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Kommunförvaltningen
Erik Ysander
telefon 0304-33 40 00
e-post: erik.ysander@orust.se

Gemensamhetsanläggning för garage, Mollösund 5:398, Hålvägen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Erbjuda de sökande markupplåtelse för bildande av gemensamhetsanläggning
mot en ersättning om 5 000 kronor/kvm.
2. Halva förrättningskostnaden betalas av kommunen och ryms inom
verksamhetens driftbudget.
Sammanfattning av ärendet
Ägarna av fastigheterna Mollösund 5:427, 5:428 och 5:429 har till kommunen ansökt om
markupplåtelse för servitut, alternativt gemensamhetsanläggning, för garage på
kommunens fastighet Mollösund 5:398. När fastigheterna såldes av kommunen 2009 var
avsikten att gemensamhetsanläggning för garage skulle bildas för de tre fastigheterna
men någon ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning har inte lämnats in under
de cirka 11 år som gått sedan fastigheterna avstyckades.
Sökanden anser att kommunen nu ska upplåta marken utan ersättning och att
kommunen ska stå för lantmäteriets förrättningskostnader.
Förvaltningens bedömning ör att kommunen inte har några ekonomiska förpliktelser
mot de sökande. Mot bakgrund av genomförd utredning bedömer förvaltningen att
kommunen kan erbjuda de sökande markupplåtelse till reducerad ersättning.
Utredning
Bakgrund
Kommunen sålde år 2009 sex bostadstomter på Hålvägen i Mollösund för en
köpeskilling om 1 637 740 kronor vardera. Försäljningen skedde innan tomterna blivit
avstyckade. Vid ansökan om avstyckning har kommunen skrivit att ansökan ska
kompletteras med yrkande om bildande av gemensamhetsanläggning. Anledningen till
att bilda gemensamhetsanläggning var att detaljplanen inte medgav byggrätt för garage
inom tre av de sex bostadstomterna. Detaljplanens intention tycks ha varit att alla
bostadstomter skulle ha tillgång till garage, då det i planen avsatts ett område med
byggrätt för garage/komplementbyggnad för gemensamt nyttjande.
I lantmäteriets dagboksanteckningar har noterats att kommunen under förrättningens
fortskridande valt att inte inkomma med den avsedda kompletteringen utan kommunen
har istället avsett att ansöka om att bilda gemensamhetsanläggning i separat förrättning.
Köparna av tomterna har varit sakägare i lantmäteriförrättningen och därmed varit
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informerade om detta. Förrättningen avslutades men någon ansökan om bildande av
gemensamhetsanläggning lämnades aldrig in till lantmäteriet.
Sedan fastigheterna avstyckades har det gått cirka 11 år utan att någon gjort anspråk på
ytan eller att ytan tagits i anspråk för garage. Två av de tre fastigheterna som skulle varit
delaktiga i gemensamhetsanläggning har bytt ägare.
Nuläge
Ägarna av fastigheterna Mollösund 5:427, 5:428 och 5:429 har ansökt om
servitutsupplåtelse för garage på kommunens fastighet Mollösund 5:398. Ansökan har
senare preciserats till att avse upplåtelse av mark till gemensamhetsanläggning till
förmån för sökandens fastigheter.
Två av de sökande har sökt och erhållit bygglov för garage på utan som är avsedd för
gemensamhetsanläggning. Sökanden anser att kommunen ska upplåta marken utan
ersättning och att kommunen ska stå för förrättningskostnaden för bildande av
gemensamhetsanläggning, vilket de utvecklat skär för i en skrivelse, daterad 2021-03-26.
Bedömning
Ursprunglig ansökan avser servitutsupplåtelse. Enligt kommunens riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska mark för uthus och dylikt inte upplåtas
med servitut. En anledning till detta är att kommunen får betala fastighetsskatt för
byggnad som används för boende när marken är upplåten med servitut. Området som
enligt detaljplanen är avsedd för gemensamhetsanläggning medger byggrätt för
komplementbyggnad viket innebär att en byggnad på detta område utöver garage även
kan användas för boende om bygglov beviljas. Förvaltningens bedömning är att om
upplåtelse sker bör gemensamhetsanläggning bildas i enlighet med köpeavtal.
Köpeavtalen anger att gemensamhetsanläggning ska bildas för garageändamål, men det
framgår inte om ersättning ska utgå eller om andelen i gemensamhetsanläggningen var
en del av köpeskillingen. Det framgår inte heller vem som ska stå för
förrättningskostnaden för bildande av gemensamhetsanläggning. Förvaltningens
bedömning är att avsikten från början var att avstyckning och inrättande av
gemensamhetsanläggning skulle vara slutförd innan fastigheterna såldes.
Sökanden anser att kommunen ska upplåta marken utan ersättning och att kommunen
ska stå för förrättningskostnaden. Det finns dock inga juridiska avtal som anger att
kommunen ska stå för kostnader eller upplåta mark utan ersättning.
Som alternativ anser sökanden att kommunen retroaktivt ska återbetala del av
köpeskillingen. Köparna har haft möjlighet att undersöka fastigheten och har
undersökningsplikt vid köp av fastighet. De ursprungliga köparna har varit sakägare i
lantmäteriförrättningen och på så vis varit informerade om att gemensamhetsanläggning
inte bildades. Sedan fastigheterna avstyckades har det gått cirka 11 år utan att någon
gjort anspråk på utan eller att ytan tagits i anspråk för garage. Två av de tre fastigheterna
som skulle varit delaktiga i gemensamhetsanläggningen har dessutom bytt ägare.
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Eventuella anspråk om ersättning kan endast komma från den part som köpte
fastigheten av kommunen. Förvaltningens bedömning är att den enda återstående
ursprungliga köparen inte kan göra reklamation då denna gjorts mer än 10 år efter att
köparen fick kännedom om att gemensamhetsanläggning inte bildats. Fastighetsägarna
har också haft möjlighet att själva ansöka om bildande av gemensamhetsanläggning.
Detaljplanens genomförandetid har gått ut, vilket innebär att detaljplanen kan ändras
utan att berörda fastighetsägare kan ställa ersättningsanspråk för icke ianspråktagna
rättigheter.
Markvärdet är ett annat idag än när fastigheterna såldes år 2009 och efterfrågan på mark
för komplementbyggnader är mycket hög i Mollösund. Ett tillskott på kvartersmark till
en befintlig fastighet innebär en värdeökning. Det råder brist på parkeringar i Mollösund
och kommunens intention ä att privata garage eller parkeringar endast ska upplåtas i
undantagsfall då det system med boendeparkeringskort som tillämpas ger ett bättre
hushållande med parkeringsplatserna.
Sammantaget bedömer förvaltningen att kommunen inte har några förpliktelser mot de
sökande. Trots detta kan kommunen välja att kompensera sökanden för att
gemensamhetsanläggningen inte bildades i samband med försäljningen då detta
sannolikt var kommunens intention. Med anledning av att sökanden har haft kännedom
om att gemensamhetsanläggning inte bildats ligger dock en stor del av ansvaret på
sökanden varför kommunen inte bör upplåta marken helt utan ersättning.
Förvaltningen bedömer att marknadsvärdet vid försäljning av kvartersmark för
komplementbyggnad i Mollösund är 8 500 kronor/kvm när det bara finns en köpare.
Om marken istället upplåts till en gemensamhetsanläggning bedöms värdet bli något
lägre, cirka 6 800 kronor/kvm. Mot bakgrund av ovanstående redogörelse föreslår
förvaltningen att kommunen erbjuder sig att upplåta marken till en
gemensamhetsanläggning till förmån för de sökandens fastigheter mot en ersättning om
5 000 kronor/kvm och att kommunen bekostar hälften av lantmäteriets
förrättningskostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-26
Skrivelse daterad 2021-03-26
Bilaga servitutsavtal Mollösund daterad 2021-03-14
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateirngschef

Orust Kommun
Mark och Exploateringsenheten
Att. Nina Hansson
Åvägen 2-6
473 80 Henån

Klargörande kring förutsättningar för parkeringsplats/garagebygge på samfälld tomt inom
fastigheten Orust Mollösund 5:398
Då det tycks råda vissa oklarheter kring förutsättningarna för nyttjande av, ifrån kommunen,
upplåten mark vid Hålvägen i Mollösund på fastigheten Orust Mollösund 5:398 till förmån
för fastigheterna Orust Mollösund 5:427, Orust Mollösund 5:428 och Orust Mollösund 5:429
önskar vi här komma med några klargöranden.
De tre fastigheterna Orust Mollösund 5:427, Orust Mollösund 5:428 och Orust Mollösund
5:429 har i sina köpekontrakt inskrivet följande under § 15. Gemensamhetsanläggningar:
”Fastigheten kommer att ingår i gemensamhetsanläggningar för Mollösunds tätort
benämnda Orust Mollösund ga:3. Fastigheten har att ta del i anläggningens drifts- och
underhållskostnader enligt andelstal. Gemensamhetsanläggning ga:3 förvaltas av
Mollösunds samfällighetsförening.
Ny GA ska bildas, i anslutning till tomt 10 i väster, till förmån för denna + grannfastigheter
för byggande av garage.”
Vi har därför kontaktat kommunen beträffade detta för att bekräfta att kommunen bildat GA
eller på annat sätt säkerställt rätten för oss fastighetsägare att kostnadsfritt kunna nyttja
marken i enlighet med vad som avtalades vid överlåtelsen.
Historik:
Vi som fastighetsägare har förutsatt att ny GA bildats av kommunen inom detaljplanens
aktuella områdesmarkering, enligt ovan nämnda utfästelse inom köpekontraktet.
Med denna uppfattning i ryggen så har vi också sökt och erhållit bygglov för uppförande av
sammanbyggda garage på två tredjedelar av den tilldelade ytan. Kommunen har även
företagit utsättning av byggnaden enligt bygglov 2019-07-08. Vilket ytterligare styrkte vår
uppfattning om att partsförhållandena gällandet nyttjandet var på plats. Vid kontakt med
kommunen 2019 för bekräfta vår uppfattning, så verkade det som att detta inte var fallet.
Vi har därför önskat reglera förhållandena inom denna GA mellan kommunens fastighet
Orust Mollösund 5:398 som tjänande och de tre härskande fastigheterna och bistått
kommunen med att undersöka hos lantmäteriet vilka sätt som finns att tillgå för att göra en
sådan reglering. Och det finns då två sätt som förordas, dels ett servitutsavtal och dels en

GA, där lantmäteriet rekomederar ett servitutsavtal på grund av regleringens ringa storlek.
Detta är också till fördel för kommunen då kostnaden är en bråkdel av en GA men har
samma innebörd.
Detta har kommunicerats med kommunens representanter i omgångar. Tyvärr har vi upplevt
att svarsviljan har varit låg ifrån sistnämnda part och krävt ett stort antal e-post- och
telefonpåstötningar ifrån vår sida.
Till slut fick vi i alla fall ett svar om möjligt upprättande av ett servitutsavtal mellan
kommunen och oss enskilda fastighetsägare.
Efter erbjudandet om att ingå servitutsavtal och fastighetsägarnas replik hördes inte ifrån
kommunen. Det visade sig så småningom att vår handläggare hade avslutat denna sin tjänst
inom kommunen och en ny hade tillträtt. Denne handläggare svarade inte på e-post utan all
kommunikation skedde över telefon och endast genom att vi ringde upp. Efter enträget
kontaktförsök framkom det i september 2020 att kommunen av princip inte längre ingick
några servitut. Varför är höljt i dunkel.
Vidare meddelade även handläggaren att vi skall ombesörja och bekosta bildandet av GA
samt att ett nyttjande av ytan är förenat med en nyttjandekostnad för oss fastighetsägare.
Vi har meddelat handläggaren att detta är en felaktig tolkning av kommunen och försökt
beskriva det avtal som vi har skrivit på.
Vi menar att reglering av ersättningen gjordes i samband med fastighetsköpen och så
uttrycks det också, enligt vår tolkning och andemeningen (v.v. se bif. kopia av avsnittet), i
kontraktet. Detta styrktes även av kommunens representant, Thomas Andersson vid
kontraktsskrivandet, för att citera denne:
” fastigheten skall kostnadsneutralt och fritt kunna nyttja anvisad plats för uppförande av
garage. Fritt nyttjande i evinnerliga tider”
Bakgrunden till fastighetsförsäljningen med olika tomtstorlekar och det faktum att priserna
för tomterna i Kattevik var exakt lika för alla fastigheter, oavsett om tomtens areal tillät
garagebyggnad inom fastigheten eller om garagebyggnad anvisats till
gemensamhetsanläggning, styrker också antagandet att nyttjandet inkluderas i
köpeskillingen. Är det så att vi påföres en kostnad i samband med nyttjande avtal anser vi att
denna ska dras retroaktivt ifrån köpeskillingen.
I detaljplanens genomförandebeskrivning förtydligas ytterligare det faktum att kommunen
skall ombesörja bildandet av GA samt att det skall vara kostnadsneutralt.

(sid 3, genomförandebeskrivning)

(sid 3, genomförandebeskrivning)

(sid 4, genomförandebeskrivning)
I tidigt skede så var nämnda markyta en del av Mollösund 5:427 (i köpeavtal benämnd tomt
10). Men vid slutgiltigt förslag av detaljplanen så hade man lyft ut ytan ur 5:427 till förmån
för dessa tre fastigheter då man uppenbarligen tyckte att 5:428 och 5:429 inte hade rätt
förutsättningar för garagebyggnad på den egna fastigheten.
Som en ytterligare kommentar till ovanstående kan nämnas att undertecknad ägare till
fastigheten Orust Mollösund 5:428 av kommunen sedermera gavs möjligheten att välja
mellan denna och två andra fastigheter vid fördelningen av tomter och frågan ställdes ånyo
om skillnaden i kostnad för uppförande av garage inom GA kontra att ha denna inom egen
fastighet. Svaret ifrån kommunens representant var återigen att detta är kostnadsneutralt.

Dagens situation:
Med ovan klargjorda som bakgrund så ser vi egentligen två huvudsakliga vägar framåt till en
lösning som skulle kunna accepteras av fastighetsägare och kommun:
Den enklare, som också förordas av Lantmäteriet, nämligen upprättandet av ett
servitutsavtal, enligt bifogat förslag. Vid ett litet antal delägare fungerar den ypperligt och
tarvar mindre resurser och genererar lägre kostnader vid sitt upprättande.
Den mer komplexa och kostsamma är att bilda en GA och kan anses som överambitiöst, utan
större fördelar för någon av parterna, enligt Lantmäteriet.
Vi som sakägare förordar den förra och vill härmed föreslå kommunen att agera enligt detta
spår. Skulle kommunen välja det senare så förutsätter vi att man också tar kostnaderna för
detta förfarande, med hänvisning till ovansagda avseende kostnadsneutralitet mellan

fastigheter inkluderande byggrätt för garage och de som hänvisats till uppförande av garage
inom GA.
Oavsett vägval ifrån kommunens sida ser fram emot konstruktivt samarbete med
dubbelriktad och effektiv kommunikation.
Vi önskar också att kommunikationen sker med ansvarig chef för mark- och
exploateringsavdelningen.
Då vi erhållit bygglov för uppförande av garage och frågan om nyttjande stoppat oss gällande
byggnationen så önskar vi, om kommunen väljer att bilda en GA få ett förhandsavtal som
garanterar oss rätten till nyttjandet av marken så att inte våra ekonomiska värden sätts på
spel vid byggnation, eller anläggning av parkeringsplats.

Bilaga 1: Avtalsförslag, Servitutsavtal

Mollösund 2021-03-26
Orust Mollösund 5:427

Orust Mollösund 5:428

Orust Mollösund 5:429

Servitutsavtal
Härskande fastigheter:

Tjänande fastighet:

Orust Mollösund 5:427
Orust Mollösund 5:428
Orust Mollösund 5:429
Orust Mollösund 5:398
Yta mellan fastighet Orust Mollösund 5:427 och Hålvägen markerad, på
karta i Bilaga 1.
--------------o---------------

Ägare till de härskande fastigheterna:

Orust Mollösund 5:427
Ann-Charlotte Kristina Schützer
Sven Ingvar Schützer
Kastellgatan 16 A, Lgh 1502
413 07 GÖTEBORG
Orust Mollösund 5:428
Hans Philip Christian Zachau
Snäckvägen 24 A
414 75 GÖTEBORG
Orust Mollösund 5:429
Maria Rosbecker
Andreas Rosbecker D’Arienzo
Billdals Lärkträdsväg 21
427 38 BILLDAL

Ägare till den tjänande fastigheten:

Orust Kommun
473 80 HENÅN
212000-1314 (organisationsnummer)
--------------o---------------

Servitutsändamål:

De härskande fastigheterna har rätt att nyttja den tjänande
fastigheten för parkering och uppförande av garage.
--------------o---------------

Upplåtelse:

I den tjänande fastigheten upplåts härmed rätt för de härskande fastigheternas ägare att anlägga, nyttja,
underhålla och förnya parkeringsyta och garagebyggnader på den tjänande fastigheten, inom det område
som markerats på nedan bifogade kartbilder.
Ägarna av de härskande fastigheterna ska vid servitutets utövning förfara så, att den tjänande
fastigheten icke betungas mer än nödvändigt.
Ingen ersättning ska utgå för upplåtelsen.
Detta avtal får skrivas in i fastighetsregistret
--------------o---------------
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Fördelning mellan de härskande fastigheterna:
Nyttjade:

Ytan skall, mellan de härskande fastigheterna, fördelas i tre lika stora delar i riktningen nordväst till sydöst.
Lotterna A, B och C
Den tredjedel mot nordväst, lotten A, nyttjas av Orust Mollösund 5:428
Den tredjedel i mitten, lotten B, nyttjas av Orust Mollösund 5:429
Den tredjedel mot sydöst, lotten C, nyttjas av Orust Mollösund 5:427
Byggnation:

Kostnader för uppförande av byggnad och anläggande av ytskikt på varje enskild del skall bäras av
respektive fastighet som nyttjar den delen..
Drift och Underhåll

Eventuella gemensamma kostnader för underhåll skall delas solidariskt mellan de härskande
fastigheterna. Kostnader för underhåll på respektive del skall bäras av den nyttjande fastigheten, till
exempel underhåll av byggnader, abonnemang, anslutningar, ytskikt mm.
De nyttjande fastigheterna skall solidariskt tillåta varandra utrymmestillgång till angränsande del för
underhåll. Behov av utrymme på angränsande del eller fastighet skall varslas i god tid.

--------------o---------------
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Detta avtal har upprättats i fem likalydande exemplar, varav ett exemplar till ägarna för respektive
fastighet samt ett exemplar till Lantmäteriet för inskrivning
För Orust Mollösund 5:398 (Tjänande fastighet)
Ort och datum:

Ort och datum:

……………………………

……………………………

……………………………
……………………………

……………………………
……………………………

Namförtydligande

Namförtydligande

______________________________________________________________________________

För Orust Mollösund 5:427 (Härskande fastighet)
Ort och datum:

Ort och datum:

……………………………

……………………………

……………………………
……………………………

……………………………
……………………………

Namförtydligande

Namförtydligande

______________________________________________________________________________

För Orust Mollösund 5:428 (Härskande fastighet)
Ort och datum:

……………………………
……………………………
……………………………
Namförtydligande

______________________________________________________________________________

För Orust Mollösund 5:429 (Härskande fastighet)
Ort och datum:

Ort och datum:

……………………………

……………………………

……………………………
……………………………

……………………………
……………………………

Namförtydligande

Namförtydligande
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Kommunförvaltningen
Sofia Jonasson
telefon 0304-33 42 98
e-post: sofia.jonasson@orust.se

Beslut om samråd och uppdrag om markanvisning för detaljplan Svanesund
Centrum Norra
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att:
1. godkänna detaljplan Svanesund Centrum Norra för samråd enligt 5 kap 11 §
plan och bygglagen
2. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på inbjudan till
markanvisning baserat på samrådshandlingarna
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt
läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för
planläggning. Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av
radhus, lägenheter, parhus eller villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 130 nya
bostäder. Den planerade förskolan rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i
kommunal regi.
Detaljplanen bedrivs med ett utökat förfarande eftersom detaljplanen avviker från
översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för bostäder.
Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad
utveckling av platsen och planförslaget kan gå ut på samråd enligt reglerna för
standardförfarande 5 kap 11 § plan- och bygglagen.
Samrådshandlingarna avses att användas som underlag för en markanvisning som
snarast skall beslutas och genomföras.
Utredning
Bakgrund
Svanesund har ett strategiskt läge med närhet till både service och arbetsmöjligheter
samtidigt som närmiljön innebär närhet till hav och natur. Den befintliga förskolan på
Sesterviksvägen behöver ersättas med en ny förskola inom planområdet som också ser
till ett kommande behov i samband tillkommande bostadsbebyggelse på orten.
Inför detaljplanearbetet har ett planprogram tagits fram för Svanesunds centrum med
syfte att utveckla bostäder, handel och service i centrum, samtidigt som kopplingen
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mellan norra och södra Svanesund förbättras och ortens attraktivitet stärks. Två
detaljplaner efterföljer planprogrammet där den aktuella detaljplanen är en utav dessa.
Planförslag
Planområdet omfattar ett område på 6,3 ha norr om Färjevägen. Idag består marken av
obebyggd mark och en f.d. travbana med tillhörande byggnader som inte längre är i
bruk.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt
läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.
Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av radhus, lägenheter,
parhus eller villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 130 nya bostäder varav ca 50
har goda förutsättningar för att bli hyreslägenheter eller ingå i en kooperativ hyresrätt
genom byggemenskap. Efter att detaljplanen har antagits kommer markanvisning att ske
för bostäderna. Den planerade förskolan rymmer 8 avdelningar och kommer att
uppföras i kommunal regi. Förskolan vetter mot naturområdet i norr, där ett större
lekområde kan anordnas i naturen.
I översiktsplan 2009 är delar av det berörda planområdet utpekat för utbyggnad av
bostäder. Norra planområdet och ytterligare norrut pekas ut som värdefullt
naturområde och är delvis är aktuellt för utbyggnad av bostäder. Detaljplaneförslaget
avviker från översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för
bostäder. Inom området som i översiktsplanen är utpekat för bostäder föreslås både
förskola och bostäder.
Detaljplaneläggningen omfattas inte av strandskyddet. Planområdet är inte tidigare
detaljplanelagt.
Bedömning
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för
planläggning för bostadsändamål. Det föreslagna planområdet innebär en förtätning av
Svanesunds samhälle. Området ligger i anknytning till befintlig väg och VA-infrastruktur
och kollektivtrafik. En utbyggnad enligt planförslaget kan således ses som god
resurshushållning.
Det bedöms inte råda någon osäkerhet kring planens innehåll och den miljöpåverkan
som ett genomförande av planen innebär kan antas därmed bli någorlunda förutsägbar i
tid och rum. Det bedöms inte föreligga någon risk för förorenad mark, översvämning
eller farligt gods inom planområdet. Planens genomförande bedöms inte försvåra
arbetet med uppfyllande av miljökvalitetsnormer. Innan planerad bebyggelse uppförs
kommer kompensationsåtgärd för en rödlistad vivel utföras och en fornlämning
kommer att slutundersökas och tas bort.
Förvaltningen bedömer att den föreslagna detaljplanen på ett ändamålsenligt sätt svarar
mot en önskad utveckling av platsen. Detaljplaneförslaget har utrett platsens
förutsättningar och förslag till förändring är därefter framarbetade.

Datum

Diarienummer

2021-07-01

KS/2020:1495

3(3)

Förvaltningen bedömer att planförslaget kan gå ut på samråd enligt reglerna för
standardförfarande 5 kap 11 § plan- och bygglagen.
Markanvisning
En markanvisning för bostäder baserat samrådshandlingarna skall tas fram och därefter
beslutas. Detta för att säkerställa att ett varierat uppförande av bostäder kan genomföras
efter att planen vunnit laga kraft. Vinnande förslag skall ligga till grund för framtagande
av detaljplanens granskningshandlingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-01
Plankarta daterad 2021-08-26
Illustrationsplan daterad 2021-08-26
Planbeskrivning daterad 2021-08-26
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
Bygg och miljö
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef samhällsutveckling

Rickard Karlsson
Planchef
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Planbeskrivning, denna handling

Övriga handlingar
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LÄSINSTRUKTIONER
Planbeskrivningen anger syftet för detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska
kunna tolkas och genomföras. Planbeskrivningen ordnad efter förutsättningar, planförslag,
konsekvenser och genomförandefrågor vilket innebär att ett ämne berörs under flera kapitel.
Genomförandefrågorna är samlade sist i beskrivningen.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
BAKGRUND
Orust kommun verkar för att växa befolkningsmässigt och därmed öka underlaget för
välfärdstjänster i kommunen. Svanesund ligger vid ett strategiskt läge med närhet till både service
och arbetsmöjligheter i orten och på fastlandet samtidigt som närmiljön har nära till hav och natur.
Inför detaljplanearbetet har ett planprogram tagits fram för Svanesunds centrum med syfte att
utveckla orten på ett sätt som på sikt ger underlag för handel och service i centrum, samtidigt som
kopplingen mellan norra och södra Svanesund förbättras och att besöksvärdena stärks.
Den befintliga förskolan på Sesterviksvägen behöver ersättas med en ny förskola inom planområdet
som också ser till ett kommande behov i samband en tillkommande bostadsbebyggelse En ny
förskola bedöms behöva rymma 8 avdelningar.

SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära
service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.

HUVUDDRAG
Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av radhus, lägenheter, parhus
eller villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 130 nya bostäder varav ca 50 planeras att bli
hyreslägenheter eller ingå i en kooperativ hyresrätt genom byggemenskap. Efter att detaljplanen har
antagits kommer markanvisning att ske för bostäderna.
Den planerade förskolan rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i kommunal regi.
Förskolan vetter mot naturområdet i norr.
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PLANPROCESSEN
PLANFÖRFARANDE
Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planprocessen för
denna plan bedrivs med så kallat utökat förfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas
ut för samråd och efter justering skickas för granskning innan den kan tas upp för antagande.
Detaljplanen bedrivs med ett utökat förfarande eftersom detaljplanen avviker från översiktsplanen,
se mer på sida 8.

Figur 1 Planprocessen för utökat förfarande

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

TIDPLAN
Uppstart
Samråd
Granskning
Antagande

Höst 2020
Höst 2021
Vinter 2022
Sommar 2022

Markanvisningar planeras ske i samband med samråd. Nybyggnation beräknas kunna starta från
2023 och framåt.
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Svanesund ligger vid Orusts sydöstra kust och har idag färjeförbindelse till fastlandet i Kolhättan.
Varekil är den närmsta grannorten där väg 160 leder vidare till Stenungsund i sydlig riktning samt
Henån och vidare till Uddevalla genom väg 161 i nordlig riktning.
Planområdet omfattar ett område på 6,1 ha norr om Färjevägen. Idag består marken av obebyggd
mark och en travbana med tillhörande byggnader som inte längre är i bruk.

Figur 2 Orienteringskarta. Svanesund ligger vid
Orusts sydöstra kust.

Figur 3 Lokaliseringskarta. Planområdet ligger
norr om Färjevägen.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Orust kommun äger hela planområdet med undantag för del av samfälligheten Ängås S:2.

Figur 4 Bild över markägoförhållanden. Kommunens markinnehav i rött.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Orust kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2009 och arbetet med en ny
översiktsplan har påbörjats 2021 och beräknas stå färdigt under 2023. I översiktsplan 2009 är delar
av det berörda planområdet utpekat för utbyggnad av bostäder. Norra planområdet och ytterligare
norrut pekas ut som värdefullt naturområde och är delvis är aktuellt för utbyggnad av bostäder.
Detaljplaneförslaget avviker från översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt
för bostäder. Inom området som i översiktsplanen är utpekat för bostäder föreslås både förskola
och bostäder.
I översiktsplanen nämns den även idag aktuella problematiken på Färjevägen där färjeavgångar
medför att bilister ofta kör i höga hastigheter på sträckan. I översiktsplanen beskrivs att en
broförbindelse prioriteras.

Figur 5 Urklipp från översiktsplanen.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Orust kommuns bostadsförsörjningsprogram är antaget av kommunfullmäktige 2016 och gäller i 10
år. Där målsätts att förutsättningar för 500 bostäder skall tas fram i antagna detaljplaner under
perioden samt att kommuninvånarna ska öka med 100-150 personer per år under de kommande 15
åren där orterna Henån, Varekil, Svanesund och Ellös prioriteras.
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PLANERING I SVANESUND
I Svanesund pågår fler planarbeten för att utveckla orten. Den aktuella detaljplanen efterföljer ett
planprogram för Svanesunds centrum och en detaljplan för den södra delen kommer att påbörjas
hösten 2021. I ett planprogram för Ängås föreslås planområdet via nya detaljplaner utvecklas för
industri, skola, idrott, kultur och rekreationsområde. Inom detaljplanen för Västra Änghagen
planeras fler bostäder men planarbetet har pausats i väntan på beslut om en ny bro.
Broförbindelsen planeras norr om Svanesund.
Planprogram för Svanesunds
centrum
Detaljplan för Svanesunds
centrum södra
Detaljplan för Svanesunds
centrum norra
Detaljplan för Västra Änghagen
Planprogram för Ängås
Ny broförbindelse
Färjetrafik
Figur 6 Bild över pågående planering i Svanesund.

PLANPROGRAM FÖR SVANESUNDS CENTRUM
Ett planprogram har tagits fram och utgör underlag för detaljplaneringen i centrala Svanesund.
Planprogrammet omfattar ett större område än detaljplanen för Svanesund Centrum Norra och en
detaljplan för centrumområdet planeras att starta under hösten 2021.
Syftet med planprogrammet är att svara på en ökad efterfrågan av bostäder samt att tillskapa nya
kvaliteter, såsom förbättrade publika platser samt ökad service, till lokalsamhället med omnejd.
Vidare är syftet att utveckla Svanesund på ett sätt som på sikt ger underlag för handel och service i
centrum, samtidigt som kopplingen mellan norra och södra Svanesund förbättras och att
besöksvärdena stärks. Programförslaget har tagits fram efter de mål som definierats i den
medborgardialog som utfördes tidigt i processen. Förslaget omfattar cirka 300 bostäder, lokaler för
verksamheter, ett nytt torg, samt en ny förskola. Utvecklingen i Svanesund är starkt kopplad till att
en ny bro till fastlandet byggs. Först när en sådan bro är på plats kan förslaget genomföras i sin
helhet.
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Figur 7 Strukturplan från planprogram för Svanesunds centrum

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Tidigare beslut
2017-04-05
2020-10-28
2021-09-13

Beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram och
detaljplan
Beslut om samråd av planprogram
Beslut om godkännande av planprogram

Gällande detaljplaner
Planområdet är till största del inte tidigare detaljplanelagt men angränsar till gällande detaljplaner.
Detaljplanen överlappar angränsande detaljplan vid infarten till området. Plangränsen ligger i kant
med gällande detaljplan åt öster (1977-06-03) och i fastighetsgräns på västra sidan.

10 ORUST KOMMUN

Figur 8 Gällande detaljplan,
1973-11-12

Figur 9 Gällande detaljplan,
1988-11-23

Figur 11 Gällande detaljplan,
1973-05-24

Figur 12 Gällande detaljplan,
1991-12-18
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Figur 10 Gällande detaljplan,
1977-06-03

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte kommer medföra någon
betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning bedöms därmed inte vara aktuell.
Kommunens ställningstagande grundar sig på att ett genomförande av detaljplanen:
•
•
•
•
•
•

Inte bedöms påverka riksintressen, som bland annat naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv
mm
Inte påverkar något Natura-2000 område
Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids
Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella, regionala eller
kommunala miljömål.
Inte bedöms ge upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön
Inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap,
fornlämningar eller vatten

RIKSINTRESSEN
Planområdet ligger utanför riksintresset för kulturmiljö, friluftsliv, naturvård (3 kap 6 §
Miljöbalken), kommunikationer (3 kap 8 § Miljöbalken) samt Natura 2000-område.
Planområdet, likt hela Orusts kustkedja, ingår i sin helhet i riksintresset för natur- och kulturvärden
(4 kap 1 § Miljöbalken). Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd
endast om det inte möter något hinder enligt 2-8 § (i 4 kap Miljöbalken) och kan ske på ett sätt som
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Planområdet ligger inom högexploaterad
kust (4 kap 4 § Miljöbalken) vilket innebär att fritidsbostäder endast får komma till stånd i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Den planerade bebyggelsen inom planområdet är inte aktuell för fritidsbostäder och Orust
kommun bedömer att den planerade utvecklingen inte skadar områdets natur- och kulturvärden på
ett påtagligt sätt.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland
annat föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt
omgivningsbuller.
Recipient för dagvatten från planområdet är Havstensfjorden. Recipientens ekologiska status är
Måttlig med miljökvalitetsnormen att uppnå God ekologisk status 2027. Den kemiska statusen är
Uppnår ej god, miljökvalitetsnormen är att uppnå God kemisk ytvattenstatus till år 2027 (med
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter).
Planens genomförande bedöms inte försvåra arbetet med uppfyllande av MKN. Se avsnittet
Dagvatten på sida 32.
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STRANDSKYDD
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd och ligger utanför det utvidgade
strandskyddsområdet. Detaljplanläggningen omfattas således inte av strandskyddet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
PLATSENS HISTORIA
Svanesund nämns för första gången 1501 och orten ska ha haft färjetrafik redan sedan 1500-talet
som knutpunkt för transporter. 1911 utbröt en omfattande brand där flera samhällsviktiga
verksamheter förstördes. Orten återhämtade sig aldrig avseende den tidigare centrala positionen
med handel, service, kommunikationer och tingshus. Svanesund karaktäriseras av den starka
tillväxtfasen under 1960- och 70-talens modernism där planerna anpassats efter bilen som
transportmedel.

Figur 13 Flygfoton över delar av Svanesunds samhälle från 2020, 1975 och 1960. Planområdet ligger på
bildernas övre, vänstra hörn.

FORNMINNEN
Inom planområdet finns sex kända fornlämningar.
Långelanda 83:1/L1968:589 och Långelanda 278/L1960:9434
I den sydöstra delen av planområdet är två hällritningslokaler belägna (markerade 1 i figuren
nedan), drygt 20 meter från planerad bebyggelse. Fornlämningarna kommer att ligga kvar inom
planen. I Länsstyrelsens yttrande på planprogrammet bedömdes det vara en accepterar lösning,
förutsatt att avstånd bibehålls.
Långelanda 107:1/L1968:1017 och Långelanda 108:1/L1968:434
Två stensättningar (2) i norra delen av planområdet berörs inte av planerad bebyggelse.
Långelanda 84:1/L1968:731
En boplats (3) behöver slutundersökas och tas bort för planerad bebyggelse. Ansökan kommer att
lämnas in av kommunen till Länsstyrelsen när detaljplanen har antagits.
Långelanda 288/L1960:9608
I norra delen av planområdet är en gravhög (4) belägen som i Länsstyrelsens yttrande på
planprogrammet inte bedöms vara av sådan betydelse att det är till hinder för planerad bebyggelse.
Under maj 2021 utfördes en arkeologisk förundersökning enligt beslut av Länsstyrelsen i Västra
Götalands län 2021-04-07. Förundersökningen visade att det inte rör sig om en gravhög utan om en
historisk byggnadslämning. Byggnadselementen som dokumenterades var dels grundmur och dels
14 ORUST KOMMUN

ett spisröse. Dateringen är inte fastslagen men att döma av fynd och arkivstudier bör byggnaden ha
etablerats och brukats under 1700- 1800-tal. Undersökaren bedömer att inga ytterligare insatser är
motiverade.
Länsstyrelsens bedömning är att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga och att
planläggningen kan fortsätta utan ytterligare hänsyn till L1960:9608. Fornlämningen är med detta
undersökt och borttagen, och erhåller ej längre lagskydd enligt kulturmiljölagen 2 kap.

Figur 14 Fornlämningar inom planområdet.

En boplats (5) är undersökt och borttagen 2017.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Planområdet består till största del av obebyggd mark. Den sydvästra delen av planområdet har
tidigare bestått av en travbana. Tillhörande stallbebyggelse står kvar på platsen men nyttjas inte
längre. Norra delen av planområdet består av hällmark.
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Figur 15

Figur 16

Figur 17

Figur 18

Figur 19 Infart till befintlig bebyggelse.

Figur 20 Befintlig bebyggelse, vy mot söder.
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Figur 21 Hällmark, vy mot norr.

Figur 22 Hällmark, vy mot norr.

Figur 23 Befintlig bebyggelse, västra gaveln.

Figur 24 Foto från planområdets norra del. Vy mot söder.
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Figur 25 Befintlig väg norrut.

Figur 26 Tidigare travbana.

Figur 27 Vy från planområdets norra del. Vy mot
norr.

Figur 28

Ianspråktagande av jordbruksmark
I planområdet, vid den tidigare travbanan, finns jordbruksmark som inte är redovisad i
Jordbruksverkets blockdatasystem. Detta innebär att ingen ansöker om EU-stöd för marken.
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning för
bostadsändamål. I översiktsplan 2009 pekas området ut för utveckling av bostäder, se avsnitt
Översiktsplan på sida 8. Därmed har en övergripande avvägning gjorts mellan lämpliga
markanvändningar i förhållande till det allmäna intresset av att bevara jordbruksmark.
Brukningsvärd jordbruksmark avses vara mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Marken i fråga har inte brukats för jordbruk
sedan 1960-talet och har därefter utgjort anläggning för travhästar och har sedan nedläggningen
stått helt obrukad. Marken nyttjas inte som åker eller betesmark. Kommunen bedömer därför att
jordbruksmarken inte är brukningsvärd.
Naturvärdesinventering
Naturcentrum har tagit fram en naturvärdesinventering, 2018-06-26, för området. I utredningen
konstateras att området generellt har låga naturvärden. Vissa värden har återfunnits i
hällmarksmiljöerna, specifikt de som är bevuxna med sandkrassing och styvmorsviol. Dessa
områden utgörs av naturvärdesklass 3.
I området noterades violbärfis, mandelblomsviveln och viveln Ceutorhynchus pumilio* som är
monofang på sandkrassing.
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Inom planområdet har två spärrgreninga ekar återfunnits i det sydöstra planområdet samt en i det
norra planområdet. Sju askar (VU) pekas också ut inom området.
I området finns också en del stenmurar och stenmursrester som är, förutom värdefulla kulturspår,
även viktiga för lägre fauna, lavar och mossor samt mindre däggdjur och insekter.
Tre olika miljöer klassas som naturvärdesklass 3: hällmarker, lövskog och bäck.

Figur 29 Naturvärden i inventeringsområdet. Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2018-06-26

Kompensationsförslag för Ceutorhynchus pumilio
I inventeringen föreslås att inventera miljöer på Orust och Tjörn där sandkrassingen är vanlig. Om
viveln visar sig vara välspridd kommer en exploatering påverka artens population i liten
utsträckning. Är arten ovanlig kan man försöka flytta den från Svanesund till någon lokal med
sandkrassing som växer i en liknande miljö.
* I inventeringen benämns viveln som Ceutorhynchus posthumus. I samband med inventeringen
beskriven nedan framkom att den vivel som påträffats inom planområdet inte var C posthumus,
utan C pumilio, som är en systerart, också rödlistad.
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Inventering av viveln Ceutorhynchus pumilio på Orust
OM’s Naturtjänst har inventerat tio sandkrassingslokaler på Orust där viveln påträffades på två utav
dessa. Arten är därmed funnen på tre av elva undersökta lokaler i Orust kommun (inklusive fyndet i
samband med NVI:n i Svanesund). I rapporten bedöms att viveln rimligtvis bör finnas på några av
de återstående 78 sandkrassingslokalerina i kommunen. Av detta kan slutsatsen dras, att C pumilio
sannolikt finns på fem eller fler lokaler inom Orust kommun och kan betraktas som vanlig.
Rekommendationer
Vid ett besök i området 2021-05-26 konstaterades att de naturvärdesobjekt som i NVI:n betecknas
1A, 1C och 1D ligger utanför det område som är tänkt att exploateras enligt illustrationskartan på
sid 47 i planförslaget. Objekten 1B och 1E kommer däremot att bli berörda.
Förslag på kompensationsåtgärd är att de berörda bestånden av sandkrassing märks ut och placeras
på annan lämplig plats inom området. Utmärkningen bör göras av botaniskt sakkunnig person, som
även bör medverka med råd och anvisningar vid grävningen/flytten.
Kompensationsåtgärden bör genomföras mellan höst och tidig vår, när vivlarna inte är aktiva.
Biotopsskydd
Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem lövträd längs en väg eller det
som tidigare utgjort en väg eller i ett övrigt öppet landskap definieras som allé och omfattas av
biotopskyddet reglerat i kapitel 7 § 11 i Miljöbalken. Inom det sydöstra planområdet finns en allé
med sju biotopsskyddade träd och vid den västra plangränsen finns en allé med tio träd som också
omfattas av biotopskydd.

BEBYGGELSE
Planområdet är till största andel obebyggd mark. Inom planområdet finns en gård där bostadshuset
byggdes 1902. Till gården hörde under andra hälften av 1900-talet även ett hönseri och ägaren
ägnade sig åt uppfödning av travhästar, därav att banan intill gården använts som travbana. Idag
står byggnaderna tomma.
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Figur 30

Figur 31

Figur 32

Figur 33

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE
Sydöst om planområdet, på motsatt sida om Färjevägen ligger Svanesunds centrum med offentlig
och kommersiell service. I och med en ny detaljplan för centrumområdet planeras en förbättring av
publika platser och ökad service.

Figur 34 Drönarfoto över Svanesunds centrum

Offentlig service
I Svanesund finns två kommunala förskolor, Ängås förskola och Sesterviksvägens förskola.
Sesterviksvägens förskola bedrivs i tillfälliga lokaler i form av moduler och på ett tillfälligt bygglov
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som upphör att gälla inom de närmaste åren. Det finns därför ett behov att ersätta förskolan samt
se till ett ökande behov i samband med tillkommande bebyggelse. Sesterviksvägens förskola
kommer därför läggas ned när en ny förskola inom planområdet finns på plats. En ny förskola
bedöms behöva rymma 8 avdelningar.
Sydväst om planområdet ligger Ängås skola som är en F-9 skola med idrottshall, aula, bibliotek och
fritidsgård. På Orust finns ingen gymnasieskola då båtbyggargymnasiet lades ner efter sommaren
2021. I Svanesund finns lägenheter avsedda för boende som är 65 år eller äldre i Eklunden och i
orten finns även äldreboendet Fyrklövern.
Kommersiell service
I centrum finns en matbutik, två restauranger, en bank och en frisörsalong. Samtliga ligger mellan
Färjevägen och Skansvägen.
Näringsliv och arbetsplatser
Näringslivet på Orust karakteriseras av småskalighet och det stämmer även för Svanesund. I
centrala Svanesund finns ett tiotal företag, främst inom sektorerna bygg, marin, bilservice, service
samt bank och matbutik. Skola och förskola är bland de större arbetsgivarna. En stor andel av
Svanesundsborna pendlar till sin arbetsplats.

TRAFIK
Gång- och cykeltrafik
Eftersom planområdet idag till största delen består av obebyggd mark finns det inga utbyggda gångoch cykelvägar.
Utmed Färjevägen, som ligger i direkt anslutning till planområdet, löper det idag en gång- och
cykelbana mellan Hjälperöd och det lokala torget i Svanesund.
Cykelstrategi
Orust kommun har en cykelstrategi antagen av kommunfullmäktige år 2017 och innehåller en
handlingsplan för perioden 2017-2027. Cykelstrategin innehåller åtgärder för att förbättra
infrastrukturen, åtgärder som ska främja cyklandet till arbetet och skolan. Den behandlar också
områden som cyklandet som rekreation och hur vi lockar turister att upptäcka vår kommun från
cykelsadeln.
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I Svanesund planeras gång- och cykelvägen utmed
Färjevägen att förlängas ner till färjeläget. Gångoch cykelväg planeras även att anläggas från
Färjevägen till Gömme, för att anslutas till
Lyckhemsvägen som ska kompletteras med gångoch cykelväg åter till Färjevägen.
Grön markering är befintlig gång- och cykelväg, röd
är planerad utbyggnad. Gul och blå är cykelvänlig
gata respektive ouppmärkt gång- och cykelväg.

Figur 35 Bild över Svanesund från
Cykelstrategi för Orust kommun år 20172027.

Kollektivtrafik
Busshållplatser finns utmed Färjevägen och Kaprifolvägen som har avgångar till bland annat
Henån, Varekil och Slussen på Orust. Från Varekil går direktbussar till Stenungssund, Kungälv och
Göteborg, och från Henån går direktbussar till Uddevalla och andra delar av Orust. Från Kolhättan
på fastlandet går bussar till Stenungsund.

Fordonstrafik
Väg 770, inklusive Färjevägen är en del av det statliga vägnätet vilket förvaltas av Trafikverket.
Övriga vägnätet upplåts med enskilt huvudmannaskap. Orust kommun är inte huvudman för några
vägar i kommunen.
I Norconsults VA- och dagvattenutredning beskrivs att trafikmätningar på Färjevägen från år 2020
visade att årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) var 3 160 fordon/dygn. Trafiken är koncentrerad i
samband med bilfärjans ankomst och avgång, framförallt i rusningstid på morgonen och på
eftermiddagen.
Inom planområdet ligger delar av Ekebovägen inom samfälligheten Ängås S:2 och förvaltas av
Svanesunds samfällighetsförening.

Parkering
Planområdet saknar idag iordningställd parkering. I Svanesunds centrum finns idag parkering till
boende och för handel och andra verksamheter.

Åtgärdsvalstudie
Under framtagandet av planprogrammet tog Trivector i samverkan med kommunen fram en
Åtgärdsvalstudie med syfte att utifrån förslag om förtätning i pågående planarbeten i Svanesund
analysera konsekvenser samt föreslå åtgärder för att uppnå en säker trafikmiljö för alla trafikslag
och alla trafikanter längs Färjevägen och anslutande vägar. Föreslagna åtgärder handlar
huvudsakligen om att skapa säkrare överfarter över Färjevägen för gående, sänkt
hastighetsbegränsning och fartkameror, tillskapande av nya gång- och cykelvägar, förbättrade
korsningar med svängkörfält samt förenklad kollektivtrafik med färre och bättre lokaliserade
hållplatslägen.
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De föreslagna åtgärderna ligger strax utanför det aktuella planområdet och kommer att hanteras i
kommande planarbete i Svanesund Centrum Södra.

DAGVATTEN
Norconsult AB har tagit fram en VA- och gatuutredning för planområdet. I utredningen beskrivs
att dagvatten från området idag avrinner främst söderut mot Almyrevägen och Färjevägen, där det
samlas upp i diken och avleds vidare via vägtrummor, diken och ledningar till recipienten
Havstensfjorden som är belägen några hundra meter öster om planområdet.

VATTEN OCH AVLOPP
Strax utanför planområdet finns idag utbyggt kommunala vatten- och spillvattenledningar längs
Färjevägen och delar av Ekebovägen som ansluter till fastigheter inom planområdet.
Rödsvattnet och Korskällan vattentäkt är kommunens huvudvattentäkter men för Svanesund finns
en ledning från Uddevalla som försörjer samhället med vatten. Från 2025 planeras både Svanesund
och Varekil få sin vattenförsörjning från Uddevalla. Kapaciteten på vattenförsörjningen bedöms
vara tillräcklig för den nya bebyggelse som föreslås.
Svanesunds avloppsreningsverk planeras att lägga ner 2032. En ny avloppsledning planeras att
anläggas mellan Varekil och Svanesund 2031-2032 och kopplas då på Ellös reningsverk.
Kapaciteten för spillvatten bedöms vara tillräcklig för den nya bebyggelse som föreslås, även då
belastningen initialt sker på Svanesunds reningsverk som har kapacitet över.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
COWI har utrett planområdets geotekniska förutsättningar i PM Geoteknik för detaljplan Svanesund
centrum, norra, Orust kommun, 2021-08-27 och Markteknisk undersökningsrapport (mur) geoteknik, 202108-27.
Geotekniska förhållanden
För detaljplaneområdet kan de geotekniska förhållandena grovt delas in i två delområden, ett
lösmarksparti och ett fastmarksparti med berg i dagen eller mycket små jorddjup. Lösmarkspartiet i
västra delen av området består av en jordlagerföljd med mulljord ovan torrskorpelera som
underlagras av lera innehållande skikt med friktionsjord. Under leran finns ett skikt med
friktionsjord som vilar på berg. Det totala djupet till fast botten har observerats variera mellan ca
2,5 och 10 m. Området med lösmark öster om ängen har en jordlagerföljd bestående av fyllning
ovan silt som underlagras av berg. Ställvis återfinns torrskorpelera ovan silten. Det totala djupet till
fast botten har observerats variera mellan ca 1 och 4 m.
Stabilitet
Stabilitetsanalys har utförts i tre sektioner i lösmarkspartiet i sydvästra delen av detaljplaneområdet.
Beräkningarna har utförts med totalsäkerhetsanalys och i enlighet med IEG Rapport 4:2010 för
yexploatering/planläggning detaljerad utredning.
Om föreslagna byggnader grundläggs utan några förstärkningsåtgärder, kommer tillkommande
ytlast från byggnaderna uppskattningsvis vara ca 10 kPa per våningsplan (exklusive eventuell
källare). Markytan kan förändras inom det aktuella området med ±0,5 meter utan marklov. En
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ökning av markytan med 0,5 m innebär en utbredd last på ca 10 kPa. I stabilitetsanalysen har en last
för en eventuell höjning av markytan använts för samtliga ytor vid utbyggda förhållanden.
Stabilitetsanalys har även utförts med kontroll av maximala laster som jorden klarar utan att
förstärkningsåtgärder erfordras.
Stabilitetsanalysen visar för alla tre sektionerna att beräknade säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott
för befintliga förhållanden i området är tillfredställande enligt gällande krav och normer.
Stabilitetsanalys för sektionen vid utbyggda förhållanden, med en höjd markyta med 0,5 m, visar på
en tillfredställande säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott.
Sättningar
Jordlagerföljden i området med ängsmarken utgörs av sättningsbenägen lera. Leran är
överkonsoliderad eller lätt överkonsoliderad, vilket innebär att viss belastning kan läggas på
markytan utan att större sättningar uppkommer. Ängsmarken i sydvästra delen av området utgörs
av en jordlagerföljd med sättningsbenägen lera, vilket innebär att risk för sättningar bör beaktas vid
byggnation i detta område.
Varierande lermäktighet i området med närhet till områden med berg i dagen gör att risk för
differenssättning finns vid byggnation. För att minska eventuella sättningar kan grundläggning ske
med pålar/plintar till fast botten eller kompensationsgrundläggning.
Grundläggning
I området med lera i sydvästra delen bedöms kunna utföras med platta på mark förutsatt att risk för
sättningar beaktas enligt kap. 9.2 i PM Geoteknik för detaljplan, COWI. Eventuellt kan
grundläggning med pålar/plintar till fast botten eller kompensationsgrundläggning erfordras för att
minska risken för differenssättningar. I övriga delar av området bedöms grundläggning kunna
utföras med platta på mark eller med plintar. Innan grundläggning sker skall eventuell organisk jord
och fyllnadsmassa schaktas bort. Grundläggning av byggnader samt ledningar skall ske på frostfritt
djup. Jorden i området för planerad byggnation har delvis inslag av silt, vilket är ett flytbenäget
jordmaterial. Detta ska beaktas vid nederbörd och schaktning under grundvattenytan.

