. Se vidare under avsnittet Trafik och
parkering - Trafikbuller.
Det finns idag inga indikationer på att övriga gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan
komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. Planförslagets
genomförande bedöms inte heller motverka att miljökvalitetsnormen för
vatten uppnås.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Orust kommun har i november 2009 antagit en ny kommuntäckande översiktsplan, ÖP 2008. Planområdet ligger inom Henåns samhällsområde, för
vilket kommunen vill verka för utveckling och ökad attraktivitet. För att
utveckla och stärka Henåns centrum finns planer på att ta fram en fördjupad
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översiktsplan för centrumområdet. Enligt översiktsplanen ska kommunen
ha en mark- och planberedskap för att kunna bygga ca 140 nya bostäder i
Henån under planperioden, fram till 2022. Endast en mycket liten del av
denna bostadsutbyggnad finns idag stöd för i gällande detaljplaner.

Detaljplaner
Merparten av planområdet omfattas av ”Förslag till ändring och utvidgning av Byggnadsplan för del av Henån, centrala delen”, laga kraft 197511-21 (111-010).
För fastigheten Henån 1:67, liksom för omgivande bostadsfastigheter i
kvarteret, anger den gällande detaljplanen bostadsändamål. Bostadsbebyggelsen ska uppföras fristående med en högsta byggnadshöjd av 4,0
meter. Största byggnadsyta för huvudbyggnad är 200 kvm och för komplementbyggnad 40 kvm. För den del av planområdet som ligger inom
fastigheterna Henån 1:19 anger planen Allmänt ändamål, mark som inte
får bebyggas. Vid Katarinas väg, inom fastigheten Henån 1:306 (västra
delen av befintlig parkering) finns en outnyttjad byggrätt för bostadshus.
Planens genomförandetid har gått ut.
I nordost omfattas en mindre del av planområdet av ”Detaljplan för del av
Henåns tätort, korsningen Röravägen – Åvägen”, laga kraft 1994-07-28
(111-049). Planens genomförandetid har gått ut.

Planprogram
För att i ett tidigt skede få in synpunkter på planerna för seniorboende
inom fastigheten inleddes planarbetet med ett programskede. Programmet,
daterat 2009-11-26, har varit föremål för samråd kring årsskiftet 2009/
2010. Inkomna synpunkter och kommunens ställningstagande och
bemötande av synpunkterna finns redovisade i den programsamrådsredogörelse som upprättats av Miljö- och byggnadsenheten.

Behovsbedömning
Allmänt
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om ett genomförande av
planerna kan antas innebära betydande miljöpåverkan eller ej. Om ett
genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Innan kommunen tar ställning om betydande miljöpåverkan ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.
Sammanfattning
Planförslaget berör ett begränsat och för bostäder detaljplanelagt område
och möjliggör en komplettering av bostadsbeståndet med seniorlägenheter i centrala Henån. Ett genomförande av förslaget medför att ett av
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Henåns äldsta bostadshus rivs men fastigheten har inga dokumenterade
kulturvärden. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan,
är förenligt med bestämmelserna i miljöbalken och de nationella miljökvalitetsmålen. Omgivande bostäder, verksamheter och trafik bedöms
inte heller medföra betydande påverkan på de bostäder som förslaget ger
möjlighet till inom området.
Ställningstagande
Ett genomförande av planförslaget bedöms sammantaget inte medföra
risk för betydande miljöpåverkan. Något behov av att upprätta en särskild
miljökonsekvensbeskrivning finns därför inte.
Samråd med länsstyrelsen
Länsstyrelsen har under programsamrådet givits tillfälle att yttra sig över
behovsbedömningen och kommunens förslag till ställningstagande. Länsstyrelsen (yttrande daterat 2010-02-03) delar kommunens uppfattning att
förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en
miljöbedömning inte är aktuell.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunfullmäktige har 2008-03-27 fattat beslut om att en detaljplan för
seniorbostäder får upprättas för fastigheten Henån 1:67.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2010-11-11 fattat beslut om att låta
aktuellt planförslag bli föremål för samråd.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
FÖRÄNDRINGAR
Mark och vegetation
Terräng och vegetation
Planområdet ligger i sluttningen mellan Röravägen och ån. Terrängen
sluttar från väster mot öster, ner mot ån. Inom planområdet varierar marknivåerna mellan ca +16 och ca +3 meter, där det högsta partiet finns i
planområdets västra del och den lägsta punkten vid infarten till kommunens parkering i öster. Befintliga byggnader och gårdsplanen ligger på en
avsats med marknivå kring +8 meter.
Marken inom planområdet utgörs främst av anlagd tomtmark, gräsmatta
och asfalterade parkeringsytor. I öster, mot kommunhusets parkering,
kommer berget i dagen. Vegetationen utgörs främst av de frukt- och
prydnadsträd, trädgårdsväxter och gräsytor som finns inom fastigheten
Henån 1:67. Runt fastigheten växer en kraftig syrenhäck och på höjd-
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partiet i väster finns en dunge med lövträd. I östra delen av planområdet
finns en fin gräsyta med ett större körsbärsträd. Ytan inramas av en häckplantering. Ytan används bland annat av kommunanställda sommartid.
Utanför planområdet, mot kommunhuset, finns buskplanteringar och en
björkdunge och längs Röravägen, nordost om planområdet, växer en
enkelsidig björkallé.

