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LÄSINSTRUKTIONER
Planbeskrivningen anger syftet för detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna
tolkas och genomföras. Traditionellt är planbeskrivningen ordnad efter förutsättningar, planförslag,
konsekvenser och genomförandefrågor vilket innebär att ett ämne berörs under flera kapitel. Den här
planbeskrivningen är istället ordnad efter kapitel för varje ämne med underrubrikerna förutsättningar,
planförslag och konsekvenser för att förbättra läsbarheten. Ämnesinformationen är därmed samlad under
samma kapitel där både förutsättningar, hur dessa hanterats i detaljplanen och vilka konsekvenser de
ger, är beskrivna på ett och samma ställe. Genomförandefrågorna är samlade sist i beskrivningen.

HANDLINGAR
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•

Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta – 2020-10-15

•

Planbeskrivning – denna handling

•

Samrådsredogörelse – 2020-10-15

•

Grundkarta – 2020-05-18
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Övriga handlingar:
•

Fastighetsförteckning – Metria 2020-07-16

•

Tekniskt PM Geoteknik – Cowi 2020-06-05

•

PM Trafikutredning - Sweco 2019-11-22

•

Naturvärdesinventering - Naturcentrum 2018-04-30

•

Dagvattenutredning – Sweco 2019-04-25

•

PM Trafikutredning – Sigma 2017-08-09 (övergripande Henån)
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fler bostäder och centrumfunktioner byggs inom
planområdet, att flera befintliga fastigheter får en mer flexibel användning, att tillgodose och
omorganisera parkeringssituationen, att iordningställa området kring ån genom en å-promenad och
park. Med Henåns mått mätt är exploateringsgraden hög. Närheten till handel, service och
kollektivtrafik gör planområdet till ett strategiskt läge för hyreslägenheter. Planen är flexibel så till
vida att den medger olika typer av bebyggelse men även att det är möjligt att ha både bostäder och
verksamheter i samma byggnader, som t ex centrumverksamheter, kontor och handel. Detaljplanen
möjliggör att upp till ca 85 nya bostäder uppförs, med intentionen att hälften av dessa uppförs som
hyreslägenheter eller trygghetsboenden och resterande halva som bostadsrätter eller äganderätter.

PLANPROCESSEN
PLANFÖRFARANDE
Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planprocessen för
denna plan bedrivs med s.k. standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas ut
för samråd och efter justering skickas ut för granskning innan den kan tas upp för antagande.

TIDPLAN
Plansamråd beslutades 8 januari 2020 i kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling och samråd
pågick mellan den 15 januari till den 6 februari 2020. Ett samrådsmöte hölls för allmänheten den 27
januari i kommunhuset i Henån. Granskning beslutades först den 5 augusti 2020 men
planhandlingarna reviderades därefter och ett nytt beslut om granskning togs den 4 november 2020.
Granskning av planhandlingarna pågår mellan den 2 december 2020 - 8 januari 2021. Antagande och
laga kraft beräknas ske första kvartalet 2021.

Figur 1 Illustration över planprocessen.
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Planområdet är beläget i centrala Henån som utgör kommunens huvudort. Direkt öster om/genom
planområdet rinner ån Henån och strax öster om planområdesgränsen ligger väg 160. Planområdets
area är ca 2 ha. Området består idag av parkeringsytor, villabostäder, kommunala verksamheter och
öppna gräsytor. Planområdet ligger i direkt närhet till service, handel, skola och kollektivtrafik.

Figur 2 Ortofoto över Henån med markerad planområdesgräns.
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planen berör del av fastighet Henån 1:306 som ägs av kommunen. Kommunal mark är markerat med
röd skraffering i kartan nedan. Fastigheten Henån 1:172 samt Henån 1:211 ägs av Stiftelsen
Orustbostäder. Övriga fastigheter inom planområdet är privatägda. För fullständig redovisning av
ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och i anslutning till planområdet hänvisas till
tillhörande fastighetsförteckning.

Figur 3 Kommunal mark är markerad med röd skraffering i grundkartan.
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PLANFÖRSLAGET
PLANKARTAN
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 administrativa
bestämmelser kan korsa egenskapsgränser men inte administrativa gränser. Motsvarande gäller för
egenskapsbestämmelser.
Plankartan medger sju byggrätter vars storlek regleras genom egenskapsgränser, exploateringstal och
höjd. Utformningen regleras genom bestämmelser för bland annat takutformning där orsaken är att
medge högsta lämpliga BTA för området men samtidigt hålla nere fasadens höjd samt att ny
bebyggelse ska förhålla sig till intilliggande bebyggelse med liknande takutformning. Byggnader ska i
huvudsak placeras utefter gatan för en stringent och ändamålsenlig bebyggelsestruktur, såsom att
bottenvåningen i norra delen av planområdet medger och lämpar sig till handel- och
centrumverksamheter. Plankartan har flera bestämmelser som reglerar hur marken får belastas till
följd av de ogynnsamma geotekniska förhållandena.
Särskilda planbestämmelser tas upp och beskrivs vidare under respektive kapitel i planbeskrivningen.

Figur 4 Plankarta
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ILLUSTRATIONSPLAN
Illustrationsplanen beskriver ett förslag på hur plankartan kan tolkas men är inte juridiskt bindande.
Ny bebyggelse är märkt med rött och befintlig med vitt.

Figur 5 Illustrationsplan

Beteckningar på illustrationsplanen

8 av 35

STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens (antagen av kommunfullmäktige 2009)
intentioner då den endast föreslår komplettering av befintlig bebyggelse inom Henåns
samhällsområde. I övrigt ger planförslaget planstöd åt befintliga verksamheter.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Orust kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för kommunen antaget av
kommunfullmäktige 2016. Programmet konstaterar att Henån är ett av de viktigaste
utvecklingsområdena i kommunen för nya bostäder. Ett högprioriterat mål för bostadsbyggande som
förs fram i programmet är att minst 500 nya bostäder ska byggas på 10 års sikt. Målsättningen är att
hälften av bostäderna ska utgöras av hyres- och bostadsrätter. Planförslaget är upprättat utifrån målen
i bostadsförsörjningsprogrammet.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Planområdet omfattas idag av fyra gällande detaljplaner samt det pågående
planprogrammet för Henån centrum:
Ändring av byggnadsplan för Henån samhälle, del av 1:6 m.fl. Laga kraft 1969-06-16
Ändring av byggnadsplan för Henån, centrala delen. Laga kraft 1974-09-20
Detaljplan för del av Henån tätort, Henån 1:139 och 1:140 m.fl. Laga kraft 1990-03-20
Ändring av byggnadsplan för del av Henån, Högelidsområdet mm. Laga kraft 1979-08-07
Pågående planprogram Henån centrum
Se karthänvisning på nästa sida.
Den norra delen av området är avsedd för parkering i gällande detaljplan. Längre söderut är marken
planlagd som kvartersmark för bostäder samt allmänplats- natur, park eller plantering.
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Gällande detaljp laner inom planområdet:

Figur 6 Gällande detaljplaner som berör planområdet idag samt delar av programområdet för det pågående planprogrammet för Henån Centrum.

PÅGÅENDE PLANPROGRAM FÖR HENÅN CENTRUM
I anslutning till planområdet, i norr och öster om ån, pågår ett arbete med ett nytt planprogram för
Henån centrum. Syftet med programmet är att ta helhetsgrepp kring Henån centrum, att möjliggöra
utveckling för verksamheter, handel, hamn och bostäder samt översvämningssäkra Henåns centrala
delar. I samband med uppstarten för Henån centrum hölls en medborgardialog. Många synpunkter
kom då in, bland annat önskemålet att stärka de kvaliteter som närheten till vattnet utgör och fler
centrala hyresbostäder. Planprogrammet var på samråd första kvartalet av 2020 och planerar att antas
fjärde kvartalet 2020.
Efter planprogrammet följer två detaljplaner för norra respektive södra Henån. Den sistnämna
påbörjas i årsskiftet 2020/2021 och kommer att ansluta till detaljplan Åvägens östra
planområdesgräns. Detaljplan Henån södra planerar att antas fjärde kvartalet 2022. Detaljplanen för
Henån södra utreder vidare en broförbindelse mellan Åvägen och väg 160 som tidigare låg inom
detaljplan Åvägen.

