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BAKGRUND
Ellös på Orusts västsida är den ort som utgör servicecentrum för den västra delen av kommunen. Kommunen har i sin översiktsplan från 1995 uttryckt som mål att samhällets roll som
centralort för västra Orust skall utvecklas för att stärka hela kommundelens utveckling. För
Ellös som ligger på långt pendlingsavstånd från de större arbetsplatsorterna i regionen, är det
särskilt viktigt att den lokala arbetsmarknaden är stark och att bostäder och servicefunktioner
finns utbyggda som stöd åt verksamheterna och för att skapa en långsiktigt hållbar samhällsstruktur.
Centrala Ellös har successivt byggts ut med en målsättning att skapa ett sammanhållet centrum som binder ihop den norra delen av samhället vid hamnen med den södra. Ett resultat av
detta har blivit att delar av den grunda havsviken Sörkilen efter utfyllnad har bebyggts med
bostäder samt centrumfunktioner som butiker, folktandvård, ålderdomshem - servicehus och
förskola. Utfyllnad av Sörkilen har skett efter hand, och området är idag fullbyggt från norr
och från söder förutom inom ett ca 1 ha stort område mellan befintliga bostäder och servicehuset Strandgården. Eter att bostadsbyggandet legat lågt under 1990-talet har efterfrågan på
nya bostäder åter ökat och aktualiserat en detaljplanläggning av det attraktivt belägna området. Kommunen har genom avtal upplåtit markområdet till företaget Skanska som avser att
genomföra ett bostadsbyggande i området.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att ge möjlighet till uppförande av bostäder inom det i dag obebyggda området. Planförslaget innebär att 22 bostadslägenheter i ett och två plan grupperade runt en gård
som vetter mot vattnet får byggas. Trafikmatningen föreslås ske från Skäretvägen med parkering och angöring utanför bebyggelsegruppen. Därigenom blir den sista obebyggda delen av
centrumområdet utbyggt till en sammanhållen helhet av centrala Ellös.
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PLANDATA
Planområdets läge och areal
Planområdet är beläget omedelbart norr om Strandgården. Det gränsar i söder mot Strandgården med ålderdomshem, servicelägenheter och ett daghem, i öster mot befintlig äldre bostadsbebyggelse utefter Rosenlundsvägen, i norr mot ett befintligt bostadsområde Edebacken,
och mot väster mot vattnet och den grunda havsviken Sörkilen.
Planområdets yta är ca 1 ha.

Markägoförhållanden
Hela markområdet har ägts av Orusts kommun, som i köpekontrakt överlåtit området till företaget Skanska Sverige AB. Fastigheten Huseby 1:57 i nordöst tillhör den kommunala stiftelsen Orustbostäder.

Planområdets läge i Ellös

Planområdets avgränsning
mot kringliggande bebyggelse
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Översiktsplan för Orust kommun, antagen av KF år 1995 anger att Ellös roll som centralort
för västra Orust skall stärkas och att mark– och planberedskap skall finnas för en genomsnittlig bostadsproduktion om ca 20 lägenheter per år. Under arbetet med planen rådde högkonjunktur vareter bostadsbyggandet i hela kommunen drastiskt sjönk från ca 200 till 20 lägenheter per år. Den höga målsättningen i översiktplanen har således inte uppfyllts. En ökad efterfrågan på nya bostäder motiverar dock att planberedskap åter skapas för att tillgodose det
uppkomna behovet. Den föreslagna bebyggelsen kan därför sägas stämma väl med kommunens målsättningar som de uttrycks såväl i den gamla ÖP som i arbetet med den nya översiktsplanen som är under utarbetande.

Detaljplaner
För planområdet gäller ”Byggnadsplan för centrala Ellös”, fastställd av länsstyrelsen år 1976.
Detaljplanen är helt inaktuell för området eftersom den utgör ett utsnitt av en större plan som
till stora delar ersatts med nya planer. I planen har avsatts mark för en ny trafikled genom Ellös. Planen har inte genomförts vad avser ledens sträckning över det aktuella området.
Planområdet gränsar i nordväst till ”byggnadsplan för del av Ellös Centrum, Glimsås 1:174
m.fl.” fastställd år 1984. Detta område har byggts ut med bostäder och centrumfunktioner i
enlighet med detaljplanen.
Planområdet gränsar i söder och öster till ”detaljplan för område kring Strandgården, Huseby
5:2 m fl. fastigheter” antagen och laga kraftvunnen år 1988. Genomförandetiden för planen
har gått ut. Området är utbyggt i enlighet med detaljplanen.