Bebyggelsen inom planområdet
(Henån 1:67), sedd från Röravägen.

Planförslaget
Ett genomförande av planerna med uppförande av ny bebyggelse, tillfartsväg, parkeringsytor och anläggande av bostadsgård kommer att
medföra markarbeten såsom bergsprängning, schaktningar och utfyllnader inom planområdet. Ett förslag till utformning av bostadstomten
redovisas på den illustration som bifogas planförslaget.
Planteringarna och björkdungen i öster samt den allé som ligger utanför
planområdet påverkas inte av planförslagets genomförande.
Geo- och bergteknik, markradon
En geoteknisk utredning har genomförts, (Ramböll 2011-06-30).
Utredningen bifogas planhandlingarna.

Flerfamiljshusen i korsningen Katarinas
väg/Åvägen.

Angränsande villabebyggelse på
Katarinas väg.

Fältundersökningar utfördes under vecka 22 år 2011. I sju punkter
utfördes slag eller trycksondering till fast botten. I tre av punkterna togs
störda jordprov upp med skruvprovtagare och i en av punkterna utfördes
vingförsök av den odränerade skjuvhållfastheten i leran. Samtliga
borrpunkter mättes in. I samband med fältundersökningarna utfördes
okulärbesiktning av området samt dess omgivning varvid berg i dagen
noterades. De upptagna jordproverna har undersökts i laboratorium där
jordartsklassificering samt mätning av vattenkvot utförts på samtliga
prov. På ett prov av lera har även konflytgränsen undersökts.
En mindre del av området närmast Röravägen är utfylld med en ca 1 m
tjock fyllning av grus, asfalt och lera. I övrigt utgörs området
huvudsakligen av fasta jordlager av grusig sandig silt eller siltig sand till
små djup eller av berg i dagen. Fast botten har noterats på mellan ca 1
och 4 m djup under markytan inom området för planerad byggnad.
Det är enbart i den sydöstra delen av området som lera påträffats. Där
finns ett ca 3-5 m tjockt lager sandig siltig lera som överlagras av
mulljord och siltig lerig sand. Fast botten har noterats på knappt 7 m djup
under markytan. Lerlagret har en vattenkvot på ca 50 % och
konflytgränsen är uppmätt till 41 %. Lerans odränerade skjuvhållfasthet
är uppmätt till mellan 13 och 17 kPa.
Riktvärdet för säkerhetsfaktorn är vid odränerad analys Fc > 1,7-1,5 och
vid kombinerad analys Fkomb > 1,45-1,35. Beräknad säkerhetsfaktor Fc =
2,7. Eftersom berget samt friktionsjorden under leran går i dagen på ett