10 av 35

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte kommer medföra någon
betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning bedöms därmed inte vara aktuell. Detta
ställningstagande grundar sig på att planområdet inte påverkar ett Natura 2000-område eller medför
betydande miljöpåverkan enligt kriterierna i MKB-förordningen bilaga 4 (SFS 2006: 356).
Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i PBL 4 kap.
34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas.
Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen:
•

Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt MB 7 kap.
28 §.

•

Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd
enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3.

•

Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål.

•

Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap,
fornlämningar, vatten etc.

•

Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön.

•

Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.

•

Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller internationell
skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.

•

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. För ytterligare motivering
se under rubriken Konsekvenser sid 18.

RIKSINTRESSEN
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden”
föreskrivs bland annat att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården,
friluftslivet eller kommunikationer så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan
skada natur- eller kulturmiljön. Planområdet berörs inte av något MB 3 kap riksintresse
Planområdet berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken eftersom det
ligger inom den kustzon som med hänsyn till sina natur-och kulturvärden i sin helhet är av
riksintresse. Bestämmelserna enligt miljöbalken utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter, såsom i det här fallet utveckling av Henåns tätort. Planområdet berör inget naturreservat
eller Natura 2000-område.
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STRANDSKYDD
FÖRUTSÄTTNINGAR
Strandskyddet är ett generellt områdesskydd som regleras i Miljöbalken 7 kap. Strandskyddet syftar
till att säkra den allemansrättsliga tillgången till strandområden och bevara goda levnadsvillkor för
djur och växtlivet på land och i vatten. Det generella strandskyddet gäller hav, sjöar och vattendrag.
Det sträcker sig 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land vid normalt vattenstånd.
Strandskyddet är idag upphävt inom planområdet. Dock omfattas ån av generellt strandskydd, 100
meter från strandkanten vilket innebär att strandskyddet återinträder när en detaljplan ersätts. I
Miljöbalken 7 kap. 18 c § anges särskilda skäl som är giltiga för att upphäva eller få dispens från
strandskyddet. Ett av dessa skäl är om området i dagsläget redan är ianspråktaget på ett sätt som gör
att strandskyddets syfte ändå inte uppfylls på platsen.
Planområdet som helhet är idag ianspråktaget. Den största delen av planområdet är idag är
ianspråktaget som kvartersmark i form av privata bostadstomter. Delar av planområdet är idag
parkering som inte är tillgänglig för allmänheten ur strandskyddssynpunkt. Parkeringsplatserna är
dagtid helt ockuperade av bilar och är inneslutna av betongbarriärer.

Figur 7 Foto på befintliga parkeringsplatser

Figur 8 Foto på kvartersmark öster om Åvägen

PLANFÖRSLAGET
Planområdet är idag som helhet ianspråktaget. Genomförandet av planen gör planområdet som
helhet mer tillgängligt för allmänheten. Genom anläggning av park samt anläggning av en åpromenad tillgängliggörs ån som idag på många delar ingår i eller angränsar till privata fastigheter.
Där det idag finns bostäder och trädgårdsyta kommer det i framtiden finnas bostäder och åpromenad. Där det idag finns parkering kommer det delvis finnas bostäder, parkering avsedd för de
boende samt en ny park. Detaljplanen säkerställer även att det är möjligt att promenera längs ån,
bortsett från de ytor utanför planområdet som redan idag är ianspråktagna i form av privata
bostadstomter. Detaljplanen som helhet kommer öka allmänhetens tillgänglighet till planområdet.
Kommunen gör därför bedömningen att strandskyddet kan upphävas inom kvartersmark med
hänvisning till det särskilda skälet att området är ianspråktaget (7 kap 18c § p.1 Miljöbalken). Inom
allmän plats kvarstår strandskyddet, såsom i parken och å-promenaden.
Plankartan har en administrativ bestämmelse, a1, för de delar där strandskyddet är upphävt.
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MILJÖKVALITETSNORMER
Den aktuella vattenförekomsten som berörs av planförslaget är ån Henån där den ekologiska statusen
för vattenförekomsten är måttlig. Kvalitetskravet har angetts till god ekologisk status till 2021, VISS –
Vatteninformationssystem Sverige. För ån Henån kommer det att krävas relativt omfattande
stabilitetshöjande åtgärder. Åtgärderna har en tydlig koppling till de aktuella miljökvalitetsnormerna.
Dessa beskrivs under konsekvenser för geotekniska förhållanden och stabilitet. Även dagvattenhanteringen
har betydelse för MKN vatten och beskrivs under konsekvenser för dagvatten.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet är beläget strax söder om Henåns centrum och angränsar till blandad bostad- och
servicebebyggelse. Öster om planområdet rinner ån Henån, vars slänter är bevuxna med främst sly
och stora lövträd. Planområdets centrala del utgörs till stor del av hårdgjorda ytor, uppdelat i tre
parkeringsytor. Åvägen löper genom planområdets västra del. I planområdets norra respektive södra
del finns både privata och kommunala villatomter med grönskande trädgårdar. Marken inom
planområdet är relativt flack, dock förekommer det brant lutning vid åkanten. Vid de brantaste
partierna sluttar slänten från markytan nära lodrätt ner till ån. Befintlig markytas nivå varierar mellan
ca +2,0 till +5,0. Åbotten har genom lodning mätts till ca + 0,2 m och ca – 0,7 m.
En naturvärdesinventering har gjorts inom planområdet. Inventeringen visar att planområdet i stort
sett saknar naturvärden. Dock finns det sju träd inom planområdet som är skyddsvärda, fyra ekar, en
bok, en pil samt en björkallé som är placerad i den södra delen av planområdet. Två av de stora
ekarna som växer i anslutning till transformatorstationen är placerade mellan de två parkeringsytorna.

PLANFÖRSLAGET
Förutsättningarna för att behålla träd och vegetation i slänten vid anläggandet av erosionsskyddet är
besvärliga, men ambitionen är att alla träd som kan behållas ska få stå kvar. I
naturvärdesinventeringen pekas två ekar ut som bevarandevärda och dessa blir grunden för parken
som placeras centralt i planområdet.
Ny park och å-promenad
Centralt i planområdet föreslås en park där det idag finns två stora ekar som blir grunden till parken.
Parken kommer anläggas med blommor, växter, belysning och bänkar som bjuder in allmänheten och
kompletterar tillgängligheten till naturen för de nya bostäderna. Genom planområdet planeras en åpromenad utmed västra sidan om ån som sluter an till parken. Genom två gångbroar över ån kopplas
den västra å-promenaden ihop med den som även planeras att anläggas på östra sidan om ån, utanför
planområdet. I och med att skredsäkringen kommer förändra slänterna längs med ån, ges möjligheten
att iordningställa miljön med plantering och gångstråk. Broparken i Vallastaden, Linköping är en
inspiration och god referens för detta. Planområdet innehåller ingen lekplats, men den närmsta finns
på torget, ca 200 meter bort.
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Figur 9 Foto från Broparken i Vallastaden, Linköping.

Figur 10 Foto från Broparken i Vallastaden, Linköping.