RISKER
Översvämningsrisk
Den lägsta punkten inom planområdet ligger +26 m över nollnivån (RH 2000) och det föreligger
ingen risk för påverkan av stigande vatten, varken inom planområdet, Svanesunds centrum eller på
tillfartsvägar.

Förorenad mark
I Länsstyrelsens databas EBH-stödet finns inget objekt registrerat inom planområdet för potentiellt
förorenad mark.
Utanför planområdet finns objekt för tankstationen vid korsningen Färjevägen-Varekilsvägen.
Övriga objekt i Svanesund är bland annat för Svanesunds reningsverk, Svanesunds hamnområde,
hamnverksamhet och bilvårdsanläggning.
Objekten för potentiellt förorenad mark bedöms inte påverka planförslaget.
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Radon
Norra delen av planområdet är klassad som normalradonrisk. På normalradonmark ska
nykonstruerade byggnader vara radonskyddande.
Radiumhalterna inom programområdet ligger under gränsvärdet. I de fall områden behöver
plansprängas bör en kompletterande besiktning och radonmätning utföras av bergtekniskt
sakkunnig för att kontrollera hällar som ska bevaras samt för att säkerställa att massorna får
användas som fyllnadsmaterial i området.

Farligt gods
Sweco Environment AB har tagit fram Riskutredning, 2018-08-23 med syfte att utreda vilka
riskkällor som kan påverka planerad bebyggelse.
Färjevägen är ingen rekommenderad transportled för farligt gods och transporter till tankstationen,
väster om Svanesund centrum nås inte genom färjetrafiken. Däremot trafikeras Färjevägen av tung
trafik som transporterar t ex bland annat byggmaterial genom färjan. Ett troligt scenario är att en ny
väg norr om samhället till en ny broförbindelse till fastlandet kan bli en rekommenderad led för
farligt gods. I utredningen identifieras transporter av farligt gods på väg 770 som de betydande
riskkällorna där olycksscenarierna är avåkning och kollision. Det beskrivs även att sannolikheten för
en farligt gods-olycka i dagsläget utmed väg 770 med efterföljande pölbrand bedöms vara mycket
liten på grund av de få transporterna av farligt gods som passerar planområdet och samhället. Det
antas även att antalet transporter genom samhället kommer att försvinna om den nya
broförbindelsen blir en rekommenderad väg för farligt gods.
Avståndet mellan planområdet och verksamheten Solaster AB, som är verksamma inom kemisk
tillverkning samt handel av båtar, bedöms vara tillräckligt för att det inte ska påverka
exploateringsmöjligheterna. De begränsade transporterna till verksamheten bedöms inte heller
utgöra någon risk för planområdet.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Sweco Environment AB har tagit fram Trafikbullerutredning, 2018-06-05 med syfte att utreda
påverkan av buller utifrån fyra trafiksituationer, idag och efter etappvis utbyggnad efter
programförslaget. Utredningen gjordes för planprogramsområdet, som omfattar ett större område
än detaljplanen.
Inom det aktuella planområdet beräknas riktvärdena inte överskridas för samtliga framtida
scenarios. Ljudnivåerna bedöms även minska mellan 1-3 dBA om en broförbindelse byggs i fram
tiden.

EL OCH TELE
Inom planområdet finns el indraget till befintlig bebyggelse genom luftnät till ett elskåp i östra delen
av planområdet och därefter elkabel i mark till befintlig bebyggelse. Ellevio är nätägare för befintligt
elnät. Till befintlig bebyggelse finns också tele indraget från Almyrevägen. Skanova är nätägare till
befintligt tele-nät.
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VÄRME
Fjärrvärme finns inte utbyggt inom planområdet.
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PLANFÖRSLAGET
PLANKARTA OCH ILLUSTRATIONSPLAN

Figur 36 Plankarta

Figur 37 Illustrationsplan för detaljplaneområdet.

Plankarta
Plankartan är det juridiskt bindande dokumentet som reglerar användningen av mark- och
vattenområden. Planområdet delas in efter användning som markeras med användningsgränser.
Inom användningsområdena kan olika bestämmelser gälla. Dessa särskiljs genom egenskapsgränser
och administrativa gränser, som har samma hierarkiska ordning. Det betyder att bestämmelser
underordnade administrativa bestämmelser kan korsa egenskapsgränser men inte administrativa
gränser. Motsvarande gäller bestämmelser underordnade egenskapsbestämmelser.
Illustrationsplan
Illustrationsplanen beskriver ett förslag på hur plankartan kan tolkas men är inte juridiskt bindande.
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BEBYGGELSE
Detaljplanen möjliggör uppförandet av varierade boenden i form av radhus, lägenheter, parhus eller
villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 130 nya bostäder varav ca 50 har goda mjligheter att bli
hyreslägenheter eller ingå i en kooperativ hyresrätt genom byggemenskap.
I samband med samråd kommer markanvisning att ske för bostäderna.
Den planerade förskolan rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i kommunal regi.
Förskolan vetter mot naturområdet i norr.

Figur 38 Hänvisning till delområden

A. Skolområde
I den västra delen av planområdet planeras en ny förskola som ska ersätta Sesterviksvägens förskola
samt se till ett ökande behov av förskoleplatser i samband med tillkommande bebyggelse.
Detaljplanen möjliggör en förskola för 8 avdelningar i en byggnad om två våningar.
Förskolbyggnaden rymmer hela verksamhetens behov som kök, matsal, varumottagning,
personalrum och klassrum.
Skolbyggnaden och skolgården vänder sig mot naturmarken norrut som kan nyttjas av förskolebarn
för utomhuslek och utflykter. En lekfull gestaltning av miljön kring förskolan uppmuntras.
B. Radhusområde vid gamla travbanan
Området där det tidigare låg en travbana planeras att bebyggas med radhus på högst 2,5 våningar.
Den sydöstra radhuslängan bedöms ha goda förutsättningar för en byggemenskap. Den befintliga
byggnaden skulle kunna användas som till exempel gemensamhetslokal. Området kommer innehålla
ungefär 26 bostäder och 3 300 m2 (bruttoarea).
Den radhuslänga som möjliggörs nära en allé med biotopskydd behöver anpassas till trädens
placering. Vid nybyggnation är det viktigt att byggnader uppförs utan att skada befintliga träd.
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C. Befintlig villa
En befintlig villa öster om radhusområdet ges planstöd och föreslås användas som stödlokal för
området. Här kan finnas utrymmen för samlingslokal, verkstad, ateljé och grannskapskontor.
Detaljplanen möjliggör även att byggnaden kan användas som bostad för ett hushåll.
D. Flerbostadshus som hyresbostäder
I den östra delen av planområdet möjliggörs två flerbostadshus där en eller båda avses bli
hyresbostäder. Byggnaderna föreslås uppföras som lamellhus med cirka 40 bostäder. Byggrätten är
begränsad genom e-bestämmelse till en bruttoarea om 3 500 m2.
E. Parhus eller villor
Längs med en ny väg norrut inom planområdet möjliggörs att ca 9 parhus eller fristående villor
uppförs. Byggrätten begränsas inte av bestämmelse om största bruttoarean men området bedöms
kunna bebyggas med ungefär 3 000 m2 (bruttoarea). Parhusen eller villorna placeras längs med
backen och höjdsätts i förhållande till gatan.
F. Flerbostadshus på höjden
Vid gatans återvändsgränd möjliggörs två punkthus på maximalt fem våningar med utsikt över
planområdet och delar av Svanesunds samhälle. Totalt för delområdet möjliggörs omkring 40
bostäder på 3 550 m2 BTA.
Husens placering är flexibelt inom byggrätten men brandskyddsavstånd mellan husen måste
uppfyllas och prövas vid bygglov.
Relaterade planbestämmelser
h 1 - 5 – Högsta nockhöjd är x meter
Högsta nockhöjd regleras för alla
byggrätter inom planområdet och varierar
mellan 9-17,5 och beräknas från
medelmarknivå.
o 1 - 2 – Minsta takvinkel för
huvudbyggnad är x gr ader
Ny bostadsbebyggelsen ska uppföras med
en minsta takvinkel om 25 respektive 33
grader.
e 1 – Största bygg nadsar ea är x m²
per bostadshus
e 2 – Största br utto area är x m²
För byggrätterna för flerbostadshus
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begränsas byggrätterna med bestämmelser
om största exploateringstal. För den norra
byggrätten begränsas största byggnadsarea
(byggnadens fotavtryck) samt en största
bruttoarea för hela användningsområdet.
Begränsningen för största bruttoarea
omfattar även komplementbyggnader.
Kombinationen av bestämmelser innebär
för den norra byggrätten att två punkthus
med en respektive byggnadsarea på 350
m2 och med 5 våningar kan uppföras.
n 2 – Trädet får endast fällas om det
är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk
En allé mellan gata och nya bostäder
skyddas genom bestämmelsen n2. Vid
nybyggnation är det viktigt att byggnader
uppförs utan att skada befintliga träd.
Bestämmelsen omfattar alla träd inom
egenskapsområdet.

q 1 – Byggnadens urspr ung liga
karaktär ska eftersträv as vid
ombyggnatio n.

Vid ombyggnation av det befintliga
bostadshuset ska byggnadens volym och
ursprungliga karaktär eftersträvas vid en
ombyggnation.

NATUR
Biotopskydd
Två befintliga alléer omfattas av biotopskydd och skyddas i detaljplanen genom att ligga som allmän
plats, NATUR respektive på kvartersmark med bestämmelsen n2 (se avsnittet ovan) och förbud
mot att uppföra byggnad på behörigt avstånd.
Rekreation och friluftsliv
Naturmarken inom och utanför planområdet tillgängliggörs i och med planförslaget och blir en
värdefull resurs för den planerade förskolan samt för tillkommande bostäder. Allmänhetens
tillgänglighet till naturområdet säkerställs genom att det planläggs som allmän plats, NATUR i
anslutning till allmän väg.
I Svanesund finns också mycket uppskattade badplatser norr om färjeläget och i Halsområdet. Nära
färjeläget finns också en småbåtshamn.

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE
I centrala Svanesund finns redan många centrumfunktioner utbyggda. I den kommande
detaljplanen för Svanesund Centrum Södra avses centrumområdets publika platser förbättras,
möjligheter till övad service och fler bostäder. Vidare är syftet att utveckla Svanesund på ett sätt
som på sikt ger underlag för handel och service i centrum, samtidigt som kopplingen mellan norra
och södra Svanesund förbättras och att besöksvärdena stärks.

TRAFIK
Norconsult AB har tagit fram en VA- och gatuutredning för planförslaget med föreslagen
gatuutformning.
Gatuförslaget är anpassat till befintlig terräng och har som största längslutning ca 7,4 %. Det nya
gatunätet ansluts i två punkter till befintligt vägnät. Korsningen med Färjevägen bedöms bli den
primära anslutningspunkten för området. Korsningen bedöms ha kapacitet för trafikalstringen.

Gång- och cykeltrafik
Från Färjevägen fram till förskolan följer en gång- och cykelbana längs vägens östra och södra sida.
Efter förskolan anläggs en avsmalnad passage över gatan för att gående på ett säkert sätt ska kunna
korsa gatan till förskolan. Vid passagen planeras också för en koppling upp mot naturområdet öster
och norr om förskolan. Efter förskolan fortsätter en gångbana vidare längs gatan fram till
vändplatsen på gatans västra sida. Cykel färdas i blandtrafik eller leds på gångbanan den sista biten
av vägen norrut.
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Kollektivtrafik
Gångvägen ansluter till busshållplatserna längs med Färjevägen.

Fordonstrafik
Den planerade bebyggelsen kommer ge upphov till en trafikalstring som kommer belasta det nya
vägnätet och till viss del Almyrevägen. Den totala trafikalstringen från exploateringen bedöms bli
ÅDT 823 f/d enligt Norconsults utredning.
Gatan föreslås anläggas med sex meter bredd för att möjliggöra möte mellan två lastbilar (Lbn), i
första hand till och från förskolan. Efter förskolan fortsätter gatan att vara sex meter på grund av
att gatan är så pass kurvig så att bredden behövs för att en personbil och exempelvis en sopbil ska
kunna mötas. Gatan avslutas med en vändplats där sopbil och lastbil (Lbn) utan släp kn vända med
backvändning. Personbilar kan vända utan backning.
Illustrationsplanen innehåller rekommenderade +höjder men slutgiltig höjdsättning projekteras vid
genomförande.

Parkering
Parkering till bostäder ordnas inom kvartersmark.
Framför förskolan planeras parkeringsplatser för skolans personal samt för hämtning och lämning.
I utredningen bedöms det totala behovet av parkeringsplatser kopplade till förskolan vara 31
parkeringsplatser. Norconsults utredning föreslår två alternativa utformningar, med eller utan fält
för avlastning. Planförslaget innebär alternativet utan ett fält för lastning men lastningsficka kan
uppföras på kvartersmark.

DAGVATTEN
I Norconsults utredning, VA- och gatuutredning beskrivs att exploateringen medför ökade
dagvattenflöden och föroreningshalter i och med den ökande hårdgöringshalten. I utredningen
föreslås två uppsamlande anläggningar för fördröjning och rening av dagvattnet. Ett
makadammagasin planeras under parkeringsplatsen vid förskolan och en dagvattendamm i den
södra delen av planområdet. Anläggningarna anläggs i samband med utbyggnad av förskolan
respektive bostadsområdet vid tidigare travbana.
Ett befintligt dike i planområdets västra gräns dimensioneras för att omhänderta flödet vid ett 100årsregn, samt utformas för att avleda dagvatten från naturmarken uppströms och förhindra att
vatten avleds mot angränsande fastigheter eller genom delar av planområdet där bebyggelse
planeras. För att undvika att vatten från omgivande naturmark rinner in på fastigheterna föreslås
avskärande diken längs med gatan.
En ny dagvattenledning föreslås anläggas österut i Almyrevägen för anslutning till bäcken.
I utredningen beskrivs att kvartersmark generellt bör höjdsättas till en nivå högre än anslutande
gatumark för att yt- och dränvatten samt spillvatten ska kunna avledas.
Illustrationsplanen innehåller rekommenderade +höjder men slutgiltig höjdsättning projekteras vid
genomförande.
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Påverkan på MKN för vatten
Recipient för dagvatten från planområdet är Havstensfjorden. Recipientens ekologiska status är
Måttlig med miljökvalitetsnormen att uppnå God ekologisk status 2027. Den kemiska statusen är
Uppnår ej god, miljökvalitetsnormen är att uppnå God kemisk ytvattenstatus till år 2027 (med
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter).
För rening av dagvatten har rening av bostadsområdet i norra planområdet samt vid förskolan (i
utredningen delområde 1 och 3) förutsatts genomgå rening i ett makadammagasin innan det även
genomgår rening i dagvattendamm tillsammans med dagvatten från bostäderna vid tidigare
travbana (i utredningen delområde 2).
I Norconsults utredning beskrivs att planens genomförande inte bedöms försvåra arbetet med
uppfyllande av MKN.

VATTEN OCH AVLOPP
Norconsult AB har tagit fram en VA- och gatuutredning för planförslaget. I utredningen
konstateras att en ny vattenledning för detaljplaneområdet behöver anslutas till en större befintlig
ledning (160 mm) för att klara dricksvattenflöde och vattentryck. Den befintliga ledningen är
placerad 250 m söder om Färjevägen.
För den norra delen av planområdet kommer tryckstegring krävas för att leverera dricksvatten till
de högst belägna bostäderna. I plankartan möjliggörs en tryckstegringsstation på ett område som
läggs ut som E, teknisk anläggning.
Spillvatten från planområdet kan anslutas till befintlig spillvattenledning i Färjevägen.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
COWI har utrett planområdets geotekniska förutsättningar i PM Geoteknik för detaljplan Svanesund
centrum, norra, Orust kommun, 2021-08-27 och Markteknisk undersökningsrapport (mur) geoteknik, 202108-27.
Planområdet har gynnsamma förhållanden avseende stabilitet men delar av planområdet utgörs av
sättningsbenägen lera.
Ängsmarken i sydvästra delen av området utgörs av en jordlagerföljd med sättningsbenägen lera,
vilket innebär att risk för sättningar bör beaktas vid byggnation i detta område. Byggnader bedöms
kunna utföras med platta på mark förutsatt att risk för sättningar beaktas enligt kap. 9.2 i PM
Geoteknik för detaljplan, COWI. Eventuellt kan grundläggning med pålar/plintar till fast botten
eller kompensationsgrundläggning erfordras för att minska risken för differenssättningar.
Varierande lermäktighet i området med närhet till områden med berg i dagen gör att risk för
differenssättning finns vid byggnation. För att minska eventuella sättningar kan grundläggning ske
med pålar/plintar till fast botten eller kompensationsgrundläggning.
I övriga delar av området bedöms grundläggning kunna utföras med platta på mark eller med
plintar. Innan grundläggning sker skall eventuell organisk jord och fyllnadsmassa schaktas bort.
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Grundläggning av byggnader samt ledningar skall ske på frostfritt djup. Jorden i området för
planerad byggnation har delvis inslag av silt, vilket är ett flytbenäget jordmaterial. Detta ska beaktas
vid nederbörd och schaktning under grundvattenytan.

EL OCH TELE
Två E-områden tillskapas inom planområdet för två transformatorstationer för Ellevio som äger
elnätet.
El och fibernät anläggs i samband med anläggning av väg.

VÄRME
Gällande planlagstiftning tillåter ej att bestämmelser för energihushållning införs som
planbestämmelser. Generella energihushållningsbestämmelser finns däremot i BBR. Det är
angeläget att husen utformas och byggas så energisnåla som möjligt. Detta innebär dels
övervägande ljusinsläpp mot söder för tillvaratagande av solinstrålning, dels välisolerade väggar,
energieffektiva fönster och tillvaratagande av spillvärme från exempelvis ventilation. Planens
bestämmelser innebär inga restriktioner mot att solfångare eller solceller på tak installeras för
uppvärmning respektive elproduktion för ny bebyggelse.

AVFALLSHANTERING
Avfall ska omhändertas enligt kommunens avfallsplan och hämtning utföras av kommunens
renhållningsentreprenör. I Orust kommun används ett hushållsnära insamlingssystem för alla
fraktioner förutom glas och tidningar. Kommunens målsättning är att singelstationer för glas och
tidningar ska finnas inom 400 meter från bostaden.
Inom planområdet skapas en yta för en avfallshantering vid förskolans parkeringsplats för
förskoleverksamheten.
En återvinningsstation finns i Svanesund vid korsningen mellan Färjevägen och Fridängsvägen.
Närmsta återvinningscentral finns i Månsemyr, ca 22 km från planområdet.
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KONSEKVENSER
MILJÖKONSEKVENSER
Nedan redogörs för den inverkan på miljön som ett genomförande av planen innebär.
Redovisningen är gjord utifrån kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4.

Planens karaktär
Detaljplanen möjliggör uppförande av bostäder samt förskola. Det råder således ingen osäkerhet
kring planens innehåll. Den miljöpåverkan som ett genomförande av planen innebär kan antas
därmed bli någorlunda förutsägbar i tid och rum.

Platsen
Planområdet består till största del av obebyggd mark. Den sydvästra delen av planområdet har
tidigare bestått av en travbana. Tillhörande stallbebyggelse står kvar på platsen men nyttjas inte
längre. Norra delen av planområdet består av hällmark.

Påverkan
Mark och vatten
Planförslaget innebär att viss befintlig bebyggelse ersätts med ny bebyggelse samt att oexploaterad
naturmark bebyggs med bostäder och förskola. Marken är kommunal markreserv för
exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning för bostadsändamål.
Det bedöms inte föreligga någon risk för förorenad mark inom planområdet.
Planens genomförande bedöms inte försvåra arbetet med uppfyllande av MKN.
Svanesunds avloppsreningsverk planeras att lägga ner 2032. En ny avloppsledning planeras att
anläggas mellan Varekil och Svanesund 2031-2032 och kopplas då på Ellös reningsverk.
Kapaciteten för spillvatten bedöms vara tillräcklig för den nya bebyggelse som föreslås, även vid
ökad belastning initialt sker på Svanesunds reningsverk.
Naturmiljö
I den naturvärdesutredning som tagits fram konstateras att området generellt har låga naturvärden.
Vissa värden har återfunnits i hällmarksmiljöerna, lövskog och längs bäcken. Dessa områden utgörs
av naturvärdesklass 3. Delar utav hällmarksmiljöerna påverkas av planförslaget, andra planläggs som
NATUR.
Delar av befintligt bestånd av sandkrassing kommer att märkas ut och placeras på annan lämplig
plats inom området som kompensationsåtgärd för viveln Ceutorhynchus pumilio.
Landskapsbild och kulturmiljö
Detaljplanen är utformad så att ny bebyggelse och anläggningar anpassas efter topografi och
landskap. Stora delar av befintlig naturmark bevaras i detaljplanen och bedöms komma att utgöra
viktiga rekreationsområden för kommande bebyggelse.
Inom området finns sex kända fornlämningar. Fyra av dessa påverkas inte utav exploatering och
skyddas i detaljplanen genom att dem läggs ut som NATUR eller PARK. En fornlämning behöver
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slutundersökas och tas bort för planerad bebyggelse. Ansökan kommer att lämnas in av kommunen
till Länsstyrelsen när detaljplanen har antagits. Den sista fornlämningen är i maj 2021 undersökt och
borttagen.
Lokalisering och resurshushållning
Det föreslagna planområdet innebär en förtätning av Svanesunds samhälle. Området ligger centralt
i anknytning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. En utbyggnad enligt planförslaget kan
således ses som god resurshushållning.
Klimat, luftföroreningar, buller och risk
Tillkommande bostäder kan i många fall innebära ökad biltrafik och därmed ökade luftföroreningar.
En positiv aspekt är att planområdet ligger inom Svanesunds samhälle vilket gör att både social och
kommersiell service nås till fots eller med cykel.
Uppvärmningen av nyuppförda hus föreslås lämpligen ske med energieffektiva värmepumpar som
eventuellt kompletteras med solvärme. Ett genomförande av planförslaget innebär således en
marginell påverkan på platsens luftkvalitet.
I den bullerutredning som har tagits fram beräknas riktvärdena inom planområdet inte överskridas
för samtliga framtida scenarios. Ljudnivåerna bedöms även minska om en broförbindelse byggs i
fram tiden.
Risker avseende radon, förorenad mark och farligt gods bedöms inte påverka
exploateringsmöjligheterna, se avsnittet Risker på sida 25.
Risk avseende skyfall och dagvattenhantering hanteras genom två uppsamlande anläggningar för
fördröjning och rening av dagvattnet.
Hygien
Inom detaljplaneområdet planläggs ett E-område för en återvinningsstation för förskolans
verksamhet.
Strandskydd
Detaljplaneläggningen omfattas inte av strandskyddet.

