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Inledning
Handlingar
Handlingar som ingår i detaljplanen.
� Plankarta med bestämmelser (skala 1:2000 i A3)
� Illustrationskarta (skala 1:2000 i A3)
� Sektion (skala 1:2000 i A3)
� Planbeskrivning (denna text)
� Genomförandebeskrivning
� Fastighetsförteckning
� Redogörelse för programsamråd
� Samrådsredogörelse
� Utlåtande efter utställning 1
� Bergteknisk utredning, 2010-05-24, Bergab Göteborg
� Principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Hålkedalen 1:7,

2011-01-11, BBK Uddevalla
� Kommentar till ”utlåtande efter utställning”, ang dagvatten, extremfl öden,

2012-04-16, BBK  Uddevalla

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planhandlingarna
fogas en rad andra handlingar såsom illustrationskarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning.
Efter samråd och utställning 1 tillkommer redogörelse respektive utlåtande över inkomna synpunkter.
Även genomförda utredningar fi nns till planhandlingarna. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För
genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den inte har någon egen rättsverkan.

Planens syfte och huvuddrag
I dagsläget fi nns ett behov av nya tomter i anslutning till Strömstad tätort. Hålkedalen, där planområdet är
beläget, har av kommunen utpekats som ett framtida utvecklingsområde för bostadsbebyggelse. Detaljplanen
handläggs enligt PBL 1987:10, ÄPBL.

Planens syfte är att tillskapa totalt 35 nya tomter för enbostadshus i ett attraktivt läge nära natur och samtidigt
nära staden. Planförslaget möjliggör  en avstyckning av en ny tomt genom delning av befi ntlig fastighet
(Hålkedalen 1:60). På Tallhöjden fi nns tre bostadstomter som ligger utanför befi ntlig byggnadsplan. Två av
dessa tomter bekräftas i detta planförslag.

Byggrätterna inom planområdet är totalt 180 kvm byggnadsyta per fastighet; varav 150 kvm får inredas för
bostadsändamål och 30 kvm för uthus/garage. Uthus/garage får sammanbyggas med bostadshus. Utöver
angiven byggnadsyta får altan/trädäck/balkong om högst 30 kvm uppföras där förhållandena tillåter.

Samtliga nya tomter ges en storlek och en utformning som är anpassad för helårshus. Målsättningen är att
den omväxlande terrängen med karaktäristiska bergspartier och hällmarkstallskog inom planområdet ska
bevaras så långt det är möjligt. Det är inte önskvärt att skapa förutsättningar för tomter med stora anlagda
gräsytor eller liknande som kräver att stora delar av området sprängs eller fylls ut för att ge plana ytor.
Övergången från tomt- eller gatumark till naturmark bör vara så naturlig som möjligt.
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Anpassningar av bebyggelsen till den befi ntliga topografi n regleras med planbestämmelser om byggnadernas
totala nockhöjd, takvinkel och souterrängvåning. Förslag till höjdsättning av lokalgatorna och färdigt
golv anges på illustrationskartan, men frånsteg från denna höjdsättning kan göras vid prövning i
bygglovsprocessen.

Den gamla stenkörvägen som går i öst-västlig riktning genom området kan användas som gångstråk mellan
de olika bebyggelseområdena. Detaljplanen redovisar släpp mellan bebyggelsen vilket möjliggör för boende
i området att röra sig inom och mellan bebyggelseområdena väster om allmänna vägen.

Förenlighet med miljöbalkens bestämmelser
Miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel behandlar hushållning med mark och vatten. I inledningen av MB 3 kap
står: ”Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. ”

Det bohuslänska kustområdet, den så kallade obrutna kusten från Brofjorden och norrut till gränsen mot
Norge, omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten enligt 4 kap MB. Området
är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de sammantagna natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna
innebär att turismens och främst det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömning av
huruvida exploatering eller andra ingrepp i miljön ska tillåtas. Bestämmelserna utgör inte hinder för en
normal utveckling av tätorter eller lokalt näringsliv.