KONSEKVENSER
Platsen för planläggningen är inom tät bebyggelse i Henåns samhälle på sedan tidigare planlagd mark.
Området består av befintlig villabebyggelse, iordningställd tomtmark samt beväxt mark. I södra delen
av tangerar planområdet ett område med höga naturvärden.
Planens karaktär
Detaljplanen omfattar tidigare planlagd mark och möjliggör fler bostäder i form av lägenheter samt
viss handel och service, centralt i Henån. Mitt i planområdet anläggs även en park i anslutning till en
ny å-promenad längs med delar av ån.
Planen ansluter till en ny broförbindelse för fordonstrafik som planeras inom detaljplan Henån södra
över ån Henån. Den nya broförbindelsen bedöms bidra till bättre trafikflöden till planområdet men
även till omkringliggande målpunkter så som vårdhuset, skola och nyetablerade bostäder. Utöver det
så säkerställs även möjligheten att ta sig över ån i det fall den befintliga bron skulle stängas av.
Planen omfattar även en förbättring av gång och cykelvägnätet längs Åvägen.
Påverkan
Ett genomförande enligt planförslaget innebär en ändrad användning och tillägg inom befintlig
bebyggelse och utnyttjande av existerande infrastruktur. Service och kollektivtrafik finns i direkt
anslutning till planområdet.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
FÖRUTSÄTTNINGAR
De geotekniska förhållandena, speciellt längs med å-kanten bedöms vara ogynnsamma.
Stabilitetshöjande åtgärder inom och i anslutning till planområdet krävs både för att klara godkända
gränsvärden för befintlig bebyggelse och infrastruktur men även för att göra marken lämplig för de
föreslagna ändamålen. Den geotekniska utredningen har gjorts av COWI och har kompletterats
mellan samrådet och granskningen.
Geotekniska förhållanden
Den geotekniska utredningen som har genomförts av COWI visar att jordlagren överst i huvudsak
består av mulljord, men även lokalt av fyllning. Under ytskikten utgörs jordlagren i allmänhet av silt
eller sand ovan lera som vilar på berg. Jorddjup varierar mellan 12-25 meter, dock grundar det upp
lokalt i ett område i nordväst samt att det grundar åt väster i den södra delen av området. Siltjorden
utgörs huvudsakligen av sandig lerig silt med ställvis förekommande lerskikt. Sandjorden består av
lerig siltig sand. Gyttjan som påträffats är siltig och lerig med sandkörtlar och växtdelar. Leran består
av siltig och/eller gyttjig lera med skalrester och sandkörtlar.
Sättningar
Leran är sättningsbenägen som ökar med djupet. Laster eller grundvattensänkningar som kan orsaka
sättningar i leran ska undvikas. Differenssättningar på grund av olika lerdjup och laster i området bör
beaktas vid grundläggning. Alla uppfyllnader bör utföras i samråd med geotekniker.
Investeringsprojekt skredsäkring av ån
Kommunen planerar genomförandet av
stabilitetshöjande åtgärder utmed ån i centrala
Henån i ett investeringsprojekt som är separat från
detaljplan Åvägen. En detaljprojektering planeras
pågå när detaljplanen antas.
Etapp ett av investeringsprojektet har idag redan
anlagts, vid Circle K strax söder om planområdet.
Etapp två har förprojekterats och
detaljprojektering påbörjas under hösten 2020 och
genomförandet planeras att påbörjas under hösten
2021 med slutbesiktning under 2023. De
stabilitetsförstärkande åtgärderna för etapp två
sträcker sig längre än planområdets gränser, på
båda sidor av ån. Figuren till höger visar hela
området som har eller ska skredsäkras.
Investeringsprojektet är separat från detaljplan
Åvägen, men detaljplanens genomförbarhet är
beroende av att förstärkningsåtgärderna har
kommit till stånd.
Figur 11 Ortofoto med planområdesgräns och skredsäkringsområde
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Erosionsskydd ets utf ormning
En detaljprojektering beräknas starta hösten 2020, vilket innebär att utförandet kan komma att
ändras. I en förprojektering har COWI utrett olika alternativ för stabilitetshöjande åtgärder där man
kommit fram till följande utformning, med reservation för att en detaljprojektering kan förändra
utformningen.
I första hand kommer utflackning, avschaktning och utläggning av erosionsskydd att genomföras där
det är möjligt. Där kommer befintliga slänter schaktas av för att ge en flackare släntlutning och
kompletteras med en avschaktning bakom släntkrön för att ge en avlastning av marken som utgör
pådrivande kraft, och som verkar negativt på släntstabiliteten. I släntfot placeras ett erosionsskydd av
krossat och/eller naturligt stenmaterial som både verkar mothållande för släntstabiliteten och även
erosionsskyddande. Spont ger minimal schakt och maximerar exploateringsyta bakom sponten.
Genom att skapa en stark konstruktion, motsvarande en kajkonstruktion, kan bebyggelse utföras nära
åkanten. I området vid banken, strax norr om planområdesgränsen, ligger den befintliga vägen Södra
strandvägen mycket nära ån där spont är nödvändig för att kunna bibehålla vägen.
I den norra delen av området ska befintlig slänt flackas ut till en släntlutning på 1:3 och förses med
erosionsskydd i ån. Det nya släntkrönet hamnar ca 6 meter bakom befintligt släntkrön. På avståndet
0-10 m från nytt släntkrön får befintlig markyta maximalt belastas med 10 kPa och på avståndet 1025 m från nytt släntkrön får befintlig markyta maximalt belastas med 20 kPa. Grundläggning där all
last förs ner till fast botten via spetsburna pålar innefattas inte av lastrestrektionen. Även i den södra
delen av området ska befintlig slänt flackas av till en släntlutning 1:3 och förses med erosionsskydd i
ån. Lastbegränsningarna i slänterna och avschaktade ytor är 0 kPa och därför får marken inte ändras i
höjd ens 0,5 meter, vilket i normalfallet får utföras utan marklov.
Med hänsyn till öringens lekvandring samt ålgräsbestånden nedströms området är det endast möjligt
att genomföra åtgärderna under januari-mars vilket innebär att området som ska säkras kan komma
att delas in i flera etapper.
Utformningen beskrivs mer detaljerat i utredningen PM Geoteknik 2019-10-11 av COWI.
Detaljprojektering sker inom ett separat projekt.

PLANFÖRSLAGET
De stabilitetshöjande åtgärderna krävs för att kunna exploatera marken, och även efter dess att
åtgärderna har genomförts finns lastbegränsningar på markytan. Därför innehåller plankartan både
generella planbestämmelser som villkorar lov samt planbestämmelser för utförandet.
Generella planbestämmelser
Inom planområdet är de stabilitetshöjande åtgärderna ett krav för att kunna exploatera marken, och
därför är startbesked för bygglov, marklov och rivningslov villkorade med att de stabilitetshöjande
åtgärderna ska ha kommit till stånd, för att få loven beviljade. För att säkerställa att markytan inte
belastas innan de stabilitetshöjande åtgärderna har genomförts har plankartan även bestämmelser
som utökar vilka åtgärder som kräver lovplikt fram till dess att skredsäkringen är genomförd.
Eftersom marken väster om Åvägen ligger med ett så pass långt avstånd till ån Henån bedöms
området inte vara beroende av att stabilitetshöjande åtgärder är genomförda för att kunna bebygga
ytan redan idag. Därför tillåts det västra planområdet att beviljas startbesked innan stabilitetshöjande
åtgärder kommit till stånd, om åtgärden inte påverkar områdets stabilitet.
Huruvida erforderliga åtgärder har genomförts för en fastighet ska bedömas av en geotekniker och
utlåtande biläggas bygglovsansökan. Även om de stabilitetshöjande åtgärderna krävs för att kunna
belasta markytan så är det inte nödvändigtvis så att hela skredsäkrings-området måste vara genomfört
för att någon av delarna inom detaljplanen har nödvändiga åtgärder för att kunna belasta markytan
med ny bebyggelse eller motsvarande. Detta bedöms således av en geotekniker.
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Relaterad e planb estämmelser
Startbesked för bygglov, marklov eller
rivningslov får inte ges till fastigheter öster om
Åvägen förrän erforderliga
förstärkningsåtgärder har kommit till stånd.
Erforderliga åtgärder beskrivs i utredningen
”PM Geoteknik (2019-10-11)” av COWI
på sidan 22-23. Se även planbeskrivning
sida 14. PBL (2010:900) 4 kap. 14 §
Alla markförändringar kräver marklov tills
erforderliga förstärkningsåtgärder har kommit
till stånd. PBL