Kommunhusets fasad mot planområdet,
öster om planområdet.
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flertal ställen inom området finns inga förutsättningar för artesiskt
grundvattentillstånd varför kombinerad analys ej utförts. Inga
stabilitetsproblem bedöms förekomma för befintliga förhållanden eller
planerad exploatering.
Enligt berggrundskartan förekommer pegmatitådror i områdets berggrund
vilket innebär att det är högriskområde för markradon.
Planförslaget
Med nuvarande bedömning av markradonrisken ska bostadsbebyggelsen
uppföras radonsäkert. En planbestämmelse införs som innebär att i
byggnader där människor vistas stadigvarande ska byggnader utföras
radonsäkert, om inte undersökningar visar att detta inte är nödvändigt.
Fornlämningar och kulturlämningar
Inom planområdet finns inga registrerade fasta fornlämningar.
På grannfastigheten Henån 1:124, väster om planområdet, påträffades
1953 en ekpaddel tre meter ned i leran. Fyndet daterades till mitten av
1100-talet.
Med anledning av fyndet på grannfastigheten har Bohusläns museum i
juli 2010 genomfört en mindre arkeologisk utredning för att fastställa om
det kan finns hittills okända fornlämningar inom planområdet. Resultatet
av undersökningen presenteras i Redovisning av utförd arkeologisk
undersökning, RAÄ 2010-07-27. Enligt redovisningen påträffades inga
fasta fornlämningar och Bohusläns museum anser inte att det finns behov
av ytterligare arkeologiska undersökningar inom planområdet.

Bebyggelse
Inom planområdet finns ett av Henåns äldre hus, ett envånings bostadshus med tillhörande uthus och garage. Byggnaderna har alla vit träpanel
och sadeltak med taktegel. Av den tidigare gården finns idag endast
boningshuset och tomtplatsen kvar. Bebyggelsen omfattas inte av några
bevarandeplaner och finns inte upptagen i kulturmiljövårdsprogram eller
dylikt.
Planområdet omges av en varierad bebyggelse med såväl friliggande
villor, flerfamiljshus och kommunhusets stora byggnad med kontors- och
affärslokaler. Kringliggande bebyggelse är uppförd på den tidigare åkermarken söder om gården, eller på bergspartierna norr om.
Planförslaget
Förslaget innebär att ett flerbostadshus med 18 lägenheter för så kallat
seniorboende med tillhörande garage/carport, parkeringsplatser och förråd, uppförs inom fastigheten Henån 1:67. En planbestämmelse som
reglerar att maximalt 18 lägenheter får uppföras införs i planen.
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Byggnaden föreslås uppföras i tre våningar, med loftgångar mot norr,
rymliga balkonger mot söder och orienteras så att alla lägenheter ges
möjlighet till en sydostvänd och tyst sida. Tillhörande illustrationsplan,
redovisar ett förslag till disposition, utformning och orientering av den
nya bebyggelsen. Ett genomförande av planerna medför att befintligt bostadshus med uthus och garage inom Henån 1:67 rivs.

Utdrag ur illustrationsplan över föreslagen disposition av planområdet och den blivande
bostadsfastigheten, Thorbjörnsson+Edgren Arkitektkontor AB.