Planområdet, ligger i sin helhet inom området som berörs av dessa särskilda hushållningsbestämmelser. Det
fi nns dock inga kända natur-, kultur- eller friluftsvärden. Exploateringen innebär att det stora skogsområde
som har Tjärndalen som centrum naggas i kanten men åtkomsten av detta område påverkas inte nämnvärt.
Det område som tas i anspråk för bebyggelse saknar intresse för turismen och är främst av intresse för det
rörliga friluftslivet för de närboende. För att säkerställa de närboendes tillgång till området även i framtiden
bevaras befi ntliga strövstigar ut i området till stor del, samtidigt som nya gångvägar tillkommer.

Planområdet ligger i anslutning till Strömstads tätort och bebyggelsen kan på sikt förväntas bli en del av
Strömstad. I förhållande till bilväg och GC-väg är områdets läge strategiskt, i nära anslutning till Strömstads
södra infart som också är utrustad med parallell GC-väg. På nära avstånd fi nns också friluftsområdet
Tjärndalen.

Miljöbalkens 5:e kapitel behandlar miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna föreskriver kvalitet på
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att skydda människors varaktiga hälsa eller miljön eller för att
avhjälpa skador på människors hälsa eller miljön. Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och
fordonstrafi k, som följer då detaljplanen genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid,
kväveoxid, svaveldioxid, bly och partiklar (PM 10) i utomhusluft kommer att överskridas inom området eller
på annat håll.

Miljökvalitetsnormen för inre Tjärnöarkipelagen klassifi ceras som måttlig status avseende övergödningen av
havet. Målet är att statusen ska vara godkänd senast 2021. Det bedöms inte att vattenområdena får förhöjda
värden av kväve eller fosfor då detaljplanen genomförs.

Vid en samlad bedömning i förhållande till Miljöbalkens hushållningsbestämmelser innebär genomförandet
av detaljplanen en från allmän synpunkt god hushållning med resurser.
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Plandata
Planområdet är beläget mellan
Starekilen och Hålkedalskilen,
strax söder om Strömstad tätort.
Planområdet omfattar ett ca 8,8
hektar stort område. Större delen
av planområdet utgörs av delar av
fastigheterna Hålkedalen 1:6 och
1:7. Båda dessa fastigheter har
samma ägare. Utöver dessa båda
fastigheter omfattar planområdet de
befi ntliga fastigheterna Hålkedalen
1:59 och 1:60.

Bild 2. Översiktlig kartbild över lämpliga respektive
olämpliga utbyggnadsområden i Stare-området.

Bild 1. Planområdet. Väster om
planområdet syns Tallhöjdsvägen med
befi ntlig villabebyggelse.

Tidigare ställningstaganden
Strategisk boendeplanering

I kommunens Strategiska boendeplan anges att
kommunen ska verka för ”att genom en långsiktigt
hållbar planering med fokus på tillgänglighet i
olika boendeformer utveckla och bevara Strömstads
kommuns attraktiva boendemiljöer” med ett mål på
att årligen tillskapa 50 bostadsrätter, 50 hyresrätter
samt 50 äganderätter. I och med en utveckling med
bostäder inom planområdet bidrar projektet till att
uppnå målsättningen.

Översiktliga planer

I utställningshandlingen av kommunens nya
översiktsplan (2012-11-14) utpekas aktuellt området
som ett område med möjlighet till förtätning i
anslutning till befi ntlig bebyggelse. Planförslaget
överrensstämmer således med översiktsplanens
intentioner. I den fördjupade översiktsplanen för
Strömstad och Skee är det aktuella området utpekat
som utredningsområde för bostäder.

En översiktlig kartbild har tagits fram tillsammans
med kommunens tjänstemän. De gråmarkerade
ytorna öster om planområdet beskriver i första hand
ytor som inte är lämpliga för utbyggnad i området.
De kvarvarande områdena ingår i detaljplanen.
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Detaljplaner

För det aktuella området fi nns ingen gällande
detaljplan men för det angränsande området i väster,
Tallhöjden, fi nns en detaljplan (SKE-1175 samt
ändring P 40) från 2002. Inom detta område som
ursprungligen planerades för fritidsbebyggelse, har
byggrätterna utökats för att skapa förutsättningar
för permanentboende, vilket överensstämmer med
intentionen för det nya området.

Strandskydd

Den nordvästra delen av planområdet ligger inom
strandskyddsförordnande. Fem tomter berörs.
Dessa ligger dock ovanför befi ntliga vägar från
stranden räknat och på mark utan något betydande
värde för vare sig det rörliga friluftslivet eller
växt- och djurlivet. Planförslaget försämrar inte
heller möjligheterna att från Hålkedalsvägen nå
skogsområdena längre österut.