Bygglovsplikt gäller även för åtgärder som är
bygglovbefriade enligt PBL (2010:900) 9
kap. tills erforderliga förstärkningsåtgärder
har kommit till stånd. PBL (2010:900) 4
kap. 15 §
Startbesked för bygglov, marklov eller
rivningslov får ges till fastigheter väster om
Åvägen innan förstärkningsåtgärder kommit
till stånd, om åtgärden inte påverkar åns
stabilitet. PBL (2010:900) 4 kap. 15 §

(2010:900) 4 kap. 15 §
Bestämmelser för utförande
I den geotekniska utredningen framkommer även att vissa delar av marken får en låg stabilitet även
efter dess att åtgärderna genomförts, vilket gör att de markytor som ligger allra närmast ån behöver
förbud mot att höja respektive sänka marken med 0,5 meter (som vanligtvis tillåts utan marklov).
För att klara lastrestriktionerna avseende stabilitet i området, samt för att inte generera sättningar, ska
last utöver utpekad nivå från nya byggnader och anläggningar föras ned till fast botten med hjälp av
spetsburna pålar. Plankartans geotekniska bestämmelser för utförande baserar sig efter dess att de
stabilitetshöjande åtgärderna är utförda, varför dessa även är ett villkor för planen.
Relaterade planbestämmelser
b1 - All last på markytan skall föras ner till
fastbotten eller lastkompenseras.
PBL (2010:900) 4 kap. 16 §

b3 - All last på markytan utöver 10 kPa
skall föras ner till fastbotten eller
lastkompenseras. PBL (2010:900) 4 kap.
16 §

b2 - All last på markytan skall föras ner till
fastbotten eller lastkompenseras.
Alla markförändringar kräver marklov.
Stabilitetshöjande åtgärder får
genomföras. PBL (2010:900) 4 kap. 16 §

KONSEKVENSER
MKN vatten
Det separata projektet att skredrisksäkra ån Henån kommer kräva relativt omfattande
stabilitetshöjande åtgärder som har en tydlig koppling till de aktuella miljökvalitetsnormerna. En
detaljprojektering planeras pågå när detaljplanen träder laga kraft, varför detta dokument inte
innehåller detaljerad information om åtgärderna eller dess påverkan.
Den aktuella vattenförekomsten som berörs av planförslaget är ån Henån där den ekologiska statusen
för vattenförekomsten är måttlig. Kvalitetskravet har angetts till god ekologisk status till 2021, VISS –
Vatteninformationssystem Sverige.
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Etapp ett har redan anlagts strax söder om planområdet och för etapp två bedöms åtgärderna vara
jämförbara. För etapp ett lämnades en anmälan om vattenverksamhet in under 2016 med syfte att
genom stabilitetsåtgärder minska den akuta skredrisken som finns längs en sträcka på ca 190 meter på
speciellt Henåns östra strandlinje. Kommunen ansökte om att genomföra arbeten som innebar att
sänka befintliga slänter genom schaktning och anlägga dem med erosionshindrande stenmaterial,
ovanför åns vattennivå vid medelvattenföring. Ytterligare att vid åkanten göra erosionsskydd med
befintlig strandskoning som kompletteras med natursten där det saknas samt att på slänten anlägga
erosionsskydd med krossmaterial och den övre delen med markvegetation. Åtgärderna innebar ingen
rensning i ån. Länsstyrelsen beslutade att bifalla anmälan med villkor att följa ett antal
försiktighetsmått. De innebar att grumlande arbeten skulle undvikas så långt som möjligt och fick
inte ske under perioden 1 april – 31 december. Erosionsskydden skulle i övre lagret anläggas med
okrossad natursten av lämplig fraktion upp till vattennivån vid medelhögvattenföring, MHQ. Under
vattennivån vid medelhögvattenföring, MHQ, skulle finkornigt material som jord undvikas.
Länsstyrelsen bedömde att planerade åtgärder kunde genomföras utan nämnvärda skador på
naturmiljön i vattenområdet under förutsättning att kommunen följde försiktighetsmåtten.
Länsstyrelsen bedömde att åtgärden inte kommer att påverka möjligheten att uppnå de satta
miljökvalitetsnormerna för vatten i den berörda vattenförekomsten. Tidigare beslut har diarienummer
535-33330-2016.
Kommunen avser anlägga etapp två av skredrisksäkringen med jämförbara åtgärder som i etapp ett,
varför kommunen bedömer att åtgärderna i etapp två inte heller kommer att påverka möjligheterna
att uppnå de satta miljökvalitetsnormerna för vatten i ån Henån. Nya omständigheter kan komma att
förändra situationen varför frågan om MKN mer i detalj behandlas inom det separata projektet och
inom ramen för prövningen av vattenverksamhet.

ÖVERSVÄMNINGSRISK
FÖRUTSÄTTNINGAR
I och med att klimatet förändras kommer havsnivån höjas samtidigt som mängden och antalet
kraftiga regn kommer att öka. Situationen kan bli synnerligen allvarlig då höjd havsnivå och ökade
flöden i vattendragen sammanfaller med varandra.
Översiktlig strategi i Henån

Henån ligger generellt lågt, vilket innebär att åtgärder behöver genomföras i centrum både för att
skydda befintlig och ny bebyggelse. I och med planprogrammet för Henån centrum arbetar
kommunen med en övergripande strategi för att minska risk för översvämning i samhället. Att
skydda Henån centrum är ett intresse som delas av flera parter. För Orust kommun är Henån en
viktig plats som kommuncentrum och centralort för flera samhällsviktiga funktioner. Även enskilda
fastighetsägare har ett stort och direkt intresse av att skapa hållbara lösningar. Staten har genom sina
myndigheter ett ansvar att bistå kommunerna i klimatanpassningen av samhällsviktiga funktioner.
Finansieringen av de kostsamma lösningarna behöver således delas av flera parter för att kunna
genomföras. För planprogrammet Henån centrum har det i dialog med Länsstyrelsen utarbetats att
skyddsnivån ca +2,5 m bör gälla för befintligt centrum och bebyggelse. För planprogrammet gäller
vidare att ny bebyggelse med översvämningsbara bottenvåningar avsedda för mindre känslig
användning kan samma nivå användas medan nybyggnation av bostäder som planeras inom centrum
ska huvudsakligen eftersträvas att placeras på våning två och uppåt. Ambitionen är att ha ett levande
centrum med allmänna och öppna verksamheter i gatuplanet.
Risker inom planområdet

I samband med arbetet med planprogrammet för Henån Centrum beställde Orust Kommun 2018 en
utredning av Sweco med underlag från SMHI för högsta högvatten i Henån fram till 2100 med nivåer
för år 2020, 2050, 2070, 2100. Utredningen baseras på mätdata från SMHIs mätstation i
Stenungssund från 1967-2017 och konstaterar att vid år 2100 bedöms högsta högvatten för Henån
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vara +2,04 meter. Med en säkerhetsmarginal på +0,5 m innebär det att bostadsbebyggelse inte bör
ligga under +2,54 m.
Utifrån rekommendationer från Stigande vatten, Länsstyrelsen 2011, är högsta vattenstånd vid
Stenungssund med 100-års återkomsttid ca +1.66 m. Utifrån en bedömd nettohavshöjning på ca
+0,7 m innebär det ett högsta högvatten år 2100 på +2,4 m. Därtill tillkommer en 0,5 meters
säkerhetsmarginal vilket innebär att ny bostadsbebyggelse inte bör ligga under +2,9 m för landa på
zon 2 – mellan säkerhetsnivå 1 och 2.
På grund av rådande osäkerheter över klimatförändringarnas långsiktiga konsekvenser bedömer
kommunen att färdigt golv inte bör ligga på en nivå under +2,9 m inom detaljplan Åvägen.