Gällande detaljplaner
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Program
Området har sedan länge varit avsett att bebyggas med bostäder. Detaljplanen för Strandgården utformades utifrån att området skulle bebyggas inom en snar framtid och en illustration
som visade detta bifogades detaljplanen.
Något separat program för denna detaljplan har därför inte ansetts som nödvändigt.

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvenserna kommer att belysas i ett eget avsnitt av planbeskrivningen. Separat miljökonsekvensbeskrivning som en egen handling har inte ansetts som nödvändig i detta planarbete.

PLANOMRÅDE

STRANDGÅRDEN

Vy över området från 1948. Bilden tagen från Nabben. Den grunda Sörkilen har inte fyllts igen, och
strandängarna är betade och obebyggda.
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB
I miljöbalkens 3 kap ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden” föreskrivs bland annat att särskild hänsyn skall tas till områden som är ekologiskt
känsliga, av betydelse för fiske och vattenbruk, som har stora natur- och kulturvärden och
som har betydelse för friluftslivet. Sådana områden skall så långt möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada värdena eller försvåra näringarnas bedrivande. Enligt miljöbalkens 3 kap 6 § skall områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Inom eller i anslutning till planområdet finns inga utpekade riksintressen enligt 3 kap 6 § MB.
Inte heller finns andra särskilda värden för naturvård- friluftsliv eller kulturmiljövård av allmänt intresse som kan ta skada av den föreslagna utbyggnaden i området. Utbyggnaden föreslås ske inom ett område som redan är påverkat av tätortsutbyggnad. Några ytterligare utfyllnader i vattnet eller annan verksamhet som kommer att påverka vattenmiljön planeras inte utföras. De i planen föreslagna utbyggnadsåtgärderna bedöms därför kunna genomföras utan
konflikt med bestämmelserna i miljöbalkens 3 kap.

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB
Orust kommuns kustområde där planområdet ingår omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i
landet.” Dessa områden är enligt 4 kap. 1 § i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt
skadar dessa värden. Bestämmelserna skall dock inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Kustområdet ingår i sträckan Brofjorden till Simpevarp där
enligt 4 § ingen ny fritidsbebyggelse får tillkomma annat än som komplettering till befintlig.
Den föreslagna utbyggnaden sker inom centrala Ellös som komplettering och förtätning i befintligt samhälle. Bebyggelsen kommer att utföras med helårsstandard och är avsedd att användas året runt. Åtgärderna i planförslaget bedöms därför helt förenliga också med bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap.

Miljökvalitetsnormer
Enligt miljöbalkens 5 kap skall säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att de regler
som meddelats i förordning om miljökvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. Reglerna gäller främst förekomsten av kvävedioxider, kväveoxider, svaveldioxider och partiklar i luften.
Luftkvaliteten i Ellös är god och alla värden underskrids i dag med stor marginal. De i planen
föreslagna åtgärderna innebär så liten förändring jämfört med situationen idag att ingen av de
beslutade miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark, vegetation och landskapsbild
Nuvarande karaktär
Planområdet utgörs av ett flackt strandparti som till största delen består av utfylld mark. Områdets högsta höjd där schaktmassor lagts upp är drygt + 2,0. Största delen av området som är
en grusad plan ligger på en höjd av ca +1,6. Hela området upplevs ha en tillfällig karaktär
utan särskilt användningsområde. Delar av området är gräsbevuxet utan annan vegetation än
några låga bestånd av sälg utan särskilda värden. Granne till området ligger Strandgården, ett
daghem och flerbostadshus, alla omgivna av gräsmattor. Det vegetationsfattiga och helt plana
området ger ingen terrängmässig anvisning åt gestaltningen av bebyggelsegruppen. Inte heller
finns några särskilda naturvärden att ta hänsyn till. Områdets stora kvalitet består i närheten
till vattnet och det centrala läget i Ellös.

Utsikt åt nordväst från det plana området

Angränsande bostadsbebyggelse Edebacken och längre
bort den äldre bebyggelsen på Nabben.