SOCIALA KONSEKVENSER
Rekreation och friluftsliv
Naturmarken inom och utanför planområdet tillgängliggörs i och med planförslaget och bedöms bli
en viktig resurs för den planerade förskolan samt för tillkommande bostäder. Allmänhetens
tillgänglighet till naturområdet säkerställs genom att det planläggs som allmänplats, NATUR i
anslutning till allmän väg.
I Svanesund finns också mycket uppskattade badplatser norr om färjeläget och i Halsområdet. Nära
färjeläget finns också en småbåtshamn.
Barnperspektiv
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Förskolan är placerad i anknytning till befintlig och kommande bostadsbebyggelse och är samtidigt
centralt belägen i Svanesunds tätort. Förskolan är placerad vid gatans återvändsgränd för att
undvika biltrafik nära skolområdet. Förskolområdet nås genom gång- och cykelväg som är
separerad från fordonstrafik eller genom hämtning- och lämningszon för fordonstrafik för att öka
trafiksäkerheten. Skolbyggnaden och skolgården vänder sig mot naturmarken norrut som kan
nyttjas av förskolebarn för utomhuslek och utflykter. En lekfull gestaltning av miljön kring
förskolan uppmuntras.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
En genomförandebeskrivning har till syfte att redovisa de organisatoriska, tekniska,
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett ordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen ska också redovisa
vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan utan ska fungera som vägledning för att uppnå
detaljplanens syfte. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankarta och planbestämmelser.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidsplan
Från plansamrådet hösten 2021 beräknas inflyttning till ca 4 år. Den beräknade tidsplanen för
antagandet av detaljplanen fram till bebyggelse och inflyttning i området är:
Antagande av detaljplan
VA-ledningar, Elledningar
Gator, belysning
Byggnation
Inflyttning till bostäder

Q3 2022
Q3 2023
Q3 2023
2023-2024
2025

Genomförandetid
En utbyggnad enligt detaljplanen sker på redan planlagd mark med befintlig infrastruktur.
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från det att den vunnit laga kraft. Om kommunen inte
ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge
byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att
ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som
uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”.

Aktörer och avtal
Markägare
Planområdet består av fastigheten Svanesund 2:2 som ägs av Orust kommun samt samfälld mark
Ängås S:2.
Markanvisningsavtal
Markanvisningsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas. Ett markanvisningsavtal ger exploatören
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om att
teckna ett avtal om möjlighet till marköverlåtelse eller markupplåtelse.
Genomförandeavtal
Ett genomförandeavtal tecknas i samband med att detaljplanen godkänns. Genomförandeavtalet
reglerar ansvar för kostnader och utförande i plangenomförandefrågor samt fastighetsrättsliga
åtgärder. Genomförandeavtalet ska reglera ansvars- och kostnadsfördelning avseende utbyggnad av
anläggningar inom allmän plats. Genomförandeavtalet ska även reglera vilka
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fastighetsbildningsåtgärder som ska genomföras och hur kostnaderna för dessa ska fördelas.
Standard på anläggningar inom allmän plats ska regleras enligt utförd VA- och gatuutredning.

Huvudmannaskap
Av tradition är Orust kommun inte huvudman för allmän plats. I stället används enskilt
huvudmannaskap vilket innebär att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga för utbyggnad
och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet, genom att allmän plats upplåts
till gemensamhetsanläggning. Omfattning av erforderliga gemensamhetsanläggningar framgår av
avsnittet om fastighetsrättsliga frågor nedan.

Ansvarsfördelning
Allmän plats
Projektering och utbyggnad av vägar samt gång- och cykelvägar på allmän platsmark utförs av
exploatör/kommunen enligt figur 34.

Figur 39 Kommunen kommer att bygga ut det som ligger inom streckat område i illustrationen ovan. Övriga
delar byggs ut av exploatör.

Svanesunds ga:1 som förvaltas av Centrala Svanesunds vägförening ansvarar delvis redan idag för
drift och underhåll av befintliga vägar och allmän plats inom planområdet.
Tabell över ansvarsfördelningen på allmän plats
Användningsområde och
planbestämmelse

Genomförande

Driftsansvarig

GATA

Exploatör/
Kommun

Samfällighetsförening

Naturområde, NATUR

-

Samfällighetsförening

Gatubelysning

Exploatör/ Kommun

Samfällighetsförening

Vatten och avlopp

Kommun/ Exploatör

Kommun, Affärsdrivande
verksamhet
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El

Västra Orusts
Energitjänst

Västra Orusts Energitjänst

Tele

Nätleverantör

Nätleverantör

Fiber

Fiberleverantör

Fiberleverantör

VA- och dagvattenanläggningar
Planområdet ska ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde. Kommunen ansvarar för VAanläggningens utbyggnad till förskolan. Exploatör ansvarar för utbyggnad av VA-anläggning i resten
av planområdet och lämnar över till kommunen.
Kommunen bygger och bekostar dagvattendamm. Kommunen bygger fördröjningsmagasin och
kostnaden svarar exploatör för. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av VA- och
dagvattennätet.
Kvartersmark
Kommunen avser att gå ut på markanvisning för byggrätterna inom kommunal mark.
Markanvisningsavtal och genomförandeavtal kommer upprättas med exploatör för att säkerställa
genomförandet av planen på kvartersmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad enligt
planförslaget inom kvartersmark.
Tabell över ansvarsfördelning på kvartersmark
Användningsområde och
planbestämmelse

Genomförande

Driftsansvarig

Bostäder, B

Exploatör

Fastighetsägare

Kontor, K

Exploatör

Fastighetsägare

Verksamheter, Z

Exploatör

Fastighetsägare

Samlingslokal, O1

Exploatör

Fastighetsägare

Förskola, S

Kommun

Kommun

Fördröjningsdamm för dagvatten,
E1

Kommun

Kommun

Transformatorstation, E2

Anläggningens ägare

Anläggningens ägare

Parkering, P

Kommun

Kommun

VA- och dagvatten

Respektive
fastighetsägare från en
anvisad
anslutningspunkt

Fastighetsägare

El och tele

Respektive
fastighetsägare

Fastighetsägare
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Fiber

Respektive
fastighetsägare

Fastighetsägare

Dispenser och tillstånd
Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga
tillstånd (bygglov, tillstånd/dispens enligt miljöbalken m.m.) som erfordras för verksamhet
och/eller för åtgärder inom sin fastighet.
Respektive tillståndsmyndighet tar ut taxa för att behandla tillståndsansökan.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Tabell över fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet
Svanesund 2:2

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Föreslagen detaljplan innebär att del av fastigheten Svanesund 2:2
planläggs för att möjliggöra nya bostäder och förskola. Områden som
planläggs som kvartersmark ska utgöra flera separata fastigheter som
bildas genom avstyckning. De delar som planläggs som allmän plats är
kvar i kommunens ägo. Anslutning görs till kommunalt vatten och
avlopp.

Mark ingående i allmän plats
Del av fastigheten Svanesund 2:2 som ägs av Orust kommun ligger inom allmän plats och ska
upplåtas till Svanesunds ga:1.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning sker i en lantmäteriförrättning efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Gemensamhetsanläggning
Planförslaget har enskilt huvudmannaskap, vilket betyder att del av Svanesund 2:2 som ägs av Orust
kommun inom allmän plats ska upplåtas till Svanesund ga:1. Del av befintliga vägar inom
planområdet är redan idag upplåtna till gemensamhetsanläggningen Svanesund ga:1 och förvaltas av
Centrala Svanesunds vägförening.
Anläggningarna ska efter iordningställande överlåtas till Svanesunds ga:1 för fortsatt underhåll.
Naturmark inom planområdet ska upplåtas till Svanesunds ga:1.

TEKNISKA FRÅGOR
Gata
Kommunen/Exploatör ska svara för anläggandet av allmänna gator och andra allmänna platser.
Svanesunds ga:1 ska svara för drift och underhåll av dessa platser.
Vägarnas bredd är anpassade för räddnings- och renhållningsfordon. Gatorna ska utformas efter
VA- och gatuutredningen.
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P-plats
För anläggande av p-plats inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare.

Anläggning för vatten och spillvatten
Planområdet ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA där kommunen ansvarar för
utbyggnad inom del av planområdet samt förvaltning. Anslutningspunkter för vatten och avlopp
upprättas i varje fastighets omedelbara närhet. Avgifter för anslutning av fastigheterna debiteras i
enlighet med för den tiden gällande taxor.

Dagvatten
Planområdet ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten där kommunen ansvarar för
utbyggnad inom del av området samt för förvaltning. Exploatör bekostar dagvattenmagasin som
ligger på kvartersmark för förskola. Kostnaderna för detta regleras i genomförandeavtalet.

Gatubelysning
Kommunen/exploatör ska svara för anläggandet av gatubelysning på allmänna platser. Svanesund
ga:1 ska svara för drift och underhåll.

El-, tele- och fiberförsörjning
Utbyggnad och anslutning av el-, tele- och fiber-försörjning sker i samråd med nätägaren.
Fastighetsägaren ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring villkoren för anslutning.
Flytt av befintliga ledningar som föranleds av exploatering bekostas av exploatören.

Bergrensning
Eventuell bergssärkring/bergrensning ska bekostas av exploatörer och utförs av eller ske under
övervakning av byggteknisk expertis.

EKONOMISKA FRÅGOR
Exploateringskalkyl
Kommunens kostnader för planen utgörs av kostnader för av planläggning samt för utbyggnad av
förskola, parkering samt del av gata. Kommunen ska även stå för kostnaderna för ansökan till
Länsstyrelsen och borttagning av kvarvarande fornlämning, Långelanda 84:1/L1968:731.
Kommunen får kostnader för drift och underhåll av VA-anläggningar. Kommunen erhåller
inkomster i form av anläggningsavgifter för vatten- och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande
VA-taxa med mera.
All naturmark är redan iordningställd och planförslaget innebär inga åtgärder som kommer medföra
några kostnader.
Kommunen förväntas få intäkter vid försäljning av mark efter genomförda markanvisningar.

Förrättningskostnader
Kommunen ansöker om omprövning av gemensamhetsanläggningen Svanesund ga:1 avseende
införlivande av anläggningar inom allmän plats. Förrättningskostnaden fördelas mellan kommunen
och exploatören, vilket regleras i genomförandeavtalet.
Exploatörer står för förrättningskostnader vid avstyckning för tomter för bostäder.
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MEDVERKANDE
Detaljplanen har tagits fram av Orust kommun.
Rickard Karlsson, planchef
Sofia Jonasson, planarkitekt
Oskar Simann Ax, planarkitekt
Nina Hansson, Mark- och exploateringschef
Linda Drottz, Mark- och exploateringsingenjör
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Datum

Diarienummer

2021-07-30

KS/2013:1224

1(3)

Kommunförvaltningen
Oskar Simann Ax
telefon 0304-33 40 65
e-post: Oskar.simannax@orust.se

Godkännande av planprogram för Svanesunds centrum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna planprogram för Svanesunds centrum.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-11 § 54 om planläggning av Svanesunds
centrum. Sedan dess har en planprogramhandling arbetats fram. Syftet med
planprogrammet är att svara på en ökad efterfrågan av bostäder samt att tillskapa nya
kvaliteter, såsom förbättrade publika platser samt ökad service, till lokalsamhället med
omnejd. Vidare är syftet att utveckla Svanesund på ett sätt som på sikt ger underlag för
handel och service i centrum, samtidigt som kopplingen mellan norra och södra
Svanesund förbättras och att besöksvärdena stärks.
Programförslaget har tagits fram efter de önskemål som definierats i den
medborgardialog som utfördes tidigt i processen. Förslaget omfattar cirka 300 bostäder,
lokaler för verksamheter, ett nytt torg samt en ny förskola. Utvecklingen i Svanesund är
starkt kopplad till att en ny bro till fastlandet byggs. Först när en sådan bro är på plats
kan förslaget genomföras i sin helhet.
Programmet var på programsamråd under perioden 9 november till 16 december 2020.
Några mindre justeringar har gjorts av programhandlingen men merparten av
synpunkterna kommer att hanteras i detaljplaneskedet. En trafik- och
parkeringsutredning har beställts inför uppstart av detaljplanering för det största
delområdet. Arbetet med det norra delområdet har inletts.
Utredning
Nuläge
Arbetet med att ta fram samrådshandlingen inleddes med en medborgardialog
sommaren 2017. Dialogarbetet har fortgått i olika former under hela programprocessen.
Från dialogen har fyra mål definierats, vilka på ett konkret sätt har format utformningen
av programförslaget. De fyra definierade målen är: stärkta kopplingar till naturen, ett levande
lokalt centrum, trygga och säkra gaturum – orienterbarhet och tydlighet samt nya mötesplatser. I
medborgardialogen framgår att närheten till naturen och havet är en av de viktigaste
anledningarna till att välja att bosätta sig i Svanesund. Det framgår också att
medborgarna upplever att det finns stora outnyttjade ytor i centrum, vilka skulle kunna
användas mer effektivt som mötesplatser, för att skapa ett mer levande centrum. Från
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dialogen framgick det även att Färjevägen upplevs som en stark barriär som skapar
otrygghet.
Programmet var på programsamråd under perioden 9 november till 16 december 2020.
Några mindre justeringar har gjorts av programhandlingen men merparten av de
synpunkter som kom upp under samrådet kommer att hanteras i detaljplaneskedet.
Många synpunkter handlade om trafik- och parkeringsfrågor och en utredning som tar
ett helhetsgrepp kring dessa frågor har därför startas inför uppstart av detaljplanering
för det södra delområdet. Arbetet med det norra delområdet har redan påbörjas i
enlighet med programförslaget och samråd är planerat till september 2021.
Brofrågan
Frågan om en bro till fastlandet har genomsyrat arbetet med planprogrammet. I och
med att färjan till fastlandet redan idag närmar sig sin maxkapacitet är en utveckling av
Svanesund i någon större skala helt beroende av att en kapacitetsökning, mest genom en
bro, kommer till. Förslaget är därför utformat som ett maxförslag som kan byggas ut i
sin helhet först när infrastrukturfrågan är löst. I programmet finns ett resonemang om
hur samhället kan byggas ut i steg allteftersom en lösning på infrastrukturfrågan arbetas
fram.
Programförslaget
Programförslaget för Svanesunds centrum ämnar att göra orten mer attraktiv med flera
boende, mer service, tydligare kopplingar mellan bebyggelse och natur samt en tryggare
plats att vara på. Förslaget omfattar cirka 300 nya bostäder i ett centralt område som
idag är förhållandevis glesbebyggt. Bostäderna är främst i form av flerbostadshus,
radhus samt parhus, boendeformer som är ovanliga i Svanesund i dagsläget. Syftet är att
göra Svanesund mer dynamiskt och möjliggöra för inflyttning av familjer och personer i
arbetsför ålder. Detta kommer i sin tur att leda till ett utökat skatteunderlag för
kommunen.
I den norra delen av området planeras en förskola för cirka 100 barn. Den ska både
ersätta tillfälliga lokaler på Sesterviksvägens förskola och bidra till att täcka de
expansionsbehov kommunen har. Placeringen möjliggör att den befintliga naturen kan
användas som en naturlig och stimulerande förskolegård.
Bedömning
Programförslaget bedöms vara väl genomarbetat och de synpunkter som kom upp
under samrådet, som inte justerats, kommer att hanteras i detaljplaneskedet.
Förvaltningen bedömer därför att planprogrammet kan godkännas.
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1. BAKGRUND, MÅL OCH VISION
1.1 UPPDRAGET

1.2 SYFTE OCH MÅL

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 5 april 2017
fastställdes att ett planprogram skulle tas fram för
Svanesund. Planprogrammet är det första steget i planprocessen för Svanesunds centrum och syftar ytterst till att ange en inriktning och utreda förutsättningarna för utveckling av Svanesund centrum.

Orust kommun verkar för att växa befolkningsmässigt för att öka underlaget för välfärdstjänster i kommunen. Syftet med planprogrammet är att svara på
en ökad efterfrågan av bostäder samt att tillskapa nya
kvaliteter, såsom förbättrade publika platser samt
ökad service, till lokalsamhället med omnejd.

STO-kommunernas ambition att åstadkomma en fast
broförbindelse norr om Svanesund till fastlandet har
stor betydelse för programarbetet. En ny broförbindelse skulle påverka såväl exploateringsgrad som utveckling och utformning av Färjevägen, vilken idag
utgör en barriär mellan huvudsakligen bostadsområden i norra delen av samhället och service och handel i södra Svanesund.

Syftet är att utveckla Svanesund på ett sätt som på
sikt ger underlag för handel och service i centrum,
samtidigt som kopplingen mellan norra och södra
Svanesund förbättras och att besöksvärdena stärks.

Planprogrammet ska ligga till grund för kommande
detaljplanering i området. Markanvisning på kommunalägd planerad mark kommer ske för utbyggnation av bostäder och centrumutveckling.
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Målsättningen med planprogram för Svanesund är
att förtäta lokalsamhället på ett sätt som bibehåller
och stärker befintliga naturkvaliteter samt kopplingen till havet, samtidigt som nya kvaliteter i form av
trygga och säkra gaturum, ett aktivt centrum med utökat utbud av handel och service samt fler boende
och besökare kan uppnås.

1.3 PROGRAMOMRÅDET
Planområdet omfattar Svanesund centrum, marken
direkt öster om Skansvägen, de obebyggda markområdena direkt väster om centrum samt den gamla travbanan nordväst om centrum. Till planområdet hör även korsningen till mellan Färjevägen och
Skansvägen.
Befintlig bebyggelse i och vid centrum är huvudsakligen två våningar hög och uppförd i tegel eller plåt.
Exploateringsgraden i området är låg, där bara 5 % av
planområdets totala markyta är bebyggd.
Inom programområdet finns det idag bostäder, viss
handel och offentlig service men utbudet är begränsat. Servicefunktioner så som tandläkare och apotek
har funnits i Svanesund centrum men har stängt igen
under senare år.
Tillgängligheten till Svanesunds centrum är god med
bil, men det saknas delvis kopplingar för gående och
cyklister.
Från centrum är det nära till havet och flera rekreationsområden. Färjeförbindelsen till Stenungsund
innebär att boende har relativt nära tillgång till utbud, arbetsplatser och service även på fastlandet.

Karta över planområdet
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1.4 PLANPROCESS

Markanvisningar
HÄR ÄR VI NU!
Översiktsplan

Programarbete

Bearbetning

Samråd av förslag
till program

Alla kommuner har en översiktsplan som anger hur
mark och vatten inom kommunen ska användas.
Översiktsplanen ligger till grund för följande detaljplanering. Orust kommuns gällande översiktsplan
är antagen 2010. Arbetet med en ny översiktsplan
Planprogram
Detaljplanearbete
kommer påbörjas under 2021.

Antagande av
program i KF

Laga kraft-vinnande

Detaljplan

Bygglov

PLANPROGRAM

Detaljplanen är juridiskt bindande och säkerställer
Programmet är det första steget i detaljplaneplanprohur mark och vatten inom ett specifikt område ska
cessen. I programmet beskrivs förutsättningarna för
användas. Under detaljplaneprocessen har myndigområdet, vad som ska bevaras och mål för utvecklingheter och medborgare möjlighet att lämna synpunken sätts upp. Kommunen tar fram ett programförslag
ter vid två tillfällen, vid samrådet och granskningen.
som är baserat på översiktsplanen och synpunkter
Bearbetning
Bearbetning
Laga
kraft-vinnande
Bygglov
som inkommit i medborgardialogen, förslaget sänds
ut på samråd då myndigheter och medborgare har
med synpunkter på förslaget.
Samråd av förslag möjlighet att inkomma
Granskning
Antagande av
DETALJPLAN
Efter samrådet justeras programförslaget innan det
till program
program
i
KF
kan antas av kommunfullmäktige. Programmet ligger till grund för efterföljande detaljplaner.
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1.5 KOMMUNALA VISIONER OCH MÅL
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 formulerats:
• Attraktiv kommun
• Hållbarhet och hushållning
• Attraktiv arbetsgivare

I Budget 2019 med plan för 2020 och 2021 har de övergripande målområdena utvecklats med tre mål inom
respektive målområde. Några av målen berör samhällsplanering och ska användas i vid framtagande av
nya planer. De mål som berör programmet för Svanesund 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.
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2. PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 GEOGRAFISKT LÄGE
OCH SAMMANHANG
Svanesund har ett strategiskt läge intill fastlandet vid
Stenungsund, samtidigt som Stenungsund utgör den
främsta konkurrenten till den lokala handeln i Svanesund centrum.
Bebyggelsen i Svanesund består huvudsakligen av
friliggande villor utmed från Färjevägen tvärgående
säckgator. Exploateringsgraden kring centrum är låg
och en förtätning med utökat befolkningsunderlag
skulle kunna gynna ett förbättrat lokalt handels- och
serviceutbud.
Färjevägen utgör en tydlig rumslig struktur i Svanesund då den likt en pulsåder genomkorsar samhället.
Norr om Färjevägen återfinns huvudsakligen bostäder och söder om den ligger både bostäder och service.



Även naturen norr och söder om Svanesund centrum
är med sina goda möjligheter till rekreation en stor
resurs för lokalsamhället.
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Den snabbaste bilvägen är det knappt 2 mil till Henån,
nästan 7 mil till Göteborg. Stenungsund nås med bilfärja via Kolhättan. Kollektivtrafik är ett alternativ till
bilen men förbättrad infrastruktur i form av bättre
anslutning mot Stenungsund och tätare avgångar mot
Göteborg krävs för att konkurrera med bilpendling.





Cykelvägnätet har stärkts under senare tid men saknar fortfarande utbyggnad på några prioriterade
sträckor. Det finns planer på att bygga en ny gångoch cykelväg mellan centrum och havet, vilket skulle
innebära markant förbättrade cykelpendlingsmöjligheter mellan Svanesund och Stenungsund.

 

 

Havet är en viktigt motivering till val av bostadsplats
för boende i Svanesund. Inom 500 meter från centrum ligger Svanesunds badplats, intill vilken det
även finns en hamn.



Orienteringskarta över Orust med omnejd

Varekilsvägen och väg 770 som går mellan väg 160
och Svanesund är smala landsbygdsvägar som behöver åtgärdas för att möjliggöra fler trafikrörelser samt
underlätta varutransporter och busstrafik.

2.2 HISTORIA, KULTURHISTORISKA
VÄRDEN OCH FORNMINNEN
2.2.1 Historia
Den äldsta boplatsen på Orust är 11 000 år gammal,
och ön hade som störst befolkning på sent 1800-tal
med omkring 19 000 personer. Svanesund har haft en
etablerad färjetrafik sedan 1500-talet. Samhället har
således varit en knutpunkt för transporter av olika
slag i mer än 500 år, vilket innebär att flera servicefunktioner tidigt lokaliserades till samhället.
På 1600-talet uppfördes bland annat ett gästgiveri och
Orusts och Tjörns gemensamma tingshus. På 1800-talet var Svanesund centrum för Orusts havreexport,
och på slutet av 1800-talet kom ångbåtstrafiken till
Svanesund vilket inledde en period av badgäster och

sommarhusbyggnation. I början av 1900-talet var
gamla Svanesund ett utvecklat samhälle med kärnverksamheter för offentlig och kommersiell service
samt kommunikationer.
Storbranden 1911 i gamla Svanesund innebar slutet
för samhällets storhetsdagar, då flera av verksamheterna förflyttades norrut till Gömme och nuvarande
Svanesunds centrum. Orust som helhet, som länge
hade fiske, jord- och skogsbruk som främsta sysselsättning, gick in i en negativ befolkningsspiral när
Sverige industrialiserades och hade vid 1960-talet
bara 8 500 invånare. Byggnationen av de fasta broförbindelserna längs väg 160, och industrietableringar
i Stenungsund under 1960-talet, utgjorde en vändpunkt för Orust kommuns negativa befolkningsutveckling. Svanesund växte under samma period från
350 invånare 1965 till 1 900 personer 1995. Samhället
återhämtade sig dock aldrig efter branden i hänseende till den centrala position Svanesunds tidigare haft
med handel, service, kommunikationer och tingshus.
Istället utvecklades Henån som centralort på Orust
med offentlig service och kommunal förvaltning.
2.2.2 Karaktär

Historiskt foto

Orusts och Svanesunds arkitektur och bebyggelsestruktur präglas starkt av 1900-talets konjunktursvängningar.