Figur 12 Tabell ur SMHIs underlag (2018) för Havsvattenstånd med 100 års återkomsttid för Henån.

PLANFÖRSLAGET
Området inom detaljplanen ligger högre än större delar av Henån centrum och detaljplanen regleras med en
lägsta nivå för färdigt golv för bostäder på +2,9 m efter rekommendationer i Länsstyrelsens handbok Stigande
vatten från 2011. I en fördjupad studie för planområdets befintliga marknivåer bedöms nivån på minst +2,9 m
för färdigt golv för bostäder inte medföra några större svårigheter för tillgänglighetsanpassade entréer eller
angöring. Den norra fastigheten som ligger lägst inom planområdet bedöms kunna bebyggas med en golvnivå
på +2,8 m om inga åtgärder hade införts.
För ny bebyggelse med översvämningsbara bottenvåningar avsedda för mindre känslig användning bör lägsta
golv nivå vara + 2,5 m, men eftersom ingen yta med byggrätt ligger lägre än ca +2,5 m behövs ingen
bestämmelse som reglerar lägsta golvnivå för den användningen.
I övriga delar av planområdet bedöms färdigt golv anläggas på en nivå över +3,0 m utan att några extra
åtgärder vidtas. För att klara en översvämningssituation på +2,5 m, som skulle beröra markområdet runt den
nya bebyggelsen, har plankartan kompletterats med en bestämmelse om att ny bebyggelse ska uppföras med
översvämningssäker konstruktion upp till +2,9 m.

Figur 13 Plankartan har en bestämmelse om lägsta golvnivå på +2,9 m. Detta medför att en kortare ramp kan behövas vid entréer på de lägst
belägna fastigheterna.
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Relaterad e planb estämmelser
Höjd på färdigt golv för ny

Nya byggnader ska uppföras med

bostadsbebyggelse ska ha en miniminivå på
+2,9 m. Stigande vatten, Länsstyrelsen
2011-12

översvämningssäker konstruktion upp till
+2,9 m. PBL (2010:900) 4 kap 16 §

KONSEKVENSER
Bestämmelsen om lägsta golvnivå på +2,9 meter medför att en ramp på knappt fem meter kommer
att behövas framför bostäderna på den lägst belägna fastigheten i det norra planområdet.

DAGVATTEN
FÖRUTSÄTTNINGAR
En dagvattenutredning har genomförts av Sweco. Markhöjderna inom planområdet är relativt flacka
och varierar i höjd mellan +2,0 m och +5,0 m. De allmänna ytorna på planområdet avvattnas genom
kommunala dagvattenledningar via rännstensbrunnar. Flera av fastigheterna längs med ån har enligt
Swecos bedömning egna ledningssystem med dagvattenutlopp i ån Henån. Ån är därtill slutrecipient
för dagvattnet i stora delar av Henån. Den främsta källan till föroreningar bedöms komma ifrån
parkeringsytor och trafik. På grund av närheten till recipienten bedöms att fördröjning till följd av
ökade hårdgjorda ytor inte är nödvändigt. Istället ska dagvattenledningar för att omhänderta större
flöden dimensioneras upp i och med markarbeten vid nybyggnation.
Genomförda naturinventeringar redovisar inte att särskilda åtgärder gällande dagvatten behövs. De
skyddsvärda miljöerna påverkas mycket lite av dagvattenavrinningen, dock bör konsekvenser av
dagvattenhantering på miljön beaktas i byggskedet.
I en lågpunktskartering framkommer att det enbart finns mindre lågpunktsområden. Karteringen
visar att befintligt yt-avrinningsstråk går längs med Åvägen norrut och att det finns några större
lågpunktsområden i norra delen kring kommunhuset. Detta är emellertid strax utanför planområdet.
Inom planområdet finns enbart mindre lågpunktsområden vilka inte förmodas orsaka problem. Det
är emellertid viktigt att vara aktsam på höjdsättning vid nybyggnation så att inga nya
lågpunktsområden skapas. I utredningen konstateras även att höjdsättningen av området är mycket
viktig med hänsyn till kraftiga skyfall, som blivit allt mer vanligt förekommande. Detta på grund av
att ledningssystemen under mark omöjligt kan dimensioneras för att klara av att avleda de stora
flöden som uppstår vid dessa tillfällen. Gator och gräsytor bör därför höjdsättas lägre än marken intill
byggnader för att skapa avrinningsvägar bort från det som skall skyddas.

PLANFÖRSLAGET
Dagvattenledningar för att omhänderta större flöden ska dimensioneras upp i och med markarbeten
vid nybyggnation. De planerade parkeringsytorna ska skevas mot ett svackdike med kupolsilar där
rening i form av växtupptag och sedimentering kan ske och därefter avledas till ån Henån, detta
regleras som en generell bestämmelse i plankartan. Skyddsvärda miljöer påverkas marginellt av
dagvattenavrinningen, men ska beaktas i byggskedet.
Eftersom marken naturligt lutar från Åvägen mot ån bör det inte finnas risker för att dagvatten
samlas intill ny bebyggelse, med undantag för en fastighet. Berörd fastighet är belägen öster om
Åvägen, centralt i planområdet och vid befintlig höjdsättning rinner dagvattnet först norrut till
fastighetens parkeringsplats och därefter till ån Henån genom svackdike. Det är viktigt att
dagvattenledningar noggrant planeras för att undvika att vatten samlas vid husgrunden. Det är också
möjligt att de planerade släntstabiliserande åtgärderna bidrar till att markytan blir kontinuerligt
sluttande mot ån.
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Figur 14 Illustration över planerad ny bebyggelse med befintlig höjdsättning vid fastigheten.

Relaterad e planb estämmelser
Parkeringsytor ska avvattnas med
svackdiken.

KONSEKVENSER
En dagvattenledning strax söder om södra fastighetsgränsen av Henån 1:172 kommer eventuellt att
behöva flyttas.
MKN vatten
I dagvattenutredningen från Sweco 2019-04-25 beskrivs att dagvattnet från detaljplaneområdet
enskilt inte bedöms påverka möjligheten att uppnå god ekologisk och kemisk status i
vattenförekomsten Henån och inte heller längre nedströms liggande vattenförekomster. Den lilla
andel som planområdets tillflöde utgör av Henåns flöde, tillsammans med en förbättrad
dagvattenhantering, är en viktig orsak till att påverkan på vattenmiljön blir marginell.

FÖRORENAD MARK
FÖRUTSÄTTNINGAR
I Länsstyrelsens EBH-stöd finns ingen identifierad potentiellt förorenad mark inom planområdet.
Vissa ytor som idag används som parkering kommer att bebyggas med bostäder och anläggas som
park. På dessa ytor bedömer kommunens miljöenhet att det kan finnas en risk för potentiella
föroreningar. Föroreningsrisken är dock inte så allvarlig att det skulle kunna utgöra en risk för
markens lämplighet för bostäder och kräver därför ingen ytterligare utredning inom ramen för
planprocessen.
Ytor som idag är vägar kommer att fortsätta användas som vägar, därför bedöms potentiell förorenad
mark inte kräva åtgärder på dessa ytor.
Övrig mark inom planområdet, som idag används som trädgårdsyta, bedöms inte utgöra någon risk
från en markföroreningssynpunkt.