Föreslagna förändringar
När området byggs ut för bostäder kommer karaktären förändras, och hela området mellan
Strandgården och Centrum bli ”färdigbyggt” till en helhet av centrala Ellös. Bebyggelsen föreslås bli grupperad runt en gemensam gård som öppnar sig mot vattnet. Varje lägenhet i
markplanet föreslås få en uteplats med en liten privat zon runt om. I övrigt föreslås inga enskida tomter och trädgårdsanläggningar. För att förbättra den gröna miljön föreslås buskplantering runt parkeringsplatserna samt på den gemensamma gården som läskydd för lekplats och
gemensam vistelseyta. Träd och annan högväxande vegetation bör undvikas på platser där den
skymmer utsikten för de boende.
Marken inom området skall fyllas upp till en nivå av ca +1,75 vilket innebär att det på den
plana grusade ytan skall fyllas något och att de fyllnadsmassor som lagts i områdets södra del
skall schaktas bort till samma nivå som det övriga området.
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Ett erosionsskydd finns idag upplagt utefter hela stranden. Då området byggs ut skall erosionsskyddet kompletteras och iordningställas med runda stenar på liknande sätt som har utförts utefter stranden i övrigt. Buskplanteringen på östra sidan om strandpromenaden föreslås
få en fortsättning genom området.

Erosionsskydd med runda stenar skall
läggas utefter hela strandkanten

Geotekniska förhållanden
Geoteknisk utredning daterad 2003-03-14 har utförts av Skanska Teknik AB. Området är utfyllt med 1,5 till 2,00 m sprängsten på lera. Längs efter strandlinjen utgörs fyllningen av stenblock som också fungerar som erosionsskydd. Lerans mäktighet är störst inom områdets norra
och nordvästra del där den uppgår till ca 16 meters djup. Leran är överkonsoliderad. Stabiliteten i området har efter beräkningar visats tillfredsställande med säkerhetsfaktorer mellan 2,1
och 2,3.
Grundläggning kan ske antingen direkt i mark eller genom stödpålning. Vid grundläggning
direkt på marken skall befintlig fyllning bortschaktas, varefter materialskiljande lager läggs ut
och återfyllning utförs med friktionsjord som packas i lager. Färdigt golv i byggnaderna skall
vara + 1,95 och marknivån utanför får inte överstiga + 1,75. En bestämmelse om detta införs i
detaljplanen.

Höga vattenstånd
Uppmätta vattenstånd i havet vid västkusten (Smögen) är som lägst – 1, 13 under medelvattenstånd och som högst + 1,49 över medelvattenståndet. Höjder för mark och golv har valts så
att det inte finns risk för översvämning vid höga vattennivåer. Om pågående klimatförändringar medför högre vattenstånd i en framtid kan anläggas en mur utefter strandkanten som
skydd mot översvämningar.

Fornlämningar och kulturmiljöer
Eftersom området är utfyllt under sen tid finns inga fornlämningar eller andra äldre lämningar
av värde. Omgivande bebyggelse är av sent datum och inte utpekad som särskilt värdefull ur
kulturmiljösynpunkt.
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Bebyggelse
Befintliga förhållanden
Bebyggelsemiljön i området domineras av äldreboendeanläggningen Strandgården som utgörs
av en vitmålad tvåvåningsbyggnad i trä från slutet av 1980- talet och en äldre del i rött tegel
från 1970- talet. I anslutning till anläggningen finns en barnstuga i ett plan. Norr om och gränsande till den föreslagna nya bebyggelsen finns utbyggt ett bostadsområde Edebacken med
hyresrätter. Byggnaderna som är uppförda i ett och två plan är grupperade runt ett centralt inre
gångstråk med biltrafiken utanför. Husen har ljusmålade fasader i trä och sadeltak med tegelröda takpannor.
Öster om planorådet utefter Rosenlundsvägen ligger fyra äldre ljusmålade bostadshus i två
plan, och ett och ett halvt plan, samt en nyare tegelvilla med suterrängvåning.

Strandgården

Tvåplans bostadshus i nordöst
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Föreslagna förändringar
Befintlig omgivande bebyggelse är av olika karaktär och från olika tider. Varken terräng eller
omgivande bebyggelse ger några särskilda utgångspunkter att ta fasta på vid gestaltningen av
det nya bostadsområdet. Detta föreslås därför bli utformat så att det får en egen karaktär men
sammanbudet med centrumområdet i norr och Strandgården i söder med det sammanhängande gångstråken utefter vattnet och i öster.
Den nya bebyggelsegruppen föreslås få en utformning med hus runt en öppen gård som vetter
mot väster och öppnar sig mot vattnet. Antalet lägenheter är enligt förslaget 22 och inrymda i
en och tvåvåningshus med enplanshusen i norr och öster och tvåplanshusen i söder. Den norra
husgruppen om sex lägenheter är avsedd som serviceboende för äldre upplåtna med hyresrätt,
medan resterande antal lägenheter kan upplåtas antingen med hyresrätt eller med bostadsrätt.
Husen är placerade så att samtliga lägenheter skall få möjlighet till utsikt mot vattnet.