Historiskt foto
Eftersom gamla Svanesund brann och flyttade läge
finns idag inga spår kvar av samhällets storhetsdagar.
Svanesunds centrum är kommunens näst största men
har trots det ett litet utbud av handel och service.
Svanesund karaktäriseras av den starka tillväxtfasen
under 1960- och 70-talens modernism där planerna
anpassats efter bilen som transportmedel. Centrumet saknar sociala ytor och handelsytorna, som uteslutande vänder sig mot parkeringen och Färjevägen,
står delvis tomma.
Bostäderna i Svanesund består huvudsakligen av vil-
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kan om borttagande av fornlämningar av boplatser
till förmån för stadsutveckling och byggnation. För
övriga fornlämningar norr om Färjevägen, huvudsakligen bestående av hällristningar och skålgropar
vid gäller ett skyddsavstånd på omkring 10 meter. I
norra delen av planområdet finns tre registrerade
gravar och en välbevarad ej undersökt närmast rund
hög med fördjupning i mitten.

labebyggelse och infrastrukturen är huvudsakligen
anpassad efter resor med bil, även om fler gång- och
cykelbanor byggts ut under senare år.
I linje med Svanesunds modernistiska bebyggelsemönster har även bebyggelsen en praktisk och rationell prägel i hänseende till bebyggelseform och materialval. Till skillnad från mer fritidshusbetonade
västkustorter har många valt plåt som fasadmaterial och byggnaderna har generellt sett enkla former.
Framtida utveckling av Svanesunds bör ta hänsyn till
detta.
Bostadshuset på gården som ligger i planområdets

Historiskt foto
norra del byggdes 1902 och till gården hörde under
andra hälften av 1900-talet även ett hönseri och ägaren ägnade sig åt uppfödning av travhästar. Därav att
banan intill gården använts som travbana.
2.2.3 Fornminnen
Inom planområdet finns ett flertal kända fornlämningar, huvudsakligen från stenåldern och bronsåldern. Som fornlämning klassas sådana lämningar
från mänsklig aktivitet som tillkommit till och med
år 1850.

Historiskt foto
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För två av fornlämningarna norr om Färjevägen pågår en arkeologisk förundersökning som led i ansö-

I den södra delen av planområdet finns fyra fornlämningar i form av hällristningar med skålgropar omkring vilka ett skyddsavstånd på omkring 10 meter
bör tillämpas. I den sydvästra delen finns en fornlämning av en hällristning och skålgropar vilken flyttats
och restaurerats.
Vid bebyggelse inom fornlämningsområde görs en
avvägning av intressena. Programmets föreslagna
utveckling i centrala Svanesund bedöms kunna ske
delvis inom fornlämningsområde, enligt avstämning
med Länsstyrelsen i tidigt skede.

2.3 DEMOGRAFI: SOCIALA OCH EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
2.3.1 Befolkning och utbildning
Orust har drygt 15 000 invånare varav ca 2 100 bor i
Svanesund. Orust befolkning är relativt jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Orust har en åldrande
befolkning där huvudsakligen befolkningsgruppen
som är 50 år eller äldre ökar och medelåldern är 47
år.
Under de senaste åren har det byggts ca 50 nya bostäder per år på Orust. Kommunen växer befolkningsmässigt, huvudsakligen till följd av ett positivt flyttnetto, med omkring 0,5 %. Befolkningsökningen är
något mindre än i de angränsande kommunerna.
Orust har en historia inom båtbyggeri, jordbruk och
andra småskaliga näringar och omkring 25 % av
Orustborna har eftergymnasial utbildning, att jämföra med rikssnittet på 34,4 %.
2.3.2 Arbetsplatser och pendling
Orust är en pendlingskommun, där utpendlingen
är störts till Göteborg, Stenungsund och Uddevalla i
nämnd ordning. Det är ca 1 200 personer som pendlar till Orust medan 3 400 personer pendlar ut från
kommunen för att arbeta (Västdatabasen). Orust
märker ut sig i regionen för de relativt sett stora
andelen långa resor som genomförs i tjänsten. Bland

Svanesundsborna arbetar 50 % av de förvärvsarbetande i hemkommunen, 13 % i Göteborg och 38 % i
annan kommun än Orust eller Göteborg. Lite knappt
40 % av kommunens befolkning har tillgång till ett
kollektivtrafikkort. På Orust som helhet pendlar ca
2/3 av den förvärvsarbetande befolkningen till arbete i annan kommun.
Näringslivet på Orust karakteriseras av småskalighet och det stämmer även för Svanesund. I centrala
Svanesund finns ett tiotal företag, främst inom sektorerna bygg, marin, bilservice, service som frisör mm
samt bank och matbutik. Skola och förskola är bland
de större arbetsgivarna.
2.3.3 Föreningsliv
Svanesunds föreningsliv, med föreningar såsom
Myckleby IK, Svanesunds GIF och scoutkåren, är i
huvudsak lokaliserat i Ängåsområdet väster om detta
program. Föreningsspecifika frågor behandlas därför
främst i planprogrammet för Ängås.
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2.4 BEBYGGELSESTRUKTUR OCH SERVICE
2.4.1 Markanvändning och bebyggelse
Orust är en landsbygdskommun där 60 % av befolkningen bor utanför tätorterna. Största delen av marken 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.
De genomsnittliga huspriserna pekar på att fritidshusen är något dyrare än permanentbostadspriserna på
Orust, 2,8 respektive 2,3 miljoner kronor (2017).
Orust är ett populärt besöksmål och eftersom kommunen har nästan lika många fritidshus som åretruntbostäder och därtill ett flertal gästhamnar, hotell
och campingplatser, mer än fördubblas kommunens
boende under sommarmånaderna. Det finns inget
hotell eller turistverksamhet i Svanesund.
2.4.2 Fastighetsägande inom planområdet
Marken inom planområdet ägs huvudsakligen av
Orust kommun och av det kommunala bostadsbola-
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get Stiftelsen Orustbostäder. Fastigheten där mataffären har sina lokaler har en enskild ägare. Fastigheterna norr om Färjevägen ägs av Orust kommun medan
de söder om, med undantag för mataffären, ägs av
Stiftelsen Orustbostäder.
2.4.3 Offentlig service
I Svanesund finns två kommunala förskolor, Ängås
och Sesterviken, och i Västra Änghagen planeras för
en ny förskola i samband med bostadsbyggnation.
Ängås skola i Svanesund är en F-9 skola. Här finns
idrottshall, aula och bibliotek som används flitigt
både på dagen och kvällen. Här finns även Svanesunds fritidsgård.
Boende på Orust söker i första hand till gymnasieskolor i Uddevalla och i Stenungsund. I Henån ligger
Orust båtbyggarutbildning vilket också är en gymnasieutbildning.
I Svanesund finns pensionärslägenheterna Eklunden.
De ingår inte i begreppet särskilda boendeformer
utan är vanliga hyreslägenheter avsedda för boende
som är 65 år eller äldre och där samtliga lägenheter är
handikappanpassade. Det finns även ett äldreboende
på Fyrklövern.

Karta över fastighetsägande (rödmarkerad mark är
kommunalägd)
2.4.4 Kommersiell service
Utbudet av kommersiell service är relativt begränsat
inom planområdet. I centrum finns en matbutik, två
restauranger, en bank samt en frisörsalong.




  



  



Service och handel inom programområdet
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2.5 INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER
Enligt den resvaneundersökning som genomfördes
2014 är Orust den kommunen i Göteborgsregionen
med högst andel bilresor, med 82 procent av alla resor genomfördes med bil. Samma undersökning visar att andelen resor med kollektivtrafik och cykel är
bland de lägsta i regionen, trots att det efter Göteborg,
Borås, Stenungsund och Alingsås är den kommun där
flest av de boende i kommunen arbetar inom kommunen.

punkter för resor med Orust express som förbinder
Uddevalla och Stenungsund. Längre resor förutsätter
ofta flera byten även om de går till vanliga pendlingsdestinationer. Tidigare direktruter till bland annat
Kolhättan, Stenungsund och Ljungskile har på senare
år tagits bort, vilket avsevärt försämrat kollektivtrafikutbudet på orten.

ske utan större belastning. Det norra programområdet ligger på mark som utgörs av en före detta travbana. Utbyggnad inom detta område kräver fördjupade
studier av dimensionering och placering av de tekniska systemen.

2.5.4 Infrastruktur för bil- och godstrafik

2.5.1 Gång- och cykelvägnät

Väg 770, inklusive Färjevägen är en del av det statliga vägnätet vilket förvaltas av Trafikverket. Övriga vägnätet upplåts med enskilt huvudmannaskap.
Orust kommun är inte huvudman för några vägar i
kommunen.

Orust kommun har två vattentäkter och den samlade
vattendomen uppgår till 400 000 kubik per år mer än
dagens årliga uttag. Orust kommun har också sedan
några år tillbaka ett nödvattenavtal med Uddevalla
kommun.

Cykelvägarna på Orust är främst koncentrerade till
tätorterna. Trots det finns det stora luckor även i
där, vilket också gäller i Svanesund. Längs Färjevägen finns gång- och cykelbana väster om Svanesund
centrum, liksom delar av Sesterviksvägen, med anslutning till badplatsen, delar av Gömmerbergsvägen
och delar av Rödsvägen/Kaprifolvägen samt anslutning till Ängås skola. Befintliga gång- och cykelvägar
är dock av varierande kvalité, där underhåll och vägbredd ofta är undermålig.
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Färjevägen blir stundtals högt belastad då den kopplar ihop Varekilsvägen och färjeläget. I samband med
att färjans avgång till Kolhättan blir trycket på vägen
väldigt högt och bilar kör ofta fort för att hinna med
en avgång. Flera av korsningarna till Färjevägen har
identifierats som trafikfarliga.

2.5.3 Kollektivtrafik

2.5.5 Teknisk försörjning

Utmed Färjevägen, som går från korsningen med
Varekilsvägen i väster till färjeläget i öster, finns det
i dagsläget fem hållplatslägen varav två ligger inom
planområdet. Varekil och Henån är viktiga bytes-

Inom centrala Svanesund finns tekniska system utbyggda, som VA, el, telefoni. De södra delarna av programområdet ligger inom den utbyggda samhället
och anslutningar till befintliga system bedöms kunna

2.5.6 Vatten och avlopp

I dagsläget har kommunen sju reningsverk. Reningsverken på västra sidan ön är högt belastade sommartid. I övrigt är belastningen jämn. År 2025 ska Ellös
reningsverk vara ombyggt och utbyggt med kvävereduktion. Då kommer reningsverket klara en belastning på 20 000 personer. Fram till 2035 kommer de
övriga reningsverken läggas ner, och anslutas till Ellös reningsverk.
Kapaciteten på VA-nätet bedöms vara tillräcklig för
den nya bebyggelse som föreslås i planprogrammet.
Svanesund avloppsreningsverk planeras att läggas
ner 2032.

2.6 GRÖNSTRUKTUR
Marken inom planområdet utgörs i dagsläget huvudsakligen av asfalterade respektive gräsklädda, öppna
ytor. I planområdets norra del finns mer natur. Det
finns rekreationsområden och badplats intill planområdet, men de främsta naturvärdena utgörs idag
av enstaka äldre träd och två alléer. Alléer värderas
som kulturhistoriskt intressanta för att de visar hur
människan har planerat landskapet. I Svanesund
utgörs båda de norra alléerna av fler än fem vuxna
träd i rad, vilket innebär att de är skyddade enligt biotopskyddsbestämmelserna.

arbetets gång kompletterades den med en fördjupad
studie av arter knutna till odlingslandskap i planområdet och i landskapet runt om Svanesund.

I och i anslutning till planområdet finns flera rekreationsstråk. Ett anlagt hälsostråk passerar genom
centrum och fortsätter längs Kaprifolvägen och Rödsvägen och sedan längs Färjevägen tillbaka till Svanesunds centrum igen. Det finns en mindre lekplats
men ingen park i eller i anslutning till planområdet.

2.7 RIKSINTRESSEN

Dialogarbetet från 2017 visar att naturområdet med
elljusspår sydväst om planområdet är mycket uppskattat.
2.6.1 Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering genomfördes som underlag för planprogrammet under våren 2018. Området
för inventeringen är den gamla travbanan nordväst
om centrum. Analysen gjordes på fältnivå och under

Inventeringsområdet berör tidigare åkermark, en
igenväxande träningsbana för travhästar, hällmark,
tomtmark, parkmiljöer och lövträdsmiljöer av igenväxande äldre ängs-/betesmark.
De dominerande ytorna i området har låga naturvärden. Totalt klassades tre miljöer som naturvärdesklass 3, som har så kallat påtagligt naturvärde.

2.7.1 Riksintresset för kustzonen
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet för
program för Svanesund 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. Befintliga tätorter och det lokala näringslivet
är däremot undantaget. Programförslaget bedöms
därför inte komma påverka riksintresset för kustzonen.
2.7.2 Strandskydd
Strandskyddet berör inte programområdet.

Karta över inventeringsområde samt de områden med
naturvärdesklass 3
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2.8 HÄLSA OCH SÄKERHET
2.8.1 Buller

2.8.2 Geoteknisk utredning

En trafikbullerutredning har genomfördes som underlag för planprogrammet under våren 2018. Utredningen visar att tänkt bostadsbebyggelse och centrumutveckling inom planområdet kommer bidra till
ökade trafikmängder på Färjevägen. Inom ramen för
utredningen har bullerberäkningar utförts för fyra
scenarier: (1) Nuläge, (2) nuläge med utbyggnad som
ger en ökning på ca 1 dB, (3) framtid med utbyggnad
som ger en ökning på ca 2 dB, samt (4) framtid med
utbyggnad och bro med avvecklad färjeförbindelse
ger en minskning på ca 1 dB jämfört med nuläget.

En geoteknisk utredning har utförts för området. Den
geotekniska utredningen visar att totalstabiliteten för
befintliga förhållanden inom hela området (A-D i figuren till höger) bedöms som tillfredsställande.

För byggnader med fasadnivåer överskridande 60
dBA ska bostäder anordnas så att de har tillgång till
en tyst/ljuddämpad sida. Vid fasadnivåer upp till 65
dBA godkänns smålägenheter (enkelsidiga) på upp
till 35 kvm.
De olika trafikscenarierna ger olika utfall i avseende
trafikbuller. De prövade förslagen innebär att byggnader för bostadsändamål kan uppföras utmed Färjevägen, i vissa fall med behov av genomgående lägenheter och en tyst/ljuddämpad sida. Bullersituationen
är också beroende av om Färjevägen fortsatt skyltas
med 50 km/h eller om en önskad ändring till 40 km/h
genomförs. Lägre hastighet på vägen ger en bättre
bullersituation.

För utbyggda förhållanden erfordras dock belastningsrestriktioner för samtliga delområden för att
undvika sättningar. Jordlagerföljden i hela området
är sättningsbenägen där lera förekommer och ökar
med lerdjupet. Torrskorpelera i ytan rekommenderas att behållas så långt som möjligt för ökad bärighet
och lastspridning. Laster eller grundvattensänkningar som kan orsaka sättningar i leran bör undvikas.
Differenssättningar på grund av olika lerdjup i området bör beaktas vid grundläggning, särskilt där del
av byggnad grundläggs på fast botten/berg och andra
delen ut på lösmarkspartier. Uppfyllningar överstigande 0,5 m bör utföras i samråd med geotekniker.

Under detaljplaneringen kommer programutredningen behöva kompletteras för att uppfylla de krav
som ställs på geotekniska utredningar för detaljplan.
En kompletterande geoteknisk utredning har redan
tagits fram för området öster om sektion D.
Det sydvästra område som ligger utanför programutredningens område kommer också behöva undersökas i detaljplanerat. Detta område finns identifierat
i SGU:s karta för skredrisk på grund av finkorninga
jordar.

Specifikt för delområde A rekommenderas att träd
och växtlighet bevaras i slänten då dess rötter hjälper till att stabilisera den. Grundvattenytan rekommenderas att undersökas ytterligare i slänten inom
område A för att kunna göra en mer noggrann modellering av de hydrogeologiska förhållandena.
Stabilitetssektioner A till D, kartkälla: Google 2018.
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2.8.3 Radon
Radiumhalterna inom programområdet ligger under
gränsvärdet. I de fall områden behöver plansprängas
bör en kompletterande besiktning och radonmätning
utföras av bergtekniskt sakkunnig för att kontrollera
hällar som ska bevaras samt för att säkerställa att
massorna får användas som fyllnadsmaterial i området.

Genom Svanesund finns inga rekommenderade vägar för farligt gods. En riskinventering har genomförts
för att se vilka riskkällor som kan påverka planerad
bebyggelse, dels gäller detta programområden utmed Färjevägen genom Svanesund och dels gäller det
planerad bebyggelse utmed en framtida broförbindelse norr om Svanesund. Det finns ett vägreservat
som planeras för en framtida broförbindelse mellan
Orust och E6 på fastlandet. Vid planläggning av ny

På normalradonmark ska nykonstruerade byggnader
vara radonskyddande.
2.8.4 Bergteknisk utredning

bro planeras en ny väg anläggas för att ansluta till väg
770, (se figur på sida 30).
De riskkällor som identifierats i undersökningen är
framförallt farligtgodstransporter utmed den planerade bebyggelsen invid Färjevägen samt utmed en av
två möjliga framtida broförbindelser norr om Svanesund.
Utöver detta finns det en tankstation (i korsningen
Färje-/Varekilsvägen) och en verksamhet (Solaster AB
beläget i Ängås industriområde) som hanterar farligt
gods och därmed förekommer det transporter med
farligt gods till respektive verksamhet.
En kvalitativ riskanalys har genomförts utifrån riskavstånd och vilka transportvägar som nyttjas för
transporterna av farligt gods förbi planerad bebyggelse. Resultatet av riskanalysen visar att sannolikheten
för en olycka med farligt gods längs väg 770 bedöms i
dagsläget vara mycket liten. Således pekar utredningen på att det inte behöver göras någon anpassning av
planområdet avseende olyckor med farliga ämnen.
Tankstationen samt Solaster AB och dess transporter
utgör ingen risk för något av programdelområdena.

Den bergstekniska utredningen visar att det finns
två områden inom programområdet där det förkommer slänter med lösa block. Dessa block ska tas bort
innan bergarbeten påbörjas i närheten. Lösa block,
inom med rött inringade områden, ska åtgärdas innan bergarbeten påbörjas
Efter blockrensning och bergschakt bör en kompletterande undersökning utföras av bergsakkunnig om
behov kvarstår av ytterligare stabilitetshöjande åtgärder.
2.8.5 Transporter av farligt gods
Mörkröda figurer markerar lösa block som ska åtgärdas
innan bergarbeten påbörjas

När den planerade broförbindelsen blir aktuell kan
denna bli en rekommenderad led för farligt godstransporter. Därmed försvinner också i praktiken all
farligt godstrafik från Färjevägen.
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3. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
OCH PÅGÅENDE PLANERING
3.1 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
3.1.1 Översiktsplan 2009
Översiktsplanen pekar ut Svanesund som kommuncentrum för södra Orust och anger att Svanesund
ska ha en planberedskap för minst 100 nya bostäder
under planperioden, där bostäder i olika upplåtelseform förordas samt lägenheter i centrala lägen för
äldre och ytterligare gruppboenden. Änghagsområdet och Halsenabb lyfts fram som tillkommande
bostadsområden med radhus eller flerbostadshus.
Utöver nybyggnation förväntas ytterligare tillskott av
bostäder genom omvandling av fritidshus till permanentbostäder.
Samhället ska vidare utformas på ett sätt som uppmuntrar fler att på sikt resa kollektivt. Cykelvägnätet
behöver utvecklas inom och mellan tätorterna. Färjevägen identifieras som en barriär och konfliktkälla
där bättre gång- och cykelvägar och överfarter samt
förbättringsåtgärder i korsningar lyfts fram som förslag. Behov av förbättringsåtgärder och ny gång- och
cykelbana identifieras även på sträckan mellan Varekil och Svanesund.
Kustområdet och badplatsen öster om Svanesund
centrum föreslås på sikt att utvecklas och småbåtshamnen expandera.
För att på ett övergripande sätt planera för utvecklingen av Svanesund föreslår översiktsplanen att en
fördjupad översiktsplan ska göras för Svanesund, vilket nu drivs i form av ett planprogram.
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3.1.2 Program för bostadsförsörjning
Orust kommuns program för bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige 2016 och har utgått från
målsättningen om att skapa ändamålsenliga bostäder
åt hela befolkningen. Programmet definierar tillgång
till attraktiva bostäder i olika prisklasser och upplåtelseformer som en viktig förutsättning för Orust
framtid. Idag bor merparten av Orustborna i villa på
landsbygden och befolkningen mer än tredubblas på
sommarhalvåret. Bostäder i flerbostadshus utgör omkring 10 % av det totala bostadsutbudet av åretruntbostäder, varav mer än 90 % utgörs av hyreslägenheter.
Det kommunala bostadsbolaget Stiftelsen Orustbostäder har idag inga vakanta bostäder. Ytterst inriktar
stiftelsen sig på att utveckla nya bostäder på egenägd
mark, vilken främst finns i Henån och i Svanesund.
Kommunens markreserv i Henån och Svanesund
anses vara god. Planberedskapen på dessa tätorter
behöver däremot stärkas, vilket även är ett syfte med
detta program.

och utbildningsändamål behöver tillkomma. För att
öka konkurrensen och mångfalden på bostadsmarknaden förordas en planprocess i nära dialog med
marknadens aktörer, där detaljplaner färdigställs när
områdets exploatering är säkrad genom markanvisningsavtal. Genom krav ställda i markanvisningar
ska anspråk vad gäller upplåtelseform, energiförbrukning, VA-standard och en god bebyggd miljö
framkomma, och lokala aktörers uppmuntras.
Bostadsförsörjningsprogrammet prioriterar satsningar på bostäder länkade till en sammanhängande cykel- och gånginfrastruktur i öns centralorter. I
hänseende till kollektivtrafiken anges att förbättrad
turtäthet, senare avgångar samt direktbuss Göteborg
och Torp/Uddevalla prioriteras.
I Svanesunds prioriteras i första hand en utveckling
av Svanesunds centrum, en stärkt planberedskap i
samhället och kompletteringar av verksamhetsytor i
Svanesund.

Befolkningsprognos, Orust kommun

Målsättningen är att minst hälften av de 500 bostäder
som ska byggas på 10 års sikt ska utgöras av hyresoch bostadsrätter, där hyresrätten ska uppmuntras
genom lägre markpriser i relation till andra upplåtelseformer. Även äldrebostäder, lokaler för förskola
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3.1.3 Gällande detaljplaner
Det finns ett flertal detaljplaner som gäller för Svanesund centrum. Den tidigaste detaljplanen som är
fortsatt delvis gällande för Svanesund centrum är
från 1973. Det pågående planarbetet syftar till att skapa ordning efter de många ändringar och tillägg som
gjorts genom åren.
Den största fortsatt giltiga detaljplanen för programområdet är i övrigt en ändrings- och utvidgningsplan
av byggnadsplan för del av Svanesund för områdena
vid centrum och skolan från 1974. I den anges anläggning av garage och parkering samt byggnation av bostäder i två våningar på det idag obebyggda området
norr om äldreboendet. Ändringen inkluderar inte
centrumbyggnationen. Planen ersattes delvis av planen för äldreboendet från 1988, men några byggrätter kvarstår.
1989 antogs en ny detaljplan för Svanesund centrum,
vilken i stora drag etablerar den bebyggelsestruktur
som vi idag känner i centrum och vid äldreboendet
Ekelunden. Planen medger centrumändamål, servicelägenheter med vårdcentral, parkering och park.
Sedan dess har ett flertal mindre planer och ändringsplaner antagits:









 

 











2016 görs en ändring av detaljplanen för centrum
från 1989, vilken innebär att del av det L-formade
centrumhuset byter användning från ”centrumändamål” till ”gruppbostäder/vård i bottenvåningen”.
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2011 antogs en ny plan för Fyrklövern som ersatte tidigare användning ”allmänt ändamål” till äldreboende med angränsande ”natur” samt en plan för gruppboende vilken delvis revideras 2012.

För den norra delen av programområdet finns det
idag ingen detaljplan.

 


Karta med gällande detaljplaner

 


3.2 PÅGÅENDE PLANERING - TRAFIKPLANERING
3.2.1 Åtgärdsvalsstudie för Färjevägen
Under 2017 utfördes en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för
Färjevägen, väg 770, genom Svanesund. ÅVS:ens syfte
var att utifrån förslag om förtätning i pågående planarbeten i Svanesund analysera konsekvenser samt
föreslå åtgärder för att uppnå en säker trafikmiljö för
alla trafikslag och alla trafikanter längs Färjevägen
och anslutande vägar. Ytterst prioriteras trafiksäkerheten, men ÅVS:en tar även hänsyn till framkomlighet och påverkan på stadsbilden.
Färjevägen går genom Svanesund i öst-västlig riktning och leder fram till färjeförbindelsen mellan
Svanesund och Kolhättan. Arbetspendlingen mellan
Orust och fastlandet är stor och trafikflödet på Färjevägen är oregelbundet utifrån färjans tidtabell, och
innan färjans avgång är det flera bilister som kör
över hastighetsgräns på sträckan. Färjevägen delar
den bostadsbetonade norra delen av samhället från
den södra delen där merparten av service och handel
finns.
Enligt analysen kommer planerad byggnation i Svanesund få störst påverkan på korsningen Färjevägen
- Skansvägen och korsningen Färjevägen - Varekilsvägen, samtidigt som Lyckhemsvägen beräknas få en
betydande biltrafikökning.

Föreslagna åtgärder handlar huvudsakligen om att
skapa säkrare överfarter över Färjevägen för gående, sänkt hastighetsbegränsning och fartkameror,
tillskapande av nya gång- och cykelvägar, förbättrade
korsningar med svängkörfält samt förenklad kollektivtrafik med färre och bättre lokaliserade hållplatslägen.