PLANFÖRSLAGET
Områden som idag används som parkering men blir bostäder behöver undersökas innan dom
bebyggs, för att säkerställa att eventuella föroreningshalter är på godkända nivåer för känslig
markanvändning. Detta bör göras i och med att markarbeten genomförs och ansvaras av
fastighetsägaren och kommer att regleras i exploateringsavtal.
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RADON
FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet ligger inom normalradonmark enligt kommunens radonriskkarta. Bedömningen enligt
den geotekniska undersökningen är dock att marken utgörs av lågradonmark, eftersom jordlagren
utgörs av ”tät” lera. Inga särskilda byggnadstekniska åtgärder med hänsyn till markradon erfordras
därför.

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE
FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet ligger centralt i Henån. I Henån centrum finns serviceutbud i form av bank, vårdcentral,
matbutiker, apotek etc. Direkt väster om planområdet är kommunhuset lokaliserat. Planområdet är
även i direkt närhet till skola och förskola.
Strax norr om planområdet finns Henåns hamn med gästhamn och fasta båtplatser. I hamnen finns
327 fasta båtplatser som hyrs ut av kommunen. Även gästhamnen ägs av kommunen men drivs av en
privat aktör. I gästhamnen finns ca 10 båtplatser.

PLANFÖRSLAG
Närheten till handel service och kollektivtrafik gör planområdet till ett strategiskt läge för
hyreslägenheter. Detaljplanen är flexibel så till vida att den medger olika typer av bebyggelse men
även att det i den norra delen av planområdet är möjligt att ha både bostäder och verksamheter i
samma byggnad.

BEBYGGELSE
FÖRUTSÄTTNINGAR
Befintlig bebyggelse
Majoriteten av bebyggelsen inom och i anslutning av planområdet är uppförd från 1950-talet och
framåt. Bebyggelsen är relativt småskalig bortsett från kommunhuset, Ågården och Kaprifolgården.
Omgivande bebyggelse består dels av friliggande bostadshus, servicebyggnader så som Orust
kommunhus och Kaprifolgårdens demens och äldreboende, bostadslängor på 2 plan, samt ett
vårdhus med mvc, bvc, tandläkare och vårdcentral i två plan. Fasadmaterial varierar mellan tegel, trä
och skivmaterial. Även takmaterialen varierar men rött tegel är dominerande, liksom takformen
sadeltak.
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Figur 15 Grusparkering och hyreshus vid korsningen Åvägen - Katarinas vägFigur 16 Borgströms hus

Figur 17 Åvägen, vy mot norr

Figur 18 Ågården

PLANFÖRSLAGET
Ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör att omkring 90 nya bostäder uppförs och innebär att bostäderna fördelas på
fem fyra byggrätter. Med Henåns mått mätt är exploateringsgraden hög. Närheten till handel, service
och kollektivtrafik gör planområdet till ett strategiskt läge för hyreslägenheter. Detaljplanen är flexibel
så till vida att den medger olika typer av bebyggelse men även att det är möjligt att ha både bostäder
och verksamheter i samma byggnader. Kommunens intention är att hälften av bostäderna uppförs
som hyreslägenheter eller trygghetsboenden och resterande halva som bostadsrätter eller
äganderätter.
Relaterad e planb estämmelser
B - bostäder
C - centrum
K - Kontor

e100 - Största sammanlagda bruttoarea i
kvadratmeter per fastighet. PBL (2010:900)
4 kap. 11 §
e200 - Största sammanlagda bruttoarea för
komplementbyggnad i kvadratmeter per
fastighet. PBL (2010:900) 4 kap. 11 §

D - Vård
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Norra planområdet
Den norra delen av planområdet ligger mittemot kommunhuset där ett trygghetsboende planeras att
byggas. Fastigheten medger 3750 m2 BTA och 4,5 våningar, för bostäder och/eller
centrumverksamhet som kan kombineras inom fastigheten, nu eller i framtiden. Byggrätten är flexibel
och kan bebyggas som både en lamellbyggnad eller uppdelad i flera byggnadskroppar. Byggrätten
rymmer ungefär 30-40 stycken lägenheter, beroende på lägenhetsstorlek.

Figur 19 Plankarta

Figur 20 Illustrationsplan

Västra planområdet
Strax söder om kommunhuset, på en yta som idag används som grusparkering medges en byggrätt
med 1300 m2 BTA och 3,5 våningar. Fastigheten har en flexibel användning som medger både
bostäder, centrum och kontor.

Figur 21 Plankarta

Figur 22 Illustrationsplan

Meller sta planområdet
Centralt i planområdet möjliggörs två stycken punkthus på 4,5 våningar, på östra respektive västra
sidan om Åvägen. Den västra fastigheten ägs av Stiftelsen Orustbostäder och den östra är kommunal
mark. Båda fastigheterna avses bebyggas som hyresbostäder.

Figur 23 Plankarta

Figur 24 Illustrationsplan

24 av 35

Ågården
Ågården får en mer flexibel användning och medger både vård, centrumverksamhet, bostäder och
kontor. Byggrätten utökas även från tidigare detaljplan.

Figur 25 Plankarta

Figur 26 Illustrationsplan

Södra planområdet
Den privatägda fastigheten Henån 1:81 får en mer flexibel byggrätt än i gällande plan.

Figur 27 Plankarta

Figur 28 Illustrationsplan

Höjd på bebyggelse

Figur 29 I den norra halvan av planområdet medges byggnader upp till maximalt 4,5 våningar för att möta den högre befintliga bebyggelsen
intill, så som kommunhuset.
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Figur 30 Centralt inom planområdet placeras en park mellan Åvägen och ån Henån. Intill parken finns två byggrätter för punkthus på
maximalt 4,5 våningar. Bebyggelsen intill punkthusen är två våningar.

Bestämmelser för utformning
På flera byggrätter finns bestämmelser som, förutom exploateringstal och högsta nockhöjd, reglerar
utformningen av nya byggnader. På tre byggrätter regleras taklutningen till att vara mellan 30-40
grader. Syftet är att sänka byggnadernas fasader för att möta den intilliggande lägre bebyggelsen men
samtidigt möjliggöra BOA på den översta våningen.
För att möjliggöra kvalitativa bostäder på vindsvåningen får infällda balkonger uppföras men regleras
till att maximalt få uppta 60 % av takfotens längd samt att infälld balkong inte får placeras på gaveln.
Syftet är att tillåta infällda balkonger som inte påverkar byggnadsvolymen i alltför stor utsträckning.

Figur 31 Exempelvolym på utformning med sadeltak på 30 graders lutning samt två infällda balkonger på 60 % av takfotens längd med 5
meters djup.

Relaterad e planb estämmelser
f1 - Tak ska utformas som sadeltak. Infälld
balkong om maximalt 60 % av takfotens
längd medges. Infälld balkong får inte
placeras på gaveln. Infälld balkong får
maximalt vara 5 m djup. PBL (2010:900)
4 kap. 16 §

Högsta respektive lägsta taklutning i
grader. PBL (2010:900) 4 kap. 16 §
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Säkerhetskrav på ny bebyggelse
Orust räddningstjänst har idag inga möjligheter att utföra livräddning via stege över 11 meter.
Livräddning via stege är speciellt olämpligt för äldre och personer med funktionshinder. Därför ska
ny bebyggelse som antingen är högre än 11 meter från högsta placerade nödutgång eller med
konceptet boende för äldre eller funktionshindrade vara utrustade med brandskyddat trapphus. Detta
regleras i bygglov.