Illustration av den föreslagna bebyggelsen
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Bostadshusen föreslås få en modern utformning utan lånade drag från den traditionella bohuslänska 1800-tals bebyggelsen. Fasaderna skall vara uppförda i trä och/eller skivmaterial som
kan målas antingen genomgående ljusa eller i gråa eller andra dova naturfärger. Taken föreslås få låg takvinkel med hänsyn till den bakomliggande bebyggelsen och vara utformade som
sadeltak och/eller pulpettak med mörk slätplåt eller röda takpannor. I planen låses fast sådana
förhållanden som har särskild betydelse för omgivningen genom planbestämmelser om husens
placering på marken, utbredning och byggnadshöjder. Exakt utformning beträffande material
och färger låses däremot inte i planen utan lämnas till byggherre, projektör och kommunens
byggnadsnämnd att avgöra i en fortsatt diskussion.

Husgruppen som den kan ses från strandpromenaden. I planen låses inte den exakta utformningen
fast. De illustrerade husen på bilden kan också ha sadeltak istället för pulpettak.
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De befintliga bostadshusen öster om den föreslagna husgruppen är uppförda i två plan. Utsikten mot vattnet från husens bottenvåningar varierar idag. Hög vegetation och uthusbyggnader
skymmer delvis utsikten. Den vackraste havsutsikten är åt nordväst, medan utblickar åt väster
och sydväst vetter mot industriområdet, småbåtshamnen och det höga berget på andra sidan
Sörkilen. Den föreslagna utbyggnaden av bostäder i området medför oundvikligen försämrad
havsutsikt för de bakomliggande bostäderna. För att möjliggöra fortsatt utsikt från husens
övervåningar föreslås enplanshus i områdets norra och centrala del, medan tvåplanshusen ligger i områdets södra del.
ENPLANSHUS

UTSIKTSRIKTNINGAR

TVÅPLANSHUS

Utsiktsförhållanden

Utsikten från fastigheterna Glimsås 1:183 och Glimsås 1:257 idag.

Detaljplan för del av Huseby 1:50, Ellös, planbeskrivning

12

Trafik
Biltrafik
Rosenlundsgatan förbinder hamnen och centrum med samhällets södra delar. Trafikmatningen
till området föreslås från den befintliga Skäretvägen som har utfart mot Rosenlundsgatan. Sikten vid utfarten mot Rosenlundsgatan är god. Angöring till det nya bostadsområdet föreslås
ske genom att det genomgående gång- och cykelstråket korsas på en punkt med en angöringsgata förlagd mellan bostäderna och parkeringen och parallell med gång- och cykelstråket. Den
trafikmängd som den nya bebyggelsen ger upphov till kan uppskattas till ca 130 bilrörelser
per dygn.
Parkering
I planen ges plats för 22 platser i carport eller garage och totalt ca 23 öppna parkeringsplatser,
vilket innebär drygt 2 platser per lägenhet. Byggrätt för garage eller carportar läggs ut i planen.
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägnätet är utbyggt till en god standard i området. Ett genomgående stråk löper från Centrum i norr parallellt med Rosenlundsvägen och öster om Strandgården. Stråket
delas söder om den aktuella bebyggelsen med en del mot Strandgården. Strandpromenaden är
utbyggd utefter vattnet hela vägen från Centrum förbi Strandgården mot Hallberg-Rassy. Genom den nya bebyggelsen löper ett internt gångstråk som har kontakt med bostadsområdet i
norr och det övergripande gång- och cykelstråket i söder.

Tillgänglighet
Den flacka terrängen innebär små lutningar i gatunätet och ett handikappanpassat gång- och
cykelnät. Anslutningarna mellan parkering och bostadsentréer liksom mellan gatunät och bostadsentréer kan också utformas så att full anpassning för rörelsehindrade uppnås.