Enligt planförslaget får en huvudbyggnad uppföras i högst tre våningar.
Nockhöjden får vara högst +20 meter för den sydvästra byggnadskroppen
och högst +19 meter för den nordöstra byggnadskroppen. Angiven nockhöjd är i förhållande till grundkartans nollplan. Största tillåtna byggnadsarea är 1000 kvm för huvudbyggnad och 250 kvm för komplementbyggnader såsom garage, miljöstation och förråd. Maximalt 18 lägenheter
får uppföras. Huvudbyggnaden ska placeras mot Röravägen, i tomtens
nordvästra del. Komplementbyggnader kan placeras i tomtens mellersta
delar. Garagelänga ska uppföras i tomtens sydöstra del. Byggrättens
utbredning framgår av plankartan.
Den mark som planläggs för bostäder (B) ska utgöra en fastighet och
regleras över till Henån 1:67. Fastigheten Henån 1:67 kommer efter
fastighetsreglering omfatta ca 4700 kvm.
Befintlig byggrätt för bostadshus inom västra delen av parkeringsytan vid
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Katarinas väg (del av fastigheten Henån 1:306) tas enligt förslaget bort.
Marken planläggs istället för parkering och får inte bebyggas. Se vidare
under avsnittet Trafik och parkering.
Friytor
Föreslagen disposition av tomt och bostadshus ger möjlighet till en gemensam och skyddad uteplats på marken. På illustrationen redovisas gemensamma ytor för utevistelse, t.ex. för uteplats och boulebana, på platån
öster om bostadshuset. Alla lägenheterna ges också utgång till egen
balkong eller uteplats i sydvänt läge. Planförslaget anses väl tillgodose
behovet av friyta invid bostad.
Tillgänglighet
Nivåskillnaderna inom planområdet är förhållandevis stora. De planerade
bostadslägenheterna är i första hand avsedda för medelålders och äldre,
vilket gör det viktigt att god tillgänglighet kan säkerställas i den egna
boendemiljön. Entré till bostadshuset tillskapas i markplan. Föreslagen
nivå på entréplanet är +9 meter. Alla våningsplan ska vara tillgängliga
med hiss. Parkeringsplatser för boende och besökare föreslås iordningsställas sydost om bostadsentrén. Mellan parkeringsplats och entré, samt
mellan entré och uteplats, ska god tillgänglighet kunna uppnås. Tillgänglighetskraven enligt BBR ska bevakas i bygglovskedet.

Service och kollektivtrafik
Henån är kommunens största samhälle och erbjuder ett brett utbud av
offentlig och kommersiell service, goda kommunikationer och närhet till
fina rekreationsområden. Planområdet ligger mycket centralt i Henåns
samhälle. I det absoluta närområdet finns bland annat kommunkontor,
bibliotek, vårdcentral, tandläkare, apotek, bank, förskola, skola, butiker,
systembolag och restauranger mm.
Västtrafik trafikerar bussterminalen i Henån med expressbussar mot
Uddevalla, Stenungsund och Göteborg. Henån är även en viktig knutpunkt för den lokala busstrafiken. Mellan planområdet och Henåns bussterminal är det ca 300 meter. För lokalbussar finns hållplats vid Röravägen, ca 50 meter nordost om planområdet.

Befintlig parkeringsyta vid Katarinas
väg.

Trafik och parkering
Bostadsfastigheten Henån 1:67 har idag in- och utfart mot den trafikerade
Röravägen (allmän väg 752). Röravägen hade år 2008 en årsmedeldygnstrafik på ca 6700 fordon, varav 6 % tung trafik. Under många år har man i
kommunen haft önskemål om att avlasta Röravägen och minska genomfartstrafiken i centrum och förbi skolan. I förslaget till översiktsplan redovisas en förbifart söder om Henån, men det finns i dagsläget ingen tidplan
för ett genomförande av förbifarten.

Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl.
Henån, Orust kommun, Västra Götalands län
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Röravägen har utbyggd gång- och cykelbana på vägens norra sida. På
vägens södra sida, förbi planområdet, finns varken gång- eller cykelbana.
Katarinas väg, på planområdets södra sida, är en lokalgata för trafik till
bostäderna i omgivande kvarter. Katarinas väg har lite trafik jämfört med
Röravägen. Längs vägen finns utbyggda gångbanor.
I södra delen av planområdet, med infart från Katarinas väg, finns en
asfalterad parkeringsyta med 17 platser för anställda i kommunhuset.
Parkeringsytan nyttjas främst under kontorstid. Orust kommun har även
parkeringsplatser för anställda direkt öster om planområdet, mellan planområdet och kommunhuset. I närområdet finns också flera parkeringsytor
för anställda och besökande till såväl kommunhuset som intilliggande
affärslokaler och verksamheter. Trots detta så råder det under kontorstid
brist på parkeringsplatser för anställda och besökande till kommunhuset.
Planförslaget
Bostäderna inom planområdet ges in- och utfart mot Katarinas väg via en
ny tillfartsväg (LOKALGATA) som anläggs mellan fastigheten Henån
1:53 och befintlig parkering. Nuvarande in- och utfart mot Röravägen
stängs och utfartsförbud införs mot Röravägen.
För att öka trafiksäkerheten införs en bestämmelse om att ett vägräcke i
kombination med ett bullerskydd ska uppföras längs med Röravägen.
Befintlig parkeringsyta vid Katarinas väg bekräftas i planförslaget. Parkeringsytan utvidgas också något norrut. För markområdet (ca 860 kvm)
anges användningsområdet Parkering (P). Befintlig parkering föreslås
även fortsättningsvis ha in- och utfart mot kommunhuset.
Parkering för boende och besökare ska ske inom planområdet och parkeringsplatser iordningställs på kvartersmark i anslutning till den nya infartsvägen från Katarinas väg, norr om kommunens parkering. Sammantaget illustreras 35 platser, fördelat på 9 platser i garage och 26 platser på
mark. Då planområdet ligger mycket centralt i Henån, med ett brett
serviceutbud och kollektivtrafik på gångavstånd från bostäderna, anses
antalet parkeringsplatser väl tillgodose parkeringsbehovet för de centralt
belägna lägenheterna.
Kommunen har också påbörjat en översyn av befintliga parkeringsytor i
kommunhusets närhet. Arbetet pågår parallellt med aktuellt detaljplanearbete. Den östra plangränsen, mot kommunhuset, är anpassad för att inte
påverka kommunens möjlighet att, utanför planområdet, omdisponera
parkerings- och körytor intill kommunhuset.
Planen ger vid behov möjlighet till
anläggande av gångbana utmed
Röravägens södra sida, mellan
busshållplatsen och seniorboendet.
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Trafikbuller
Planområdet är delvis utsatt för omgivningsbuller från biltrafiken på
Röravägen och ett genomförande av planförslaget innebär att man
behöver göra avsteg från Boverkets riktlinjer gällande ny bostadsbebyggelse. En bullerkartläggning med tillhörande bullerberäkningar har
genomförts under planarbetets gång. Resultatet av kartläggningen
redovisas i PM: Bullerkartläggning, Ramböll 2010-05-17, rev 2010-1111 vilken bifogas till planhandlingarna. Till planhandlingarna bifogas
även rapporten Dimensionering av fasad och fönster, Ramböll 2010-1012, rev 2010-11-11. En bullerutredning, PM: Bulleråtgärder, Ramböll,
2011-03-31, rev 2011-05-31 utfördes inför utställning av planen. Under
utställningssamrådet framkom uppgifter om att bullerskyddet bör placeras
minst 1,5 meter från Röravägens vägkant för att underlätta bl.a.
snöröjning. En ny bullerutredning, PM: Bulleråtgärder Henåns
Seniorboende, Ramböll, rev 2011-12-14, har därför upprättats.
Bulleråtgärder med beräkningar baserat på föreslaget bullerskydd bifogas
till planhandlingarna. Beräkningarna från bullerutredningen daterad
2011-12-14 ligger till grund för det reviderade planförslaget.
Det planerade bostadshuset fungerar som bullerskärm mot Röravägen och
på husets sydöstra sida erhålls ljudnivåer som motsvarar riktlinjerna för
tyst sida. Enligt beräkningarna överskrids dock gällande riktvärden vid
den fasad som vetter mot Röravägen. De högsta nivåer som kommer att
råda vid lägenhetsfasaderna mot Röravägen är ca 59 dB(A) ekvivalentnivå,
men vägg och fönster kan dimensioneras så att gällande inomhusnivåer
erhålls i alla lägenheter. Lägenheterna planeras så att minst hälften av