TRAFIK
FÖRUTSÄTTNINGAR
Gång- och cykeltrafik
Längs Åvägen löper en trottoar avsedd för gångtrafikanter. Det finns även två broar över ån som är
avsedda för gångtrafikanter.
Kollektivtrafik
Öster om planområdet finns Henåns bussterminal med avgångar till andra orter inom kommunen
samt till Uddevalla, Stenungsund och Göteborg.
Fordonstrafik
Åvägen löper i nord-sydlig riktning genom hela planområdet och fungerar idag som uppsamlingsgata
och trafikeras av boende i området, anställda på kommunhuset samt anställda och besökare till
vårdhuset och förskolan på Bagarevägen. Samtliga vägar som angränsar till planområdet (Åvägen,
Katarinavägen och Kaprifolvägen) hastighetsregleras med 50 km/h.
Ny bro
Idag finns behov av en ny broförbindelse för fordon över ån Henån då antalet trafikanter
mångdubblas i Henåns centrala vägsystem, framförallt Röravägen, under sommarmånaderna.
Ytterligare utveckling av Henån bedöms komma att belasta vägsystemet ytterligare. Utöver dessa
orsaker finns ett behov av en ny bro på grund av kommande renovering av den befintliga bron på
Röravägen och att det är en brist i infrastrukturen med vara en bro på öns norra halva, speciellt med
tanke på ambulans och brandkårs lokalisering, vilket innebär långa omvägar om den befintliga bron
skulle stängas av.

PLANFÖRSLAGET
Gång- och cykeltrafik
Inom detaljplaneområdet planeras en ny gång- och cykelväg längs med Åvägen och över den nya
broförbindelsen.
Åvägen kommer att få en bredare gång- och cykelväg och vägbredden för fordon kommer på vissa
sträckor att bli smalare än vad den är idag för att göra plats åt gång- och cykeltrafik. Åvägen kommer
att fortsätta vara dubbelriktad. Sweco har utrett den nya trafikutformningen där bredden för
fordonstrafik föreslås bli 5 meter bred och gång- och cykelvägen bli 2,75 meter bred.
Gaturum och proportioner
Åvägens totala bredd varierar mellan 9 och 11 meter inom planområdet och bebyggelsens placering
gentemot gatan varierar. I den norra delen av planområdet, som har högst bebyggelse får gaturummet
proportionerna 2:5 vid högsta tillåtna bebyggelse. Strax söder om, där två punkthus möjliggörs blir
gaturummet trängre, 1:1.
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Figur 32 Gaturummet i den norra delen av planområdet, mittemot kommunhuset.

Figur 33 Gaturummet mellan två punkthus, centralt i planområdet.

Ny bro
Orust kommun bedömer att en ny broförbindelse behövs i centrala Henån. Samrådsförslaget för
detaljplan Åvägen innehöll ett förslag för ny broförbindelse mellan strandvägen och Åvägen.
Brofrågans komplexitet, med koppling till pågående skredsäkringsprojekt för ån, kopplingen till väg
160 samt markåtkomstfrågor bedöms dock behöva utredas vidare i detaljplan för Henån Centrum,
södra delen. Planområdesgränsen har därför minskats vid området för planerad bro.
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PARKERING
FÖRUTSÄTTNINGAR
Inom planområdet finns det i dagsläget totalt cirka 90 stycken parkeringsplatser fördelade på tre ytor.
Parkeringarna är allmänna och används främst av anställda och besökare till kommunhuset samt
besökande i området.
Orust kommun har ingen parkeringsnorm att utgå ifrån vid bygglovshantering. Bostäder inom
planområdet bör planeras med ett parkeringstal om minst 0,7 parkeringsplatser per konventionell
bostad. För bostäder med konceptet trygghetsboende kan parkeringstal om minst 0,5
parkeringsplatser per trygghetsboende appliceras, exklusive parkeringsplats för besökare.

PLANFÖRSLAGET
Parkeringsplatserna som idag används av anställda på kommunhuset och intilliggande verksamheter
kommer när planen genomförs att bebyggas med nya bostäder. Personal anvisas till en ny
parkeringsplats utanför planområdet. Den nya parkeringsplatsen kommer lokaliseras till del av
fastigheten Henån 1:306 som idag används av Båtbyggargymnasiet, på adressen Församlingsvägen 3.
Gymnasiet ska flyttas till andra lokaler i Henån till hösten 2021. Den gamla lokalen kommer rivas och
ersättas med en ny parkeringsyta för ca 120 parkeringsplatser. Parkeringen blir allmän och kan
användas av kommunens och andra verksamheters personal, pendlare och allmänheten.

Figur 34 Parkeringsplatser inom och intill planområdet.
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Parkering för de nya bostäderna ska ordnas inom fastigheten. För beskrivning av kommande
fastighetsindelning, se Fastighetsbildning under Fastighetsrättsliga frågor. För att tillgodose
parkeringsbehovet för Vårdhuset och andra verksamheter föreslås 40 nya parkeringsplatser på
gräsytan vid korsningen Kaprifolvägen – Åvägen.
Detaljplanen medger att ca 90 bostäder och ca 70 parkeringsplatser byggs eller anläggs vilket innebär
att planområdet får ett parkeringstal på ca 0,8 p-platser per bostad vid maximal utbyggnad av
planområdet.
Vid eventuella ytterligare behov av parkeringsplatser för boende finns det möjlighet att omfördela pplatserna inom området samt att parkeringen i södra planområdet delvis kan användas av boende
eller besökare till boende. Den sistnämnda är också framförallt en dagparkering. Parkeringsplatser
både inom och utanför planområdet används då av verksamheter under dagtid och finns tillgängliga
för boende under kvällstid som till exempel besöksparkering.
I det norra planområdet föreslås gatuparkeringar mittemot kommunhuset. Vid fallet att området
exploateras högt kommer dessa behövas för de boende som får parkera med boendekort, i annat fall
kan de komplettera verksamheter i närheten eller kommunens gästparkering.
Till fastigheten som idag är ägd av Stiftelsen Orustbostäder kommer boendeparkeringar för det nya
flerfamiljshuset att anläggas på fastighet Henån 1:211, som även denna ägs av Stiftelsen
Orustbostäder. Planområdet har goda förutsättningar för en bilpool som kan minska p-behovet.

FARLIGT GODS
FÖRUTSÄTTNINGAR
Väg 160 utgör primär rekommenderad väg för farligt gods transporter. Sträckan närmast
planområdet är hastighetsbegränsad till 50 km/h. Planerad bebyggelse ligger 100 – 150 meter från
väg 160.

KONSEKVENSER
Avståndet bedöms vara tillräckligt för att särskilda åtgärder med hänsyn till farligt gods inte erfordras.

BULLER OCH STÖRNINGAR
FÖRUTSÄTTNINGAR
En bullerutredning har gjorts för planprogram Henån Centrum där det framkommer att
bullernivåerna kommer att öka från väg 160 och från småbåtshamnen, speciellt under sommartid,
efter utbyggnader enligt planprogrammet. Enligt utredningen klarar samtligt ny bebyggelse inom
programmet för Henån centrum riktvärden enligt förordningen 2015:216.

KONSEKVENSER
Eftersom planområdet för detaljplanen ligger med större avstånd från både småbåtshamnen och väg
160 än planprogrammet görs bedömningen att området klarar riktvärden för buller samt att inga
åtgärder krävs.
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VATTEN OCH AVLOPP
FÖRUTSÄTTNINGAR
Kommunala vatten- och avloppsledningar inklusive dagvattenledningar med tillräcklig kapacitet finns
utbyggt inom planområdet längs med Åvägen och Katarinas väg.

KONSEKVENSER
Planområdet tillhör kommunalt VA-verksamhetsområde. Kommunen ansvarar för drift och
underhåll av VA- och dagvattennätet.

EL OCH TELE
FÖRUTSÄTTNINGAR
En transformatorstation finns centralt inom planområdet, nära gångbro och två ekar. Inom
planområdet finns fiberledningar, jordkabelledningar och luftledningar framdragna.