Teknisk försörjning
Området skall anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Reningsverket ligger
i Ellös norra del vid hamnen. Det har tillräcklig kapacitet för att ta emot den tillkommande
bebyggelsens avloppsvatten. En separat VA- utredning följer planförslaget. Enligt utredningen skall vatten- och avlopp anslutas med självfall till de befintliga ledningarna som finns i
gång- och cykelstråket. En äldre befintlig dagvattenledning är förlagd genom området i nordost-sydvästlig riktning. Denna skall ligga kvar och säkras i planen genom ett u- område.
För avfallshanteringen är föreslaget tre separata sophus vid varje parkeringsanläggning i anslutning till carportbyggnaderna. Ett sophus är avsett för de sex servicelägenheterna och de
andra två för vardera åtta lägenheter. Varje sophus skall dimensioneras efter sortering av avfallet enligt kommunens anvisningar.

Service
Det centrala läget i Ellös ger god tillgång till allmän och kommersiell service på gångavstånd.
Inom 500 m nås såväl skolområdet i söder som centrum med butiker, tandvård och annan service i centrum.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden föreslås vara tio år från det att planen vunnit laga kraft. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla med samma rättigheter som tidigare.
Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsen. Ellös Vägförening underhåller det
genomgående gång- och cykelstråket samt gångvägen utefter stranden på allmän plats.

MILJÖKONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Allmänt
Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 18 §) skall miljökonsekvenserna av de åtgärder som
föreslås i planen beskrivas så att en samlad bedömning av åtgärdernas inverkan på miljön,
hälsan, och hushållningen med mark- och vatten och andra resurser skall möjliggöras. Eftersom redovisning av planens konsekvenser till stor del återfinns i planbeskrivningen, bedöms
det inte som nödvändigt att upprätta ett särskilt dokument. Miljkonsekvensbeskrivningen redovisas därför som ett eget avsnitt inom planbeskrivningen.

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken
Som tidigare redovisats i planbeskrivningen är Orusts kustområde där planområdet ingår i sin
helhet av riksintresse på grund av natur- och kulturvärdena. Inga ingrepp som påtagligt skadar
värdena får göras. Den föreslagna utbyggnaden sker inom centrala Ellös som komplettering
och förtätning i befintligt samhälle. Åtgärderna enligt planförslaget och de planerade ingreppen i miljön bedöms som helt förenliga med bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap och inte
medföra någon skada för riksintresset.

Kulturmiljö och stadsbild
Det äldsta fiskeläget Ellös ligger runt hamnen och utefter Rosenlundsvägen. Söder om hamnen har det nya centrum byggts, delvis på utfyllda områden. Bebyggelsen har tillkommit under olika tider och har olika karaktär. Den sista obebyggda delen av centrum är det aktuella
området. I och med den föreslagna bebyggelsens tillkomst blir centrum kompletterat till en
helhet. Avsikten är att bebyggelsen skall ge ett tillskott till stadsbilden. Genom att ge området
en utformning som är modern men ändå med viss anknytning till den gamla bebyggelsen kan
tillkomsten för samhällets olika delar utläsas i stadsbilden. Utbyggnad av området enligt planförslaget bedöms således inte ge negativ konsekvenser för stadsbild och kulturmiljö.

Naturmiljö
Det utfyllda markområdet hyser inga dokumenterade naturvärden. Det grunda vattenområdet
utanför skall inte förändras och berörs därför inte av några anläggningar eller åtgärder som
kan påverka vattenmiljön. Utbyggnad av området enligt planförslaget medför således ingen
negativ påverkan på naturmiljön och ger inga konsekvenser för denna.
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Konsekvenser för omgivande bebyggelse
Förhållandena för de befintliga bostadshusen nordost och sydost om planområdet kommer att
förändras genom den nya bebyggelsens tillkomst. Utblickarna mot havet i nordväst försvinner
helt eller delvis framför allt från bottenvåningarna av husen. Detta blir en oundviklig konsekvens av ett byggande på den aktuella tomten oavsett vilka åtgärder som vidtas för att minimera nackdelarna för omgivningen. Genom att bebyggelsen placeras så att enplanshusen föreslås i norr och tvåplanshusen i söder strävas dock efter att intrånget i utsiktsvärdena blir så litet som möjligt. Boendemiljön förändras också genom att området bebyggs vilket medför något mer trafik för fastigheterna Glimsås 1:166, 1:167 och 1:186. Föra att undvika trafikbelastningen nära tomtgränserna har angöringsgatan förlagts mellan den nya bebyggelsen och parkeringen.
Som helhet innebär dock planförslaget att miljön blir upprustad i hela området som får bättre
kvaliteter och högre status, vilket är till fördel för alla i området.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Carin Trägårdh och Sören
Mannberg. Medverkande från kommunen är stadsarkitekt Daniel Holdenmark och planingenjör Gurlie Lindén.
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