3.2.2 Nya och hållbara resvanor
Avsaknad av möjligheter till energieffektiva, klimatsnåla alternativ till bilen gör att potentialen att spara
energi genom att minska bränsleåtgången och byta
till eldrift eller komplettera/byta bilresorna med kollektiva resor eller cykel är mycket stor.
Orust kommun medverkar i ett projekt som undersöker hur boende, besökare och arbetspendlare på
landsbygden bättre kan nyttja kollektiva kommunikationer och andra alternativ till bilen. Projektet har
som ambition att ta fram hållbara strategier som ger
positiva klimat- och energieffekter.
Orust kommun prioriterar bland annat förtätning
av befintliga samhällen, fler direktturer mellan Svanesund och Göteborg för att uppnå en ökad andel
kollektivtrafikresande. Cykelplanen som presenteras senare i detta kapitel är också ett exempel på hur
kommunen arbetar med hållbar mobilitetsplanering.

Åtgärder från workshop 2 markerade på karta
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till cirka 900 miljoner kronor. Under våren 2018 pågick ett arbete med att ta fram en samhällsekonomisk
analys där färjan ersätts av en ny fastförbindelse mellan Orust och fastlandet/E6. Detta förslag jämförs
med ett scenario där bron inte byggs ut. Syftet med
analysen har varit att ta fram ett underlag för att driva
på beslutsprocessen och möjliggöra finansiering och
genomförande av en ny länk mellan Orust och fastlandet/E6.

Föreslagen vägsträckning för bro mellan Orust och fastlandet
3.2.3 Ny bro mellan Orust och fastlandet
Svanesunds geografiska läge med färjeförbindelse
till fastlandet och närheten till Stenungsund gör det
till ett av Orusts strategiskt viktigaste samhällen för
bostadsutbyggnad. Sedan 1950-talet har diskussioner pågått om byggnation av ny bro mellan Orust
och fastlandet. Idag är trafiksituationen ansträngd på
Tjörnbron och vid anslutningen i Stenungsund, vilket
föranlett ett infrastruktursamarbete mellan kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund (STO). STO-området har idag en befolkning på 55 000 människor och
kommunernas mål för regionen är en ökning med
närmare 20 000 till år 2040.
Väl fungerande transporter för människor och gods
är en förutsättning för att dessa kommuner ska fort-
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sätta utvecklas. En väsentlig del i STO:s samverkan
för bättre infrastruktur är en fast broförbindelse norr
om Stenungsund och Svanesund, vilken skulle ersätta befintlig färjetrafik för biltrafik vid Svanesund. En
ny fast förbindelse ger utrymme för Orust och Tjörn
att växa, och skulle även utgöra en stark motor för
samhällsutvecklingen i Svanesund med omnejd.
2017 genomfördes en översiktlig kostnadsbedömning
av ny broförbindelse till Orust med tillhörande trafikmot och anslutningsvägar mellan väg E6 vid Gullborga och väg 160 vid Varekil alternativt Vräland på
Orust.
Bedömningen visar att alternativet där en ny bro leds
närmre Svanesund via länken Varekil är mest lämpligt. Enligt analysen skulle kostnaderna för byggnation av en ny bro, inklusive anslutningsvägar, uppgå

Den samhällsekonomiska analysen visar att utbyggnaden av en ny fast förbindelse mellan Orust och fastlandet/E6 är mycket lönsam. Analysresultatet visar i
korthet att det samhällsekonomiska värdet av att bygga förbindelsen är cirka 4-5 gånger större än kostnaderna för bygget.
Val av åtgärder i tidigare beskriven ÅVS för Färjevägen påverkas markant av planerna på byggnation av
ny bro för biltrafik mellan Svanesund och fastlandet.
En sådan bro skulle kraftigt minska antalet fordonsrörelser, och i synnerhet de i hög hastighet och det
ojämna trafikflödet, genom centrala Svanesund. Det
skulle innebära möjligheter för en ändrad karaktär
på Färjevägen till lokalgata eller tätortsgata, vilket
ger förutsättningar för samhället att bli mer sammanhängande.

3.2.4 Cykelstrategi för Orust kommun 2017 – 2027
Cykelvägarna på Orust är främst koncentrerat till
tätorterna. Trots det finns det stora luckor i cykelvägnetet i Svanesund. Längs Färjevägen finns gång- och
cykelbana väster om Svanesund centrum, liksom
delar av Sesterviksvägen, med anslutning till badplatsen, delar av Gömmerbergsvägen och delar av
Rödsvägen/Kaprifolvägen samt anslutning till Ängås
skola. Befintliga gång- och cykelvägar är dock av varierande kvalitet, där underhåll och vägbredd ofta är
undermålig.
Cykling är ett färdsätt med många positiva attribut:
hälsosam motion, miljövänligt och tyst samt ger
ökad frihet och tillgänglighet för personer som utan
körkort eller tillgång bil. Cykelstrategin för Orust har
utgått från cykelvägnätet i hänseende till vardagsbehov för resor till skola och arbete, respektive fritidscykling och motionscykling.
Målet med cykelplanen är att verka för ett sammanhängande cykelvägnät i tätorterna som når merparten av målpunkterna och att nya exploateringsområden redan från början ansluts till cykelvägnätet.
Övergången mellan resor med cykel och kollektivtrafik ska underlättas. Lågtrafikerade bilvägar pekas ut
som cykelleder och trafikfarliga avsnitt ska förbättrats. Drift och underhåll ska hålla hög standard.
I ett längre perspektiv ska det finnas gång- och cykelvägar mellan tätorterna.
Sträckan från färjeläget till Svanesund centrum är
en prioriterad sträcka att åtgärda. Tillsammans med
pågående anläggning av gång- och cykelväg mellan
Kolhättan och Stenungsund kan en säker gång- och
cykelväg erbjudas hela vägen från Svanesund till Ste-

nungsund. Planen är att dessa åtgärder ska komma
med i regional plan 2021.
I samband med detaljplanläggning och byggnation av
Västra Änghagen ska cykelväg anslutas söderut mot
Färjevägen.

Cykelplan

Befintlig gång och cykelväg
Befintlig gång och cykelväg,
inte uppmärkt
Potentiell cykelvänlig gata
Planerad utbyggnad
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3.3 PÅGÅENDE PLANERING - ANDRA PLANARBETEN
3.3.2 Detaljplan Triangeln
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En detaljplan för området kommer att tas fram och
markanvisning för utbyggnad av bostäder genomföras när beslut om ny förbindelse mellan Orust och E6
har fattats.
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Programområdet om ca. 45 ha är beläget direkt norr
om Svanesunds samhälle och består av områden för
bostadsutbyggnad blandat med värdefulla rekreationsområden. Här föreslås ca 180 nya bostäder i
blandad form samt en ny förskola och gång- och cykelväg till Färjevägen. Planprogrammet var på samråd fram till december 2013. Efter samrådet utfördes
ett antal utredningar mot bakgrund av de yttranden
som kom in under programsamrådet, utredningarna
arbetades sedan in i programhandlingen som antogs
av Kommunfullmäktige i maj 2017.
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3.3.1 Planprogram för Västra Änghagen
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Parallellt med programarbetet pågår ett detaljplane3
arbete för ett hyreshus om cirka 20 lägenheter 1samt
ett antal radhus. Planområdet
ligger precis i anknyt3:204
ning, söder om centrumprogrammet. Detaljplanen
beräknas
antas i början av 2021 för att kunna3:29
påbör3:146
jas byggnation under 2022.
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Flerbostadshus, 4 vån

BROANSLUTNING
ALTERNATIV 1

3.3.3 Planprogram för Ängås
Parallellt med arbetet med planprogrammet för Svanesunds centrum tas även ett program för västra delen av Svanesund, Ängås, fram.
HANDEL

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för en fortsatt utveckling av Ängåsområdet som
idrotts-, skol- och verksamhetsområde, kompletterat
med bland annat ytterligare skolverksamhet, bostäder och utveckling av verksamhetsområdet vid Industrivägen. Programmet är övergripande och innehåller en kombination av flexibilitet och inriktning för
fortsatt planering.

UTBYGGNAD
INDUSTRI/ HANDEL

NATUR/
REAKTREATION

TRAFIKANGÖRING
SKOLA

UTBYGGNAD
SKOLA

INDUSTRI

Visionen är ett område för idrott, utbildning och
verksamheter. Ängåsområdet erbjuder med sitt innehåll och centrala läge i Svanesund en unik möjlighet
att utvecklas som ett viktigt område för idrott, utbildning, evenemang och verksamheter. Planförslaget
innebär att de gröna kvaliteterna och sambanden utvecklas och stärks. Området görs också mer tillgängligt för Svanesundsborna med trygga rörelsestråk och
nya mötesplatser.
Planprogrammet för Svanesunds centrum och Ängås möts i Färjevägen och kommer bidra till att knyta
ihop Svanesund bättre. Tillsammans med detaljplanen för Västra Änghagen bildar de en helhet i utvecklingen av Svanesund som ort.

IDROTT/
KULTUR/
FRITID

IDROTT/
FÖRENINGSLIV

SKOLA

UTBYGGNAD
FÖRSKOLA FÖRSKOLA

Ängås programområde
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4. MEDBORGARDIALOG
4.1 DIALOGARBETE
Under sommaren och hösten 2017 genomfördes ett
dialogarbete som grund för programarbetet. Under
del ett, som genomfördes sommaren 2017, fick boende, besökande samt verksamma i Svanesundsområdet 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 239 personer på enkäter och 279
personer i kommentarer direkt kopplade till kartan.
De flesta av deltagarna i enkätundersökningen var i
åldersspannet; 35–74 år. Det finns några yngre i 25–34
årsspannet, samt ytterst få barn och unga vuxna i åldern 0–24, respektive över 75 år. För att nå fler personer i de underrepresenterade grupperna, gjordes
en satsning på utökad dialog i en andra etapp. Då var
även avsikten att fördjupa analysen av den starka efterfrågan på service och handel som kommit fram.
Sammanfattningsvis visade del ett av dialogprocessen på att kvalitéer som havet, naturen, lugnet och
tryggheten i orten värdesattes högt. Det ansågs dock
att det saknades service och samhällsfunktioner i
orten, där många beskriver hur verksamhet efter
verksamhet har stängts ner under senare tid. Många
uttryckte ett behov av att bygga en varierad bebyggelse för alla plånböcker att locka fler boende till orten.
Flera var nöjda med den nya skolan men saknade bra
lekplatser och platser för ungdomar att vistas på.
Enkätsvar på frågan ”Vad tycker du är bäst med Svanesund?”

36

En simhall står högt upp på önskelistan, samt satsning på kultur och nya restauranger och caféer. Frågan om en ny broförbindelse till fastlandet engagerar
många, där flera är tveklöst för en bro, medan andra
vädjar om fler och tätare färjeförbindelser.
Även i karttjänsten framkom det ett stort engagemang och det finns en stark vilja att utveckla och
förbättra Svanesund. Centrum föreslogs att utvecklas
med ett bredare utbud, Färjevägen ansågs behöva bli
mer trafiksäker med hastighetsreglerande åtgärder
och fler övergångsställen, samt att tomma lokaler
skulle kunna användas till seniorboende, butiker, caféer och restauranger.
Svanesundsborna värdesätter naturen och havet,
men som saknar många servicefunktioner som vårdcentral, apotek, ett större utbud samt mötesplatser
för kultur och nöjen.
Del två av dialogarbetet bekräftar i stora drag svaren
från del ett, men betonar även en förhoppning om
att nya kvalitéer och ett ökat utbud ska kunna locka
fler sommargäster. Saker som behöver åtgärdas är
platser som upplevs som otrygga och där belysningen är bristfällig. Även en vackrare arkitektur i centrum, mer planteringar och ett levande torg lyfts som
viktiga delar i att göra Svanesund mer attraktivt. Det
anses även viktigt att nya bostäder tillkommer nära
centrum, gärna med prisvärda hyresrätter som ett
boendealternativ. Det framkommer även att det är
viktigt att Svanesundsborna stöttar den lokala handeln för att den ska kunna uppstå och leva vidare.
Tätare turer i kollektivtrafiken är en viktig fråga i synnerhet för unga och äldre. Rondeller lyfts fram som
ett sätt att öka trafiksäkerheten på Färjevägen.

Naturvärden

Fler lekplatser

Havet
Stärkta
kopplingar
till naturen

Trygghet
och lugn
Planteringar
Trafiksäkerhet

Nya
mötesplatser

4 MÅL FÖR
UTVECKLINGEN
Trygga och
säkra gaturum orienterbarhet
och tydlighet

Caféer &
restauranger
Mer service

Ett levande
lokalt centrum

Bättre belysning
Hastighetsreglerande
åtgärder

Satsning på kultur

Bättre utbud
Vacker arkitektur

Verksamheter har
stängts ner

Illustration över hur dialogsvaren format de fyra övergripande målen
4.1.1 Mål för programförslag
Fyra övergripande mål för den fortsatta utvecklingen
av Svanesunds centrum har tagits fram från resultaten från medborgardialogen. Dessa är Stärkta kopplingar till naturen, Nya mötesplatser, Trygga och säkra
gaturum - orienterbarhet och tydlighet samt Ett levande
lokalt centrum.

Det är viktigt att medborgarnas behov får forma
stadsutvecklingen och därför har dessa mål legat till
grund för programförslaget som presenteras i detalj i
nästkommande två kapitel.
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5. MÅL OCH STRATEGIER
SVAGHETER

STYRKOR

5.1 SWOT-ANALYS

nära till
fastlandet

natur och
rekreation

nära till havet

trafiken på
Färjevägen

dåligt utbud
&service

låg
exploateringsgrad
HOT

MÖJLIGHETER

potentiell
broförbindelse

utökat utbud
&service
40

brist på
mötesplatser

koppling till
natur & hav

fler bostäder

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Svanesund centrum

ingen ny förbindelse
avstannande
befolkningsutveckling

5.2 MÅL MED UTVECKLINGEN
1. Stärkta kopplingar till naturen
I medborgardialogen framgår att närheten till naturen och havet är en av de viktigaste anledningarna till
att välja att bosätta sig i Svanesund. I centrumet saknas idag dessa kopplingar. Målsättningen för planprogrammet är att skapa nya kopplingar till naturen
så att oavsett vart du bor i Svanesunds centrum ska
det vara lätt att kunna ta sig ut i naturen. En målsättning är även att göra vägen till havet och färjan säker
genom en gång- och cykelbana.
2. Ett levande och lokalt centrum
Svanesund centrum byggdes på 70-talet med låg täthet och stora outnyttjade ytor. Svanesund har därefter växt utåt och ytorna i centrum har förblivit outnyttjade. Verksamheter som har funnits har efter
hand lagts ner. Målsättningen med programmet är att
ge möjlighet till ett levande lokalt centrum. Genom
att planera för ett attraktivt centrum att besöka med
högt koncentrat av bostäder ger detta ett större underlag för handel och service. Programförslaget syftar till att lägga till upplåtelseformer som idag saknas
(bostadsrätter, radhus, parhus) för att skapa ett underlag för kommunal och offentlig service samtidigt
som det ger variation och en möjlighet att bo kvar i
området oavsett i vilket skede i livet man befinner
sig i. Ett mer levande centrum, dygnet runt och året
runt, för en ekonomisk och social robusthet för alla
Svanesundsbor.

3. Trygga och säkra gaturum - orienterbarhet och
tydlighet
Genom Svanesund går Färjevägen där många bilister kör fort på väg till och från färjan samtidigt som
många barn passerar på väg till skolan. Vägen är rak
med ett stort gaturum som bjuder in till högre hastigheter. En målsättning med programmet är att närma sig Färjevägen med bebyggelse, smalna av vägen
och skapa rum för gående och cyklister samt koppla
samman vägstrukturer. Längs med Färjevägen skapas trygga passager med övergångsställen med ljussignaler. Förslaget bygger ihop norra och södra delen
av programområdet, och lägger ny bebyggelse mot
gaturummen för att skapa orienterbarhet och en tydlighet mellan offentligt och privat.
4. Nya mötesplatser
Mötesplaster är något som saknas i Svanesund och
något som efterfrågats inte minst i medborgardialogen. En målsättning med planarbetet är att skapa
förutsättningar för att bygga mötesplatser för såväl
gamla som unga. Mötesplatserna ska finns på flera
ställen i programområdet. Det är framför allt viktigt
att utforma ett torg som bjuder in till aktivitet och rörelse.

Naturvärden

Fler lekplatser

Havet
Stärkta
kopplingar
till naturen

Trygghet
och lugn
Planteringar
Trafiksäkerhet

Nya
mötesplatser

4 MÅL FÖR
UTVECKLINGEN
Trygga och
säkra gaturum orienterbarhet
och tydlighet

Bättre belysning
Hastighetsreglerande
åtgärder

Satsning på kultur

Caféer &
restauranger
Mer service

Ett levande
lokalt centrum

Bättre utbud
Vacker arkitektur

Verksamheter har
stängts ner

Illustration över hur dialogsvaren format de fyra övergripande målen
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En ny bro till fastlandet kommer starkt påverka hur
Svanesund utvecklas, inte minst sett till hur många
bostäder som kan byggas. I och med att brofågan inte
kommer vara löst innan detta planprogram och följande detaljplaner ska börja implementeras så krävs
det, för att kunna påbörja utvecklingen, att en överenskommelse sluts mellan Orust kommun, Trafikverket, Västtrafik och Länsstyrelsen.
Denna överenskommelse syftar till att säkra så att
den infrastruktur som krävs för att utveckla samhället finns på plats. Detta kan innebära att färjekapaciteten ökas fram till dess att en bro är färdig och att
Orust kommun ser till att utveckla cykelnätverket så
att det (1) på ett enkelt sett går att cykla till Stenungsund och (2) att det enkelt går att cykla till bussen.
Orust kommun samverkar med Västtrafik för att utveckla en attraktiv pendlingsbusstrafik till Stenungsund och söder ut mot Göteborg.
Diagrammet till höger visar att i scenario 1, där ingen överenskommelse sluts, så kan samhället knappt
utvecklas alls. Med överenskommelse kan samhället
utvecklas till dess att brofrågan är utredd och därefter fortsätta utvecklas (scenario 3) om det blir en bro,
och avstanna ifall det inte blir det (scenario 2).

UTBYGGNAD

5.3 ÖVERENSKOMMELSE - ORUST KOMMUN, TRAFIKVERKET, VÄSTTRAFIK OCH LÄNSSTYRELSEN

Infrastrukturkopplade
scenarier
Brofrågan löst

3

2
Överenskommelse

1

5

10

15

ÅR

Diagram som visar utbyggnadsomfattningens koppling till infrastrukturutbyggnad
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5.4 MAXFÖRSLAG
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I enlighet med diagrammet på föregående sida så
kommer skalan och takten på utbyggnationen vara
beroende på hur infrastrukturfrågan utvecklas. Programförslaget som presenteras i nästkommande kapitel är således ett maxförslag, ett förslag som visar
den största möjliga exploatering. För att detta förslag
ska bli verklighet krävs att både bland annat infrastruktur och ekonomiska aspekter är optimala.
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26
26

Förvaltningen har valt att planera efter ett max då det
inte är något problem att bygga mindre än vad en detaljplan tillåter medan att bygga mer kräver ändring
eller en helt ny plan.
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Strukturplan som visar maximal utbyggnad av Svanesund centrum
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6. PROGRAMFÖRSLAG
6.1 INTRODUKTION
Programförslaget för Svanesunds centrum ämnar att
göra orten mer attraktiv med fler boenden, mer service, tydligare kopplingar mellan bebyggelse och natur
samt en tryggare plats att vara på. Illustrationskartan
som presenteras på kommande sidor är ett maxscenario där infrastruktursituationen (se föregående kapitel) tillåter Svanesund att nå sin högsta kapacitet.
Förslaget tillför nya bostäder i ett område som idag
är ytterst glesbebyggt. Bostäderna är främst i form av
flerbostadshus, radhus samt parhus, boendeformer
som är ovanliga i Svanesund i dagsläget. Syftet är att
göra Svanesund mer dynamiskt och möjliggöra för
inflyttning av familjer och personer i arbetsför ålder.
Ett viktigt tillskott kommer att vara ett nytt torg i centrum i anknytning till Färjevägen. Torget blir en naturlig mötesplats med ett levande utbud av service.
Programförslaget presenteras mer i detalj på kommande sidor.
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6.2 ILLUSTRATIONSKARTA
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Den nya bebyggelsen inom programområdet för Svanesunds centrum omfattar större delen av Svanesunds centrala delar, mycket varav idag är obebyggt.
Programförslaget möjliggör cirka 300 bostäder.

33

35

36

32

30

33

33

Utöver detta tillkommer cirka 4700 m2 lokaler för
verksamheter främst koncentrerat till centrumdelen.
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boende
service
boende + handel
boende eller
service
mötesplats
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6.3 DELOMRÅDEN
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Områdenas utformning presenteras ingående på
kommande sidor.
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52

Programområdet har delats upp i fem olika delområden som har sina egna distinkta karaktärer. Områdenas utformning har utarbetats utifrån områdets läge
och relation till Svanesund som helhet.
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Referensbild: Amhult, Göteborg

Referensbild: Brandholmen, Nyköping

6.3.1 Norra Området 1A Travbanan
- den nya trädgårdsstaden
Inom området för den gamla travbanan föreslås en modern version av en trädgårdsstad med
småskalig, sammanhållen bebyggelse med bostäder i två till tre våningar, samtliga med trädgårdar och tillhörande odlingslotter.
Bostadsområdet är inspirerat av trädgårdsstadens planidé, med ett tydligt förhållande mellan
gata och gård. Gestaltningsprinciper som särskilt ska beaktas vid fortsatt detaljplanläggning
inom området är:
- Entréer mot gatan
- Sammanhållen bebyggelse i 2-3 våningar.

- Sadeltak, takkupor och frontespis får förekomma. Takmaterial av tegel eller plåt
- Fasader i trä ljusa slamfärger eller faluröd
- Halvprivata trägårdar med odlingslotter
I den norra delen av området planeras en förskola för cirka 100 barn. Den ska både ersätta tillfälliga lokaler på Sestervikens förskola och bidra till
att täcka det expansionsbehov kommunen har.
Placeringen möjliggör att den befintliga naturen
kan användas som en naturlig och stimulerande
förskolegård. Det kommer finnas möjlighet att
anlägga delar av förskolan i två plan.
Referensbild: Fågelvägens förskola, Dals ed kommun
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Referensbild: Nysäter, Mölnlycke
6.3.2 Delområde 1 B Utsikten
En viktig utgångspunkt för utformningen av bebyggelsen på berget har varit att anpassa strukturen till
befintliga natur- och kulturvärden. Därigenom kan
den befintliga miljön och de höga naturvärdena kring
bäcken bevaras samtidigt som nya bostäder tillförs.
Husens placering har också anpassats för att spara skyddsvärda träd och naturklassade hällmarker.
Längsmed bäcken anläggs en gångstig upp till naturoch odlingsområdet i Västra Änghagen.
Området får sin karaktär från närheten till naturen.
Därför har föreslagen bebyggelse och vägdragning
anpassats efter de gamla stengärdsgårdarna så att
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Referensbild: Halssmycket, Lerum
dessa kan bevaras. Här ska det kännas att man bor
nära naturen genom varsam inplacering av bebyggelsen, samtidigt som tillgängligheten till strövområden
och rekreation finns direkt utanför dörren. Längs
med vägen stiger hushöjderna från mindre parhus
om två våningar till två flerbostadshus om fem våningar som ligger längre upp. Från det här området
kan man se ända till Tjörnbron.
Gestaltningsprinciper som särskilt ska beaktas vid
fortsatt detaljplanläggning inom detta område är:
- Sammanhållen bebyggelse i två till fem våningar.
- Bebyggelsen anpassas efter natur och kulturvärden
- Material och utformning som smälter in i landskapet.

Förutsättningar:
-Husens placering måste anpassas så de inte stör
fornminnena
-Husens placering måste anpassas så att de höga naturvärdena kan sparas
-Innan byggnation ska vissa fornminnen tas bort

32

38

52

35

29

29

54

33
35

36

32

30
33

33
32

33

34

30

26
26

19

Referensbild: Lindbacken, Uppsala
6.3.3 Delområde 2 Färjevägen
Färjevägen omvandlas från att vara en genomfartsväg
med stora gräsytor på sidorna till en trivsam bygata.
Färjevägen ska inte längre upplevas som en barriär
mellan norra och södra Svanesund. Bebyggelsen vid
sidan av gatan är i tre våningar, antingen flerbostadshus eller stadsradhus. Husens karaktär ska vara lika
på båda sidor av gatan för att uppnå ett sammanhållet gaturum. På grund av buller behöver lägenheterna vara genomgående med tillgång till en tyst sida.
Mellan Färjevägen och husen finns en trottoar samt
gång- och cykelbana.