PLANFÖRSLAGET
Inom planområdet finns ett u-område för befintliga kabelstråk. Schaktning ska ske med försiktighet
för att inte skada befintliga kabelstråk. Innan schaktningsarbete påbörjas skall berörda anläggningars
läge sättas ut på platsen.
Nätstationen kan komma att behöva byggas om i och med att planområdet byggs ut och
effektbehovet ökar. Om det skulle behövas finns möjligheten att nätstationen flyttas ca 10 meter
närmare Åvägen för att lättare nås samt att frigöra yta i parken samt för att vara mer lättåtkomlig.
Eventuell flytt bekostas av nätägare.

FJÄRRVÄRME
FÖRUTSÄTTNINGAR
Fjärrvärmeledningar finns inom planområdet. Kommunhuset, Kaprifolgården och Ågården är
anslutna till fjärrvärmenätet.

PLANFÖRSLAG
Det finns möjligheter för ny bebyggelse att ansluta sig till det befintliga fjärrvärmenätet, efter dialog
med nätägaren.

AVFALLSHANTERING
FÖRUTSÄTTNINGAR
Inom planområdet anordnar varje fastighet tillräckliga utrymmen för källsortering av avfall.

PLANFÖRSLAGET
Varje fastighet ska anordna tillräckliga utrymmen för att sortering och hämtning av avfall ska kunna
ske. Inom planområdet förutsätts samtliga fastigheter ha ett egna kärl för hushållsavfall som hämtas
av kommunens renhållningsentreprenör.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.
Genomförandefrågor och genomförandekostnader behandlas juridiskt i exploateringsavtal,
markanvisningsavtal eller genomförandeavtal. Nedan förtydligas detaljplanens syfte från
genomförandesynpunkt.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Genomförandetid
En utbyggnad enligt detaljplanen sker på redan planlagd mark med mestadels 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 ev. outnyttjade rättigheter som uppkommit
genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”.
Huvudmannaskap
Av tradition är Orust kommun inte huvudman för allmän plats. I stället används enskilt
huvudmannaskap vilket innebär att förvaltningen av allmänna platser inom detaljplan överlåts till
samfällighetsföreningar. Orust kommun är inte huvudman för allmän plats inom planområdet idag.
Huvudman för vägar och allmän plats i Henån och inom planområdet är Henån Ga:1 som förvaltas
av Henåns vägförening. För att få en enhetlig förvaltning av allmän plats inom området föreslås
Henån Ga:1 även ha huvudmannaskapet för tillkommande allmän plats.
Ansvarsfördelning
Allmän plats
Henåns vägförening ansvarar redan idag för drift och underhåll av vägar och allmän plats inom
planområdet.
Kommunen ansvarar för en utbyggnad enligt planförslaget inom allmän platsmark. En sådan
utbyggnad innefattar iordningställande och asfaltering av tillkommande gång- och cykelväg genom
planområdet inklusive gatubelysning. Henåns vägförening står efter färdigställande för drift och
underhåll av vägar och gång- och cykelväg samt å-promenad. Kommunen ansvarar för anläggande av
park, vilken överlåts till Henån ga:1 som förvaltas av Henån vägförening.
Kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad enligt planförslaget inom kvartersmark.
Kommunen avser att gå ut på markanvisning för byggrätterna inom kommunal mark.
Markanvisningsavtal och genomförandeavtal kommer upprättas med exploatörer för att säkerställa
genomförandet av planen på kvartersmark.
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Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tabell.
Anläggning
(kartbeteckning)

Anläggningen s
ägare

Genomförandeansvaring

Driftansvarig

GATA

Henån ga:1

Orust Kommun, Mark- och
exploateringsenheten

Henån ga:1

GC-VÄG

Henån ga:1

Orust Kommun, Mark- och
exploateringsenheten

Henån ga:1

GÅNG

Henån ga:1

Orust Kommun, Mark- och
exploateringsenheten

Henån ga:1

PARK

Orust Kommun

Orust Kommun, Mark- och
exploateringsenheten

Henån ga:1

P

Orust Kommun

Orust Kommun, Mark- och
exploateringsenheten

Orust Kommun

Vatten och
spillvattenledningar

Orust Kommun

Orust Kommun,
Affärsdrivande verksamhet

Orust Kommun,
Affärsdrivande
verksamhet

B*

Orust Kommun

Fastighetsägare

Fastighetsägare

B*

Stiftelsen
Orustbostäder

Fastighetsägare

Fastighetsägare

C

Orust Kommun

Fastighetsägare

Fastighetsägare

D

Orust Kommun

Fastighetsägare

Fastighetsägare

K

Orust Kommun

Fastighetsägare

Fastighetsägare

E

Eldistributör

Eldistributör

Fastighetsägare

Allmänna platser

Kvartersmark

* Se hänvisning under kapitlet Markägoförhållanden
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Fastigheter
Avstyckning sker efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Markförhandling om köp av del av fastigheten Henån 1:66 pågår.
Gemensamhetsanläggning
Kommunen skall ansöka om omprövning av Henån ga:1. De delar som idag tillhör
gemensamhetsanläggningen men som i detaljplanen ligger som kvartersmark ska upphävas.
Vägar och övrig allmän platsmark inom planområdet ingår i Henån Ga:1 som förvaltas av Henåns
vägförening, vilken kommer att omprövas så att gång- och cykelvägar mm inom planområdet ingår i
Ga:1. I förrättningen kommer även den del av allmän platsmark som skall övergå till kvartersmak att
regleras bort från Ga:1. Vägföreningen har rätt till ersättning för den mark som idag är upplåten till
Henån Ga:1 som i detaljplanen blir kvartersmark. Ersättningsnivån fastställs i lantmäteriförrättningen
avseende omprövning av Henån Ga:1.
Arrende
Parkeringsplatserna i korsningen Kaprifol- Åvägen ska arrenderas alternativt hyras av bland
annat fastighetsägaren SEAB som äger fastigheten Henån 1:275.

EKONOMISKA FRÅGOR
Plankostnader
Kostnaderna för att ta fram detaljplanen för Åvägen delas mellan Orust kommun och Stiftelsen
Orustbostäder.
Förrättningskostnader
Kostnader för ombildning av Ga:1 belastar Orust kommun.
Exploateringskostnader
•

Infrastrukturkostnader för iordningställande och asfaltering av tillkommande gång- och cykelväg
inklusive gatubelysning belastar kommunen.

•

Kostnader för iordningställande av boendeparkering på kvartersmark bekostas av respektive
fastighetsägare.

•

Kostnaden för parkeringsplatsen vid korsningen Åvägen-Kaprifolvägen bekostas av kommunen.

•

Kostnader för utförande av parken belastar kommunen.

•

Tillkommande fastigheter eller fastigheter som ändras från nuvarande användningssätt eller
utförande skall erlägga anslutningsavgift till det kommunala va-nätet enligt gällande taxa.

•

Kostnader för eventuell flyttning eller tillfällig ändring av befintliga luft- och jordkabelledningar,
VA-ledningar eller anläggningar inom planområdet belastar den som begär flyttningen eller
ändringen. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning bekostas av respektive
fastighetsägare.
Förstärkningsåtgärder
Förstärkningsåtgärderna för ån är ett separat investeringsprojekt som belastar kommunen och
eventuellt privata fastighetsägare och kostnaderna redovisas därför i det separata projektet.
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TEKNISKA FRÅGOR
•

Berörda sakägare framgår i fastighetsförteckningen (Metria 2020-07-16)

•

Områdets geotekniska förutsättningar framgår i en geoteknisk utredning (COWI 2020-06-05)

•

Planområdets trafik- och VA-förutsättningar framgår i en VA- och trafikutredning (Sweco
2019-11-22)

•

Henåns trafikförutsättningar framgår i en trafikutredning (Sigma 2017-08-09)

•

Planområdets förutsättningar med avseende på dagvatten framgår i en dagvattenutredning
(2019-04-25)

Kommunstyrelseförvaltningen
Sektor samhällsutveckling

Rickard Karlsson

Sofia Jonasson

Planchef

Planarkitekt
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