boningsrummen orienteras mot gården och den tysta sidan. Mot den tysta
och solbelysta gårdssidan placeras även balkonger, gemensamma
uteplatser och husets huvudentré.
Planförslaget
En planbestämmelse angående störningsskydd införs för att möjliggöra
att ett bullerskydd kan uppföras längs med Röravägen. Bullerskyddet
kommer att placeras cirka 1,5 meter från vägkant och vara 2,5 -3,5 meter
högt. Bullerskyddet kommer att vara cirka 90 meter långt. Marken som
bullerplanket uppförs på föreslås regleras till Henån 1:67.
I och med att störningsskyddet uppförs möjliggörs en ljudmiljö som
innebär att den ekvivalenta ljudnivån vid fasad för bostäderna mot
Röravägen understiger 60 dBA. Den södra sidan är en så kallad ”tyst
sida” där de ekvivalenta ljudnivåerna understiger 45 dBA. Enligt
Boverkets allmänna råd kan avsteg från riktnivån på 55 dBA ekvivalent
ljudnivå vid fasad göras under förutsättning att det går att åstadkomma en
tyst sida. Enligt Boverkets allmänna råd bör minst hälften av
bostadsrummen, liksom uteplats, vara riktade mot den tysta sidan. För att
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säkerställa dessa rekommendationer införs en planbestämmelse om att
minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot tyst
sida, samt att i fasad mot Röravägen ska vägg och fönster utföras så att
ljudklass B enligt Svensk standard kan uppfyllas.
Den svenska ljudklassningsstandarden innehåller fyra olika klasser,
Ljudklass A, B, C och D. Ljudklass C representerar miniminivån för
nybyggnad av bostäder. Klass C motsvarar ”ljudförhållanden som är
tillfredsställande för en majoritet av de boende” och är den ljudklass som
BBR hänvisar till i ett allmänt råd gällande nyproducerade bostäder.
Ljudstandarden är till för att komplettera BBR. Ljudklass B innebär en
förhöjd ljudstandard. När en god ljudmiljö önskas i bostäderna
rekommenderas att projektera enligt ljudklass B.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp och fastigheten Henån 1:67 är ansluten till det kommunala vanätet. Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar är nedlagda i Katarinas väg. Ny bostadsbebyggelse inom planområdet ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvatten ledas till det kommunala
dagvattennätet. Förbindelsepunkter anvisas av kommunens va-enhet.
För allmänna va-ledningar finns i gällande detaljplan ett 6 meter brett uområde utlagt i sydöstra delen av planområdet. I planförslaget föreslås uområdet ligga kvar inom område för centrumändamål, parkering. Om de
allmänna va-ledningarna inte ska ligga kvar i nuvarande läge föreslås att
u-området tas bort. Frågan behöver utredas under planarbetet.
El, tele
Den tillkommande bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till
befintliga el- och telenät i området. Inom planområdet finns
jordkabelledningar för lågspänning 0,4 kV.
Uppvärmning
I Henån finns ett utbyggt fjärrvärmenät, bland annat är kommunhuset
anslutet. Bebyggelsen inom planområdet ska anslutas till fjärrvärmenätet.
Sophantering
Hämtning av hushållssopor sker genom kommunens försorg vid fastigheten. Inom planområdet ges utrymme för gemensam sophantering och
en miljöstation illustreras intill parkeringsplatserna.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Frågor av administrativ karaktär behandlas i den
genomförandebeskrivning som tillhör planförslaget.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Sören
Mannberg, planingenjör, Anna Eklund, landskapsarkitekt samt Kalle
Gustafsson, planeringsarkitekt.
Underliggande förslag till utformning av bostadshus, disposition av
bostadsfastighet samt utformning av bullerplank har tagits fram av
Thorbjörnsson+Edgren Arkitektkontor AB.
Handläggande på Orust kommun under planarbetets gång har varit Karin
Jern, planarkitekt samt Daniel Holdenmark, stadsarkitekt.

Daniel Holdenmark
Orust kommun
Verksamheten för samhällsutveckling

Sören Mannberg
Rådhuset Arkitekter AB
Samhällsplanering & Miljö

Revidering, 2011-12-22
Revideringen rör placering och utformning av bullerskyddet längs
Röravägen. En reviderad bullerutredning (PM: Bulleråtgärder Henåns
Seniorboende, Ramböll, rev 2011-12-14,) ligger till grund för det
reviderade förslaget vilket har föranlett mindre justeringar i
planbeskrivningen samt på plankartan. I genomförandebeskrivningen är
tidsplanen justerad.

Daniel Holdenmark
Orust kommun
Verksamheten för samhällsutveckling
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