Referensbild: Kv. Skult, Borlänge
en tätare bygata med entréer mot vägen. I dagsläget
är trafikmängden för stor för att detta ska vara möjligt.
Gestaltningsprinciper som särskilt ska beaktas vid
fortsatt detaljplanläggning inom detta område är:
- Entréer mot gatan
- Sammanhållen bebyggelse om tre våningar.
- Genomgående lägenheter
- Sadeltak. Takmaterial av tegel eller plåt
- Fasader i trä, i ljus slamfärger eller faluröd

Det är viktigt att poängtera att det är först när en ny
bro till fastlandet är på plats som Färjevägen kan bli
Referensbild: Kv. Mursmäckan, Stockholm
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Referensbild: Strandtorget, Tyresö
6.3.4 Delområde 3 Centrum
Centrum omvandlas och ges en tydligare identitet genom högre bebyggelse intill ett litet och väldefinierat
torg. Bebyggelsestrukturen präglas av en småstadsstruktur. Byggnader intill torget föreslås uppföras i
3-4 våningar som flerbostadshus där entréer är vända mot torget. Bottenvåningarna ska ha möjlighet att
utvecklas till lokaler. Torget nås från alla väderstreck
och ska fungera som navet i Svanesund.

som följer programmets småstadsstruktur ska bebyggelsen förses med sadeltak och takkupor täckta
av tegel. Fasaderna föreslås bestå av stående träpanel, alternativt puts. Fasadfärgen föreslås vara i ljusa
slamfärger alternativt faluröd.
Gestaltningsprinciper som särskilt ska beaktas vid
fortsatt detaljplanläggning inom detta område är:

Matbutiken flyttas fram till Färjevägen och kommer
dra besökare till torget.

- Entréer mot torget
- Sammanhållen arkitektonisk identitet i 3-4 våningar
- Sadeltak och takkupor, takbeläggning av tegel
- Fasader i trä, ljusa slamfärger eller faluröd

Från torget kan man gå vidare mot Källvägen. För att
åstadkomma en sammanhållen bebyggelsekaraktär

Torgets föreslagna utformning presenteras mer i detalj senare i kapitlet.
Referensbild: Illustration Norrberget, Ettelva
Arkitekter
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Referensbild: Blooc Flat

Referensbild: Brf. Skeppsgården, Kullavik

6.3.5 Delområde 4 Södra
Bebyggelsen placeras utmed Pilvägen och Skansvägen. Konvaljvägen och Skansvägen kopplas ihop.
Bostäderna kommer att byggas och förvaltas av Stiftelsen Orustbostäder och kommer bestå av hyreslägenheter.
I den södra delen av området finns det en yta som
är avsedd för en utbyggnad av det befintliga demensoch äldreboendet Fyrklövern som i sin tur ligger strax
utanför planområdet.

Gestaltningsprinciper som särskilt ska beaktas vid
fortsatt detaljplaneläggning inom detta område är:
- Bebyggelse och entréer mot gatan
- Sammanhållen bebyggelse om tre till fyra våningar.
- Sadeltak. Takmaterial av tegel eller plåt.
- Fasader i trä, i ljus slamfärger eller faluröd.

Referensbild: Brf. Kolonin, Växjö
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6.4 MÖTESPLATSER OCH STRÅK
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6.4.1 Mötesplatser

6.3.6 Delområde 5 Västra
Västra delområdet ligger idag som en barriär till det
angränsande området för planprogrammet för Ängås. För att Svanesund ska upplevas som ett sammanhållet samhälle blir det viktigt att dessa ytor utvecklas
på ett sätt så att de knyter samman snarare än att avskärma ytterligare.
I området finns i gällande detaljplan en outnyttjad
byggrätt för allmänt ändamål. Framtida utveckling
av området kan innehålla kommunal service så väl
som bostäder.

54





Platser som stärker den sociala infrastrukturen är
bland annat mötesplatser av olika slag. Sådana platser är det bilfria torget (1) och de gröna mötesplatserna, som slänten i Norra delen (2) (där befintligt
hus kan få finnas kvar och fungera som träffpunkt i
lämplig form) samt den gröna ytan väster om Centrum (3), som kan utvecklas med mer parkkaraktär
i anslutning till dagens boulebana, vars läge flyttas
inom parken. De gröna mötesplatserna är sådana
som kan utvecklas även innan övrig bebyggelse finns
på plats och som kan vara positiva värdebärare inför
kommande utbyggnadsetapper. För att möjliggöra ett
fungerande torg behöver livsmedelsaffären flyttas ut
till Färjevägen.
En fungerande lekplats saknas idag i Svanesund centrum och därför planeras att en ny lekplats anläggs
söder om Färjevägen (4). Svanesund centrum ska
vara tillgängligt för alla och då är det inte minst viktigt att få med aktivitetsområden riktade mot barn.

Referensbild: Kaknäs utegym, Stockholm
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6.4.2 Service och handel

6.4.3 Torget

För att få de effekter som eftersträvas i programmet
gäller det att bygga så att det ges möjligheter till utveckling, även om inte alla delar kan komma till på
en gång eller fullt i den skala som önskas.

Ett viktigt tillskott kommer att vara ett nytt torg i
centrum i anknytning till Färjevägen. Medborgardialogen visade att invånarna i Svanesund saknar mötesplatser, ett behov som kommer kunna uppfyllas av
det nya torget. Enligt förslaget så flyttas matbutiken
från sitt nuvarande läge till en ny byggnad som placeras vid vägen. Torget anläggs bredvid matbutiken så
att andra mindre verksamheter kan dra nytta av den
fottrafik som matbutiken genererar. På så sätt blir
torget en naturlig mötesplats med ett levande utbud
av service.

En viktig del för att tillgodose samhällsservice och
utvecklad handel är att säkerställa utrymme för sådana etableringar. Programmet visar på möjligheten
till lokaler inom Centrumdelen samt även mark för
möjlig utbyggnad för Fyrklöverns demens- och äldreboende .
Att det finns grundläggande social service och handel, såsom utbildningslokaler, matvarubutik, restaurang etcetera, som är tillgänglig med alla trafikslag är
en förutsättning för att Svanesund ska fungera som
lokalsamhälle. Med detta på plats så fungerar vardagslivet för de som bor och verkar i Svanesund.

Referensbild: Strandtorget, Tyresö

Referensbild: Visby torg

Referensbild: Konsul Olssons plats, Helsingborg
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Referensbild: Kv. Gurkan, Landskrona

6.4.4 Grönstruktur och gröna stråk
Programmet syftar till att knyta samman stråk för
rekreation med mötesplatser i centrala Svanesund.
Från det centrala torget kan man som gående ta sig
ut i naturen antingen via övergångsställen vid torget
eller vid infarten till den norra delen av planområdet och därefter vidare in i naturområdet vid bäcken
via nyanlagda gångvägar. Därifrån finns en fortsatt
koppling till naturområdet vid Västra Änghagen med
rekreationsområden och elljusspår. Att knyta samman de sociala ytorna och naturmiljöerna som Svanesundsborna uppskattar i sin närmiljö, ökar samhällets attraktivitet och känsla av att ha ”nära till allt”.

Referensbild: Ursvik, Sundbyberg
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Grönstruktur

6.5 TRAFIK, GATURUM OCH PARKERING
6.5.1 Gaturummens utformning
Färjevägen är Svanesunds pulsåder och kommer
fortsätta vara det även i framtiden. Ambitionen med
planarbetet är att Färjevägen ska gå från en barriär,
med stundtals tung trafik och få övergångsställen till
ett nav som knyter samman lokalsamhället. Om den
en bro ersätter färjorna kommer trafikflödena jämnas ut och trycket inte bli lika högt. Då möjliggörs det
att lägga bebyggelse närmare gatan och ge den mer
karaktär av en småstadsgata. Fler och säkrare övergångsställen gör också så att norra och södra sidan
om vägen bättre kopplas samman.

Träd längs med vägen skapar ett trevligare gaturum,
Referensbild: Ålstensgatan 1964
Övriga gator inom området kommer vara mindre och
lugnare än Färjevägen och deras syfte är främst att nå
till de olika målpunkterna inom området. I anknytning till bostäder kommer, särskilt i den norra delen
av området, parkeringar placeras längs med gatorna.





Referensbild: Kv. Skult, Borlänge
Exempel på hur bostäder kan skapa ett gaturum som är
tätare än dagens situation på Färjevägen

Både Färjevägen och gatorna inom området kommer
i stor utsträckning att kantas av träd. Detta kommer
bidra till att mer trivsamma gaturum.





Gatunät
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6.5.2 Färjevägen och ÅVS
För trafiksituationen längs Färjevägen har en åtgärdsvalsstudie för trafik tagits fram (Trivector) Den visar
på flera åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten
längs vägen, både med och utan en eventuell framtida broförbindelse till fastlandet.
En bro skulle innebära stora förändringar för Svanesund. Trafikmängderna kommer om en broförbindelse byggs reduceras markant jämfört med dagens
nivåer. Även de stötvisa trafikmängderna som beror
på färjornas ankomster och avgångar försvinner.
Exakt hur mycket är svårt att säga eftersom det är
okänt hur stor del av dagens trafik som är genomfartstrafik och hur stor del som har start- eller målpunkt
i Svanesund. En stor del av trafiken bedöms vara genomfartstrafik. Utan en färja som har specifika avgångstider skulle även stressen att hinna med färjan,
och därigenom höga hastigheter, minska.
Utan en bilfärja öppnas möjligheterna till att ändra
karaktär på vägen till en lokalgata eller stadsgata. Det
innebär att vägens yta kan omfördelas och mer utrymme ges till fotgängare och cyklister. Vägen är idag
en barriär mellan södra och norra delarna av programområdet. Med en ombyggnad av Färjevägen skul-
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le den upplevda barriäreffekten minska genom att
gång- och cykelpassager underlättas med fler och tydligare korsningspunkter. Trafiksäkerheten skulle öka
genom den nya utformningen samt av lägre hastigheter. Sammantaget bedöms att en bro skulle förändra
förutsättningarna för Svanesund att utvecklas som
samhälle markant, mer attraktiv och lugnare trafikmiljö utan att tillgängligheten försämras. Vissa åtgärder som beskrivits i åtgärdsvalsstudien kommer inte
längre vara relevanta att genomföra med en broförbindelse. Andra åtgärder är sådana som behöver genomföras oavsett, för att förbättra befintlig standard.
Dessa åtgärder har lyfts in i planprogrammet.
1. Hastighetsgräns 40 km/h på Färjevägen i hela tätorten.
2. Ny gång- och cykelväg på norra sidan om Färjevägen från centrum till färjan. Kopplas till befintlig
gång- och cykelväg som förlängs förbi parkeringen i
centrum.
3. Gångpassage i plan med refug för fotgängare från
Västra Änghagen till centrum
4.Dra in 2 hållplatser; Svanudden och centrum/Kaprifolvägen Hållplatserna bör läggas i anslutning till
övergångsställen så att de tillsammans blir en hastighetssäkrande åtgärd.
5. Färjevägen förbi Svanesund centrum görs om till
stadsgata med bebyggelse på varje sida samt gångoch cykelbana längs med vägen.

Åtgärder från workshop 2 markerade på karta
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6.5.3 Gång- och cykelövergångar
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I dagsläget finns det för få övergångar på Färjevägen.
Detta leder till att oskyddade trafikanter korsar vägen på icke avsedda platser. Med tanke på att trafiken
stundtals är hög och att många bilister stressar för att
hinna med nästa färja så skapar det en osäker situation. Förslaget är därför att lägga till en övergång och
flytta en befintlig.
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En övergång föreslås läggas till i anknytning till korsningen Färjevägen-Kaprifolvägen, förslagsvis öster
om Kaprifolvägen. Detta är en plats där oskyddade
trafikanter korsar Färjevägen idag, vilket är en tydlig
indikation på att ett övergångsställe saknas just där.
Längre österut föreslås befintligt övergångsställe flyttas till ett läge något längre österut. Då hamnar det
i ett läge som dels är mer strategiskt placerat i förhållande till det planerade torget och som dessutom
kommer knyta an till en ny planerad cykelförbindelse norrut mot Västra Änghagenområdet och befintlig
gång- och cykelkoppling till Sesterviksområdet.
Övergångarna avses tas med i den norra delens detaljplan.
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Befintlig och planerade övergångar på Färjevägen
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6.5.4 Parkering
Samtidigt som Orust kommun har en ambition att
möjliggöra ett liv utan bil i Svanesund så är bilen
fortsatt ett viktigt färdmedel inom kommunen. Det
är därför väsentligt att det inom Svanesund centrum
finns tillräckligt mycket parkering för att tillgodose
både handelns och de boendes behov.
En avvägning har gjorts för att hitta en lösning där
tillräckligt många parkeringsplatser anläggs samtidigt som parkeringarna inte tar allt för mycket plats
från byggnader och offentliga miljöer. De mindre
parhusen i det norra området planeras ha egna parkeringar inom fastigheten.
Parkeringen söder om livsmedelsaffären planeras att
anläggas på ett sätt så att ytan på vissa helgdagar kan
användas för till exempel marknader.

Parkering handel
Parkering bostad
Parkering service
Befintlig och planerade parkeringsplatser inom programområdet
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7. GENOMFÖRANDE
7.1 ANSVAR OCH KOSTNADER
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Det kommer att krävas en omprövning av befintlig
gemensamhetsanläggning inom området. Gemensamhetsanläggningen kommer att utökas med nya
allmänna platser och mark som blir kvartersmark
lyfts ur. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av
Svanesunds vägförening.
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I norra delen ägs idag 70% av marken av Stiftelsen
Orustbostäder men kommer övergå till kommunal
ägo under 2021.
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En stor del av det södra området ägs av Stiftelsen
Orustbostäder som också kommer ansvara för utbyggnation av den delen av programmet.

Marken inom programområdet ägs till största del av
kommunen. Markköp, markbyten och fastighetsreglering kan komma att bli aktuella för att genomföra
exploatering, utbyggnad av allmänplats och infrastruktur, detta utreds mer i kommande detaljplaner.
Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare.

Markanvisningar av bostäder kommer ske i etapper
i de olika delområdena. På norra sidan är det lämpligt att i ett första skede markanvisa radhusen som
ligger söder och öster om förskolan. Förskolan kommer börja byggas ut direkt efter laga kraftvunnen

33

De fastigheter som ägs av Orust kommun, som i programmet föreslås bebyggas med bostäder och verksamheter kommer att säljas till ett antal byggbolag genom markanvisning under eller efter detaljplanerna
vunnit laga kraft. Kostnadsandelen kommer att regleras i kommande genomförandeavtal. Kommande
exploatörer kommer att ha kostnader för sina delar
av åtgärderna på allmän plats samt flytt av ledningar.

7.1.2 Fastighetsrättsliga frågor

7.1.3 Markanvisningar

52

Av tradition är Orust kommun inte huvudman för allmänna platser, vilket innebär att det är enskilt huvudmannaskap i hela kommunen. Det betyder att det är
olika samfällighetsföreningar som förvaltar allmänna platser i alla kommunens tätorter. Orust kommun
erhåller kostnader för utbyggnaden av allmän plats
(gator, torg, parker, m.m.) inom programområdet
samt övergripande infrastrukturåtgärder. Kostnaden
för infrastruktur finansieras i huvudsak genom exploateringsbidrag från exploatörerna/fastighetsägarna, vilket kommer att regleras i kommande genomförandeavtal.

Samtliga exploatörer inom programområdet kommer att ha kostnader för utbyggnaden av byggnader
och anläggningar inom kvartersmarken samt erforderliga anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme, m.m. enligt gällande taxor.
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7.1.1 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
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26
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detaljplan och det passar därför bra att även bygga
ut närliggande bostäder så att infrastrukturen kan
samutnyttjas. I ett senare skede kan parhusen längre
norrut markanvisas och sist markanvisas höghusen
längst i norr.
På den södra sidan om Färjevägen kommer huset
väster om det planerade torget att markanvisas i ett
första skede. Det görs i samband med byggnation av
den nya matbutiken. Dessa tillsammans kommer att
rama in det nya torget. I ett senare skede, 2-3 år efter laga kraftvunnen detaljplan, kommer även byggnaden i den västra delen av delområde centrum att
arkanvisas.
Den sista markanvisningsfasen blir byggnaderna
längs med Färjevägen. Byggnation av dessa kräver att
det buller som trafiken på Färjevägen ner till färjeläget försvinner och det sker först efter att en ny bro är
på plats.
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7.2 FORTSATT PLANARBETE
32

38
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7.2.3 Tidplan
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7.2.1 Detaljplaneprocessen

35

29

52
54

Svanesund norra
• Uppstart - Q4 2020
• Samråd - höst 2021
•
Granskning - vinter 2021/2022
•
Antagande - Q2 2022
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När planprogrammet är antaget är nästa steg att ta
fram ny detaljplan. Programområdet kommer att
planläggas i två steg. Först kommer delen norr (Svanesund norra) om Färjevägen att planläggas. Förskolan som är föreslagen norr om Färjevägen ska ersätta
förskoleplatser på Sesterviksvägen som idag håller
till i byggnader med tillfälligt bygglov. Därför är det
angeläget att den norra delen av programområdet
vinner laga kraft så snart som möjligt.
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Programmets områden kommer kunna byggas ut i
etapper i väntan på att brofrågan är löst. Utbyggnationen måste följa de förutsättningar som infrastrukturen ger. Först när kapaciteten ökats, antingen tillfälligt med fler färjeavgångar eller permanent med
ny bro, kan området byggas ut till fullo.
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Efter det så kommer den södra delen (Svanesund
centrum) att detaljplaneras. De flesta viktiga publika
funktionerna är placerade söder om Färjevägen och
det är därför viktigt för Svanesunds utveckling att de
inte skjuts på framtiden. Båda detaljplanerna är viktiga för att Svanesund utvecklas på ett attraktivt och
hållbart sätt.
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Svanesund centrum
• Uppstart - Q3 2021
• Samråd - vinter/vår 2022
•
Granskning - höst 2022
•
Antagande - vinter 2022
Övriga händelser:

7.2.2 Utredningar
I kommande detaljplanearbete behöver följande frågor studeras vidare:
• Komplettering geoteknik
• Gata-, VA- och dagvattenutredning
• Miljökonsekvenser

2022
• Markanvisningar i norra delen
2023-2028 och framåt
• Nybyggnation efter markanvisning
• Eventuell flytt av matbutiken
• Uppförande av nytt torg
• Utbyggnad av GC-vägar
• Vatten, avlopp och dagvatten
Tidplanen kan behöva revideras allt eftersom förutsättningar ändras och fastställs.
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8. KONSEKVENSER
8.1 MILJÖKONSEKVENSER
8.1.1 Stadsbild och kulturmiljö

8.1.3 Ianspråktagande av jordbruksmark

Programförslaget innebär att Svanesunds stadsbild
blir mer sammanhållen. Exploateringsgraden inom
planområdet är idag väldigt låg och Svanesund centrum upplevs som en tomt och inaktivt. Enligt förslaget kommer samhället byggas ihop och Färjevägen
får på sikt ett tydligare uttryck som småstadsgata.

I planområdet, vid den tidigare travbanan, finns
jordbruksmark som inte är redovisad i Jordbruksverkets blockdatasystem. Detta innebär att ingen
ansöker om EU-stöd för marken.

Kulturmiljövärdena inom planområdet består främst
av fornlämningar. Vid bebyggelse inom fornlämningsområde görs en avvägning av intressena och
lämpliga skyddsavstånd kommer tillämpas där det
behövs. Programmets föreslagna utveckling i centrala Svanesund bedöms kunna ske delvis inom fornlämningsområde, enligt avstämning med Länsstyrelsen i tidigt skede.
8.1.2 Naturmiljö och rekreation
Det norra delområdet kommer anläggas inom vad
som idag är ett naturområde och en gammal travbana. Inom detta område kommer bebyggelse placeras
med hänsyn till naturliga höjdskillnader och växtlighet. Husen kommer placeras i naturen snarare än ersätta den. Dessa boendens främsta kvalitet kommer
vara just deras kopplingar till naturvärden och närhet
till rekreationsområde.
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Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning för
bostadsändamål. I översiktsplan 2009 pekas området
ut för utveckling av bostäder. Därmed har en övergripande avvägning gjorts mellan lämpliga markanvändningar i förhållande till det allmänna intresset
av att bevara jordbruksmark.
Brukningsvärd jordbruksmark avses vara mark
som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga
förutsättningar var lämpad för jordbruksproduktion.
Marken i fråga har inte brukats för jordbruk sedan
1960-talet och har därefter utgjort anläggning för
travhästar och har sedan nedläggningen stått helt
obrukad. Marken nyttjas inte som åker eller betesmark. Kommunen bedömer därför att jordbruksmarken inte är brukningsvärd.
8.1.4 Betydande miljöpåverkan
Förvaltningens bedömning är att planen inte kom-

mer att utgöra betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning därför inte kommer behöva tas fram.
En naturvärdesinventering (NVI) har tagits fram
inom ramen av programarbetet. Den visar att de dominerande ytorna i området har låga naturvärden
Området består idag främst av gräsmattor med låga
naturvärden. En äldre, oanvänd, travbana kommer
också tas i anspråk.
De områden som i NVI har definierats som naturvärdesklass 3 kommer inte tas i anspråk för bebyggelse
och kommer därför inte heller påverkas.
8.1.5 Skyfall
Utredning för konsekvenser och hantering av skyfall
kommer att tas fram under detaljplaneskedet. Utredningen ska ta höjd för minst ett klimatanpassat
100-årsregn.

8.2 EKONOMISKA KONSEKVENSER
Förslaget innebär möjlighet för positiva ekonomiska
konsekvenser genom att det skapas plats för fler bostäder, verksamheter och ytor för allmänheten. Detta
ger goda förutsättningar för att utveckla Svanesund
till en attraktiv plats att leva och verka i.

kombination med tillförsel av nya bostäder skapar
förutsättningar för inflyttning till Orust och Svanesund, vilket i sin tur ökar skattebasen. De investeringar som görs i samhället blir därmed en lönsam
investering.

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, handel och kollektivtrafik vilket också bedöms ge positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen.

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

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 kommunen.
Samtidigt kommer kommunen få ökade kostnader
för allmänna platser, framför allt i utbyggnadsskedet
men eventuellt även för underhåll i form av driftsbidrag till vägföreningen.
Planprogrammets syfte är att göra Svaneusnd till ett
mer välfungerande och attraktivt centrum. Detta i
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8.3 SOCIALA KONSEKVENSER
8.3.1 Sammanhållen struktur
Planprogrammet ger förutsättningar för att skapa en
attraktiv och levande boendemiljö och att Svanesund
utvecklas till ett sammanhållet samhälle. Planförslaget med ett stärkt centrum som samlas runt ett nytt
torg kan bidra till bättre förutsättningar för ett utökat
serviceutbud samt skapa en mer attraktiv boendemiljö.
Att många av de planerade bostäderna är i form av
bostadsrätter och hyresrätter - boendeformer som
idag är ovanliga i Svanesund - kommer möjliggöra
att nya grupper av människor flyttar till orten. Detta
kommer i sin tur leda till en mer balanserad befolkningssammansättning och bättre skatteunderlag för
kommunen.
Genom ett utökat och bättre integrerat cykelnät skapas goda förutsättningar för ökad andel cykelresor
inom Svanesund. Det föreslagna cykelvägnätet sträcker sig inom centrala och perifera Svanesund med en
länk till Västra Änghagen i norr och till färjeläget i
öst. Ett utökat cykelvägnät enligt förslaget bör kunna
ersätta de kortare bilresorna i vardagen och fungera
som ett första färdmedel för att sedan kunna byta till
kollektivtrafik. För att kollektivtrafiken ska fungera
krävs att en överenskommelse med Västtrafik sluts.
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Överenskommelsen syftar till att förbättra förbindelserna mot Stenungsund och Göteborg och därmed
bättre möjliggöra arbetspendlingsresor utan bil.
8.3.2 Vardagsliv
För att locka fler året-runt-boende och att kunna erbjuda Orustbor ett större utbud krävs fler bostäder.
Att bygga i Svanesund centrum bidrar till att fler
människor bor och verkar där vilket ger ökat underlag till både kommunal och privat service samt handel och verksamheter.
Det planerade torget kommer kunna bli den tydliga
målpunkt som Svanesund idag saknar. En tydlig plats
att mötas på där service och handel kan koncentreras. Planen kan inte säkerställa att det blir mer service eller handel i Svanesund men den kan däremot
skapa förutsättningar för service att växa fram.
8.3.3 Barnperspektiv
Föreslagen bebyggelsestruktur inom området främjar möjligheten till en aktiv fritid. Gång- och cykeltrafik kommer att prioriteras inom området vilket ger
goda förutsättningar för en trafiksäker miljö för barn
att vistas och färdas i.

Skolutvecklingen sköts i planprogrammet för Ängås,
däremot planeras en ny förskola i den norra delen av
programområdet. Förskolans föreslagna placering
möjliggör goda förutsättningar för en naturlig och
stor utemiljö.
En lekplats planeras att placeras i den västra delen av
delområdet ”centrum”.

8.4 TRAFIKKONSEKVENSER
8.4.1 Bro till fastlandet

8.4.3 Gång- och cykeltrafik

Precis som mycket annat i det här programmet så är
trafikkonsekvenserna beroende på om det blir en ny
bro till fastlandet, lokaliserad norr om Svanesund.
När bron är på plats så kommer många av de trafikproblem som idag finns på Färjevägen minska. Eftersom en bro kommer ersätta dagens bildfärja kommer
det trafiktryck som skapas strax innan färjans avgång
försvinna.

Inom programområdet planeras för prioriterade
gång och cykelstråk genom området och att öka attraktiviteten för fotgängare och cyklister. Programförslaget bedöms bidra till ökad tillgänglighet och minskande andel biltransporter inte bara för boende och
verksamma inom området utan även för alla rörelser
mellan centrum och omgivande bebyggelse.

8.4.2 Åtgärdsvalsudie för Färjevägen
Enligt ÅVS Färjeävgen kommer planerad byggnation
i Svanesund få störst påverkan på korsningen Färjevägen - Skansvägen och korsningen Färjevägen - Varekilsvägen, samtidigt som Lyckhemsvägen beräknas
få en betydande biltrafikökning.
Föreslagna åtgärder handlar huvudsakligen om att
skapa säkrare överfarter över Färjevägen för gående,
tillskapande av nya gång- och cykelvägar, förbättrade
korsningar med svängkörfält samt förenklad kollektivtrafik med färre och bättre lokaliserade hållplatslägen.
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Orust kommun, 473 80 Henån
tel. 0304-33 40 00
kommun@orust.se www.orust.se

Datum

Diarienummer

2021-07-09

KS/2021:727

1(4)

Kommunförvaltningen
Linda Johansson
telefon 0304-33 40 31
e-post: linda.johansson@orust.se

Beslut om planbesked för Varekil 1:19
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Varekil 1:19 i Orust
kommun. Beslutet fattas med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Varekil 1:19.
3. Förvaltningen ska teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet
påbörjas.
4. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal för del av
fastigheten Varekil 1:172.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planbesked för fastigheten Varekil 1:19 inkom 2021-06-03. Planområdet är
beläget nära Varekils skola i anslutning till befintlig bebyggelse längs Jöråsvägen.
Sökande vill få möjlighet att i detaljplan pröva lämpligheten att uppföra cirka 100 nya
bostäder i varierande upplåtelseform, villor, hyresrätter, bostadsrätter samt
seniorboende, på fastigheten Varekil 1:19. Även intilliggande fastighet Varekil 1:172
berörs av ansökan. Varekil 1:172 är i kommunal ägo. För att möjliggöra utvecklingen på
Varekil 1:172 föreslås att ett markanvisningsavtal tas fram, där exploatören får möjlighet
att köpa del av Varekil 1:172 när detaljplanen vunnit laga kraft.
Viktiga frågor att utreda i planarbetet är avgränsningen mellan de höga naturvärdena och
ny bebyggelse samt lämpliga åtgärder på Jöråsvägen alternativt annan anslutningsväg till
området. Jöråsvägen är hårt belastad idag vilket innebär att ökad trafik på vägen kan
medföra trängselproblem och ytterligare störningar för de boende längs vägen.
Området ansluts till det kommunala VA-nätet, men utbyggnad behöver avvaktas, så att
överföringsledningen mellan Varekil och Ellös är klar. Ansökan avviker från
Översiktsplan 2009 men stämmer överens med Bostadsförsörjningsprogrammet antaget
2016 där området är utpekat för strategiskt markköp för utveckling av bostäder.
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KS/2021:727
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Område aktuellt för planprövning
Utredning
Ansökan
Ansökan innehåller skisser och beskrivning om utveckling av cirka 100 nya bostäder i
västra delen av Varekil. Plan området är beläget strax väster om Varekils skola i
anslutning till befintlig bebyggelse längs Jöråsvägen. Planområdet består idag av kuperad
skogsmark som delvis används för rekreation av boende i området men även av skolan.
Ansökan innehåller både villor, hyresrätter, bostadsrätter och seniorboende. Skisserna
visar en önskan om att placera seniorboende i den södra delen av området, villorna och
lägenheterna är placerade längre norrut i anslutning till befintliga villor.
Nuläge
Planområdet ligger inom riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 4 § högexploaterad kust.
Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av bostadsutvecklingen då området befinner
sig inom Varekils samhällsområde. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
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I Översiktsplan 2009 (ÖP) är området utpekat som värdefullt grönområde. Planområdet
bedöms förenligt med kommunens Program för bostadsförsörjning, antaget 2016-06-09
§ 66 där det är utpekat för strategiskt markköp för utveckling av bostäder. Området
berörs inte av någon gällande detaljplan.
Inom planområdet finns en lövskog som ingår i kommunens Naturvårdsprogram från
2006 samt är av länsstyrelsen utpekad som värdefull. Områdets sydligaste del består av
ett högre bergsparti.
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är utbyggt i området och det är möjligt att
ansluta de nya bostäderna. Dock behöver överföringsledningen mellan Varekil och Ellös
vara klar innan de nya bostäderna kopplas på. Överföringsledningen planeras vara klar
under 2024.
Trafikbelastningen på Jöråsvägen är hög, de boende längs Jöråsvägen upplever att
bullernivåerna är höga redan idag. Det finns också risk för temporära trängseleffekter,
framförallt på morgonen när skolan börjar.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att en utveckling enligt ansökan går i linje med kommunens
intentioner för området. Frågor att utreda i planarbetet är avgränsningen mellan de höga
natur-/rekreationsvärdena och ny bebyggelse. Det innebär att bebyggelsen kan behöva
omdisponeras i förhållande till skisserna som finns med i ansökan. En annan fråga att
reda ut är anslutningsvägen till området. Det är därför nödvändigt att ta fram en
trafikutredning för att utreda nödvändiga åtgärder längs Jöråsvägen så att bullernivåerna
vid bostäder inte överskrider riktvärden samt att trängseleffekter elimineras, alternativt
se över möjligheterna för en ny infart till området.
Planområdet avviker från gällande ÖP därför behöver planen handläggas med utökat
förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap § 7. Förfarandet består av kungörelse,
samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och
antagande innan planen kan vinna laga kraft.
För att möjliggöra utvecklingen av bostäder behöver kommunen sälja mark till
exploatören. Detta möjliggörs genom en direktanvisning som reglerar vilken mark
exploatören får köpa och vad som får byggas på marken. Mark- och
exploateringsenheten tar fram markanvisningsavtal i samband med att detaljplanearbetet
påbörjas.
Enligt checklistan, med prioritering enligt kommunens program för bostadsförsörjning,
får detaljplanen prioritet 1. Den nya detaljplanen bedöms kunna påbörjas senhösten
2021 och antas av kommunfullmäktige q2 2023. Exploatören har önskat en
byggherrestyrd planprocess. Kommunen är positiv till att pröva en sådan, och en dialog
med exploatören skall hållas om detta för att reda ut vilken process som är mest
effektiv.

Datum

Diarienummer

2021-07-09

KS/2021:727

4(4)

Att i detaljplan pröva förutsättningarna för bostäder på fastigheten Varekil 1:19 innebär
inte en garanti att detaljplanen vinner laga kraft.
Beslut om planbesked kan inte överklagas enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-09
Checklista för prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag
Ansökan om planbesked inklusive bilagor
Beslutet skickas till
Sökande
Planenheten
Mark- och exploateringsenheten
Miljöenheten
Sektor Lärande
Affärsdrivande verksamhet
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Rickard Karlsson
Planchef

Checklista för prioritering av detaljplaner och andra uppdrag
Planuppdrag
Detaljplan Varekil 1:19.

Uppdragets syfte

Diarienummer

Datum

Möjliggöra bostäder, ca 100 st.

KS/ KS/2021:727

2021-06-22

KRITERIER

0

Stämmer överens med översiktsplanen

x

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse

x

Närhet till god kollektivtrafik och infrastruktur

x

Närhet till god service

x

Möjliggör funktioner av stort allmänt intresse såsom skola,

x

vård, service eller annan viktig verksamhet
Möjliggör ett stort antal bostäder inom område med behov

Kommentar

x

av fler bostäder
Sida 1 av 2

Möjliggör industrimark i strategiskt läge

x

Möjliggör turism i strategiskt läge

x

Möjliggör skydd av befintliga miljöer av högt

x

kulturhistoriskt värde
Bidrar till att underlätta handläggningen av bygglov eller

x

annan kommunal prövning
Möjliggör byggande av hyreslägenheter

x

Goda möjligheter att anlägga lokalgator, VA och annan

x

nödvändig infrastruktur
Finns höga naturvärden inom området

x

Finns kända risker inom området, såsom översvämning,

x

skred, förorenad mark m.m.
Eventuella särskilda skäl som påverkar bedömningen

x

SAMMANVÄGD BEDÖMNING: 1
Planuppdraget ges en prioritering enligt kategori 1/2/3

Sida 2 av 2

Orust kommun

Orust den 3 juni 2021

Lämnas personligen hos kommunen
och sänds via mail

Ansökan om planbesked och propå om att få driva en byggherrestyrd detaljplan samt begäran om direktanvisning
Med hänvisning till bifogade handlingar ansöker vi härmed om planbesked.
Undertecknad Dan Johansson har förvärvat fastigheten Orust Varekil 1:19 (”Fastigheten”). Se bifogade FDS-utdrag, bilaga 1. Fastigheten består av fyra olika skiften.
Ett av skiften, nr 1 är beläget mittemot skolan/idrottsplatsen vid Jöråsvägen i Varekil
(nedan kallad ”Skiftet”).
Den södra delen av Skiftet har jag förberett för att sälja till Klaraborgen Ekonomisk
förening, 769639-8408, och den norra delen har jag förberett att sälja till ett nybildat
aktiebolag för att på sätt som beskrivs nedan och i bifogade illustration, bilaga 2 – 3,
(”Illustrationen”) bebygga Skiftet.
Som framgår av Illustrationen tänker jag mig att på den södra delen av Skiftet uppföra
ett mycket attraktivt seniorboende och på den norra delen hyresbostäder. Som kommuninvånare och boende relativt nära Varekil vet jag om det stora behov som finns
såväl vad avser seniorlägenheter som hyreslägenheter. En fundering som jag har är
att anpassa hyreslägenheterna så att dessa primärt passar unga vuxna vad avser hyra
och, om möjligt, även standard och därmed hyresnivån.
Jag tänker mig att lägenheterna i seniorboendet upplåts med bostadsrätt. Projektet
avseende seniorboendet kommer att ske i ett JV-bolag som, innan försäljning sker,
till lika delar ägs av Ängö Invest AB-koncernen och byggbolaget Tm2 från
Stenungsund. Hos Tm2 finns det personer som kommer från det av Fastighets AB
Balder ägda bolaget Bovieran AB, vilket bolag enbart bygger seniorboenden och
som inspirerat det förslag som framgår av Illustrationen. Av den research vi gjort
avseende efterfrågan på seniorboende i Varekil och boende i den form som framgår
av Illustrationen framgår att intresset är stort och t.o.m. relativt akut.
Med hänvisning till ovanstående önskar jag att kommunen fattar beslut om att jag
(genom de bolag som i närtid kommer att äga Skiftet) erhåller planbesked.

2 (2)

Då Orust kommun liksom de flesta kommuner i landet har en mycket stor balans när
det gäller att få fram resurser att upprätta detaljplaner önskar jag att kommunen samtidigt fattar beslut om att jag (genom de bolag som i närtid kommer att äga Skiftet)
får möjlighet att genomföra framtagandet av en detaljplan för Skiftet genom en byggherrestyrd detaljplan. Jag har erfarit att exempelvis Göteborgs kommun under 2020
fattade beslut om olika byggherrestyrda detaljplaner. I vart fall fyra av dom har jag
läst om i G-P.
Det är min fasta övertygelse att det inte kan vara till någon nackdel om kommunen
fattar beslut om en byggherrestyrd detaljplan. I ett dylikt fall kommer jag (genom de
bolag som i närtid ska äga Skiftet) se till så att jag i samråd med kommunen väljer
konsulter som kommunen har god erfarenhet utav. Genom att behovet av seniorboende och hyreslägenheter i Varekil är mycket stort så ser jag att jag genom en byggherrestyrd detaljplan, förutom att avlasta kommunen mycket arbete, dessutom kan
påskynda framtagandet av en detaljplan för vällovliga syften.
Utöver ovanstående så begär jag direktanvisning avseende den mark som kommunen
äger mellan Skiftet och Jöråsvägen.
Det är min förhoppning att kommunen ser denna ansökan, och de delar som beskrivs
däri, att kommunen med skyndsamhet kan fatta positivt beslut i de delar som omnämns i ansökan.
Med vänlig hälsning
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PM
SENIORBOENDE VAREKIL
DEL AV JÖRÅS
2021-05-25

FRAMTIDENS SENIORBOENDE
EN NYCKEL TILL VÄLMÅENDE

PM SENIORBOENDE
VAREKIL DEL AV JÖRÅS

PROJEKTIDÉ
Idé

Centralt på Orust ligger Varekil. Området i Varekil består till stor del av villor. I
området finns även förskola, skola, idrottsanläggning och närhet till natur.

Vi har för avsikt att utveckla framtidens seniorbostäder med genomtänkta och
klimatsmarta byggnader i trä med högt fokus på välmående hos de boende.

Behov

Fastigheten är optimal för detta ändamål då den primära målgruppen redan bor
i området eller kommunen. Omflyttningar inom området möjliggör friställande av
seniorernas tidigare bostäder, vilket leder till inflyttning av nya familjer, i

Orust kommun har en stor efterfrågan på både seniorbostäder och bostäder

huvudsak barnfamiljer.

för befintliga och nya kommuninvånare. I ett gemensamt uttalande från
företrädare för olika organisationer ska det också skapas möjligheter för att
undvika ensamheten hos äldre. Det finns också många seniora invånare som vill

Lägenheterna är anpassade för seniort boende och består av 1,5 RoK, 2 RoK,
samt 3 RoK. Byggnaden i sin helhet är utformad för att erbjuda ett högt socialt
engagemang genom att främja välmående och minska risken för ensamhet.

bo kvar i området.
Vi tillför gemensamma mötesplatser och ramar för att skapa aktiviteter, såsom
boule, spelkvällar, matgrupper, odling och ett allmänt aktivt liv året runt. Boendet
innebär därmed en trygghet där där de boende ges möjlighet att måna om
varandra. Genom tidigare erfarenheter vet vi att boenden med dessa
ingredienser har mycket hög kundnöjdhet, trivsel och ökat välmående. Detta
påverkar positivt kommunens omhändertagande av invånare på ålderns höst.

EFTERTRAKTADE, FRAMTIDSRÄTTA OCH PRISVÄRDA
BOSTÄDER MED ETT ÖKAT VÄLMÅENDE
2021/ VAREKIL DEL AV JÖRÅS

ILLUSTRATION
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ÖVERSIKT
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SITUATIONSPLANEN
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Klätterväxter – kaprifol

Damm

vårdträd

Klätterväxter – pipranka

Vårdträd

INNERGÅRD
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Trädgårdshörna

CERTIFIERINGAR
Nollvision energi
Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en
energianvändning som uppfyller kraven som ställs på ett nybyggt hus i dag får klass C eller bättre.
Vi har nollvision som mål.

FRAMTIDENS HÅLLBARA
BOENDE NOLLVISION
Svanen certifierat
För att en produkt ska vara miljövänlig ska den bidra med något positivt till miljön. Svanenmärkta
produkter har kontrollerats, uppfyller tuffa krav och har därmed bevis på att de är ett bra val för
miljön.

SVANEN CERTIFIERAT

Certifierad miljöbyggnad
Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom
noggrann kontroll av huset utifrån sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och
material, säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden är bra för de boende och för miljön.

CERTIFIERAT

HÅLLBARHET

2021/ VAREKIL DEL AV JÖRÅS

VI VÄLJER TRÄ FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Träbyggnation
Massivträ är ett förnybart byggmaterial. Energisnål produktion, effektiva transporter och snabbt
montage gör massivträ till ett klimatsmart val, som dessutom kan återanvändas i nya
konstruktioner eller omvandlas till energi genom förbränning.

STOMME
CLT/KL MASSIVTRÄ

Varför trähus?
• Bra för hälsan: Forskning visar till exempel att sjukhus av trä ger färre sjukdagar, och elever i
skolmiljöer med mycket trä kan fokusera bättre.
• Minskad brandrisk: Det är en myt att trähus är brandfarliga. Vid brand förkolnar materialet,
men bibehåller sin hållfasta förmåga vilket gör att byggnaden inte kollapsar av hettan.
• Klimatsmart: Trä är ett förnybart och miljövänligt material, det binder koldioxid och släpper ut
mindre koldioxid jämfört med stål och betong.
• Lättarbetat: Trä är ett lätt, men hållfast material. Det gör det lätt att bearbeta och öppnar upp
för nya arkitektoniska möjligheter.
• Vackert: Som en extra bonus är trä dessutom vackert att se på. Det är ett levande material
som bara blir finare med tiden.
Massivträ
• Snabbare, tystare och säkrare byggnation ger tids- och kostnadsbesparingar.
• Attraktiv, innovativ design utan att göra avkall på byggtekniska krav.
• Starkt och högkvalitativt material med låg vikt.
• Bättre värmeisolering och akustik.
• Stora miljövinster tack vare lägre koldioxidutsläpp.
• Kortare byggtider, större resurseffektivitet, mindre spill och buller, lägre kostnader samt ökad
hälsa och säkerhet.

FASAD
TRÄ

Att använda trä som fasadbeklädnad, antingen i dekorationssyfte eller för hållfasthet, innebär
många fördelar. Paneler för fasadbeklädnad och trädäck har låg vikt och med rätt underhåll håller
de i flera årtionden. Till skillnad från icke förnybara material är trä som råvara en förnybar resurs.
Det gör trä till ett av de mest miljövänliga material du kan använda i en byggnad.
Träbyggnation är det självklara valet i en hållbar framtid!

HÅLLBARHET
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MED EXTRA ENERGI FRÅN SOLEN
Solpaneler
På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning
använder under ett år. Det är alltså bara våra möjligheter att fånga energin på ett hållbart sätt
som sätter gränser för hur mycket förnybar energi vi kan använda. Dessutom skiner solen alltid
någonstans på jorden, så det är en ständig källa till energi.

Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens
solcellstätaste land. Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra
Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person.

ENERGI
SOLPANELER

Förutom att spara energi med ett solsystem, så minskas dessutom miljöpåverkan. Solenergin
avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären.
Vi går mot en framtid där hushållen själva blir såväl producenter som försäljare av el, vilket
sparar pengar samtidigt som man medverkar till ett renare energisystem.

Elbilsladdning
Elbilsladdning är en långsiktig och värdehöjande investering för framtiden. Det är viktigt med en
skalbar laddlösning som klarar både nuvarande och kommande laddbehov utan att höja
fastighetens effektuttag. Vårt system är givetvis kompatibelt med solcellsanläggningen.

ELBILSLADDNING

HÅLLBARHET
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VI MOTVERKAR ENSAMHET
Vi utformar boenden för att främja ett gott umgänge bland de boende. Det ökar
välmåendet och innebär också fördelar för kommunens arbete med platser i
äldrevården. Genom bättre boenden förlängs människors liv innan de behöver
särskilt boende.

Vi formar föreningsliv, sociala mötesplatser och aktiviteter för de boende, de
vanligast förekommande är:
• Middagar
• Grillning

Att arbeta med social hållbarhet handlar om att skapa platser där människor

• Bakning

trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven
tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa.

• Kortspel

Fysisk och social miljö påverkar varandra – det händer något när de möts och
det fungerar inte att bara jobba med den ena. I ett bostadsområde bör man
därför ta hänsyn till faktorer så som täthet, hur byggnader och människor är
placerade, hur solen rör sig och skuggorna faller på en innergård, hur höga
husen är eller hur det ser ut socioekonomiskt.

• Boule
• Odling
• Cykling
• Vandring
• Föreläsningar
• Samhällsaktiviteter med barn och ungdomar

Den psykosociala miljön är oerhört viktig för boendet – en person som trivs i sitt

Många av aktiviteterna utförs på den centrala innergården, ute, samt i det

bostadsområde mår bättre och är mån om att ta hand om sin närmiljö.

uppvärmda orangeriet.
Fastigheten har även en gästlägenhet som kan nyttjas av släktingar, vänner samt
aktiviteter och vård.

SOCIAL HÅLLBARHET
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Sociala mötesplatser i parkmiljö

Odla tillsammans

Cykla i lantlig miljö

SOCIAL HÅLLBARHET
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Generösa balkonger

Träna tillsammans

Naturen in på knuten

Gemensamma aktiviteter

Festa tillsammans

Laga mat tillsammans

Vackra promenader

BÄTTRE KOMMUNIKATIONER FÖR MER UMGÄNGE
Bilpool
Bilpooler växer i storlek och antal i hela landet, något som är positivt för miljön
eftersom en färsk undersökning visar att bilpooler dramatiskt kan minska
utsläppen. Ofta finns det dessutom ekonomiska drivkrafter och
bekvämlighetsskäl som ligger bakom att man väljer att nyttja en bilpool. Med en
plan för hållbarhet och ekonomi redovisar vi fördelar så att de boende väljer
klimatsmart.
Samåkning
Svensk biltrafik är i dag mycket ineffektiv. I varje bil som rullar på vägarna sitter i
snitt endast 1,2 personer och endast 14 procent av svenskarna samåker en eller
flera dagar i veckan. Vi anser att svenska kommuner, myndigheter och företag
måste samarbeta för att öka den siffran. Vårt bidrag är att utforma de boendes
möjligheter både ur ett hållbarhets och ekonomiskt perspektiv
Cykelpool
Allt fler vill få sin vardagsmotion genom att cykla och en cykelpool är ett
hälsosamt val som gynnar närmiljön. Det finns olika sätt att lösa tillgången till
cyklar, bokning, betalning och service. Vi erbjuder en grund som håller över tid
och som inte är beroende av en enskild persons engagemang.

MOBILITET – SAMÄGANDE
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Kollektivtrafik
Resande med kollektivtrafiken ger redan i dag betydligt lägre utsläpp av
klimatpåverkande gaser än privatbiltrafiken och utsläppen kommer att sänkas
ännu mer genom ett effektivare utnyttjande av energi. I projektet finns god
tillgänglighet för kollektivt resande och för att främja kollektivtrafiken kommer
resekort erbjudas under första året.
Samägande
Vi nöjer oss inte med samägande i form av cykel- och bilpool. I våra fastigheter
förbereder vi för samägande även av andra delar. Exempel på detta kan vara
verktyg, trädgårdsredskap, maskiner m m

PLAN

PLANER
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LÄGENHETER

Nyckeltal

BTA ca 1900m2
BOA ca 1657m2
Antal bostäder 27st

Upplåtelseform
Vi utvecklar upplåtelseformer som passar alla, oavsett livssituation. Det ger en rik
variation och mångfald där människor med olika intressen, bakgrunder och åldrar kan
bo tillsammans. Det ger även rörlighet på bostadsmarknaden, en större social
hållbarhet samt bidrar till integration i kommunen.

Vi arbetar företrädesvis med hyresrätter och bostadsrätter, där vi även har möjlighet till
differentierad avgift.

Total area 5226m2
Fastighet Del av Varekil 1:119
Cykelplatser
P-platser (hkp)

Gröna obligationer
Intresset för gröna lån och obligationer ökar bland banker och investerare som vill
bidra till en mer hållbar utveckling. Investeringar i miljöcertifierade byggnader kan med
fördel finansieras med gröna obligationer.

Miljöhus

Gestaltning

Flerbostadshus med loftgång i 2 plan , trygghetsboende med sociala mötesplatser på
innergård.
Vi anser att fastigheten ej skall överexploateras utan istället låta byggnaden
samstämmigt harmonisera med övrig bebyggelse.
Naturliga kulörer.
Integrerad grönska.
Grönskande innergård med orangeri och bastu.

NYCKELTAL – INFORMATION
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Ängö Invest AB

Org. Nr. 556554-9168
Hjälmvik 252
472 97 Varekil
Kontaktperson:
Dan Johansson
Tel 0705-28 35 20, dan@angoentreprenad.se
Tm2 AB

Org. Nr. 559087-8772
Stenunge Allé 3
444 30 Stenungsund
Kontaktperson:
Magnus Rudén,
Tel 0707-97 79 07, magnus.ruden@tm2.se
Liljewall Arkitekter

Ansvarig Arkitekt
Kristen Broberg
Tel 0706-30 96 32, krbr@liljewall.se
Handläggande Arkitekt
Jonas Hermansson
Tel 0708-32 09 08, joher@liljewall.se

KONTAKTUPPGIFTER

2021/ VAREKIL DEL AV JÖRÅS