Bilden intill visar strandskyddsgränsen i den del som berör planområdet. Strandskyddet inom den berörda
delen av planen måste upphävas.

Miljömål

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. Utöver dessa fi nns även tre övergripande
miljömålsfrågor: fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader, kulturmiljön och
hälsofrågor. I Strömstads kommun pågår arbetet med att ta fram lokala miljömål och fyra mål har valts ut för
att jobba vidare med: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård
samt God bebyggd miljö. Den nu föreslagna exploateringen bedöms inte strida mot något av de uppsatta
målen.

Planprocessen
Sedan programsamrådet har planförslaget förändrats dels avseende infartens läge, dels avseende antalet
tomter. I programförslaget angjordes det nya bostadsområdet via den befi ntliga Tallhöjdsvägen, vilket gav
upphov till många protester bland de boende i området. Ett nytt förslag på uppfart ritades till plansamrådet,
vilket inte skulle beröra lika många befi ntliga fastigheter. Dock kom det in många yttranden avseende
infartsvägen även efter plansamrådet. I utställningshandlingen har ytterligare en förändring av uppfartsvägen
gjorts. I samband med utställning har ett möte med berörda fastighetsägare hållits.

Under planarbetets gång har kommunen gjort bedömningen att området klarar av en högre exploatering
än den som föreslogs i planprogrammet. I kommunens ”Strategiska plan för boendeplanering” anges en
målsättning att årligen tillskapa 150 nya bostäder, se vidare sidan 5. Den nya infartsvägen är betydligt
dyrare att genomföra och ur samhällsekonomisk synvinkel är det därför motiverat att planlägga fl er tomter i
området.

Utställningshandling 1 innehöll en ny anslutning vid Tallhöjdsvägen med bussvändslinga. Motivet är att den
befi ntliga vägen behöver höjas och att det behövs en trafi ksäker lösning för busstrafi ken i området.

Bild 3. Den skrafferade ytan visar den del av planområdet
som omfattas av strandskyddsförordnande. Strandskyddet
omfattar den nordvästra delen av planområdet. Fem nya
tomter berörs.
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Behovsbedömning – betydande miljöpåverkan
Plan- och kartavdelningen gör bedömningen att ett genomförande av detaljplanen för del av Hålkedalen 1:7
m fl  inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan.

Motivet till denna bedömning är att syftet med planen är att tillskapa nya tomter för enbostadshus. Tomterna
gränsar till ett befi ntligt bostadsområde. Området kommer att kopplas till kommunalt vatten och avlopp. Det
fi nns inga kända natur-, kultur- eller friluftsvärden inom det föreslagna planområdet. Detaljplanen uppfyller
inte bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i MKB förordningen.

För att främja en hållbar utveckling och integrera miljöaspekter i detaljplanen bör man beakta:

• Hur lokalt omhändertagande av dagvatten kan ske

• Hur möjlighet kan ges för sortering och återvinning av avfall

• De miljökvalitetsmål som berörs av planen

• Eventuellt behov av detaljplanebestämmelser angående småskalig eldning med fasta biobränslen

• Allmänhetens tillgänglighet till skogsområdet öster om det föreslagna planområdet.

Kommunala beslut i övrigt
• MBN 2009-04-02 § 69, föreligger planprogram daterat 2009-03-04. Miljö- och byggnämnden beslutade

att godkänna planprogrammet för samråd enligt 5 kap 20§ PBL.

• Delegationsbeslut 2009-12-04 att detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

• MBN 2010-04-08 § 36, föreligger plansamrådshandling daterad 2010-03-22. MBN beslutar att godkänna
planförslaget för samråd.

• MBN 2010-09-09 § 113, föreligger samrådsredogörelse daterad 2010-08-06. MBN beslutar att godkänna
samrådsredogörelsen och uppmana till att utställningshandlingar tas fram.

• MBN 2011-02-03 § 24, beslut om utställning.

• MBN 2012-05-10 § 116, föreligger tjänsteskrivelse daterad 2012-04-16. MBN beslutar att godkänna
utlåtande efter utställning daterat 2012-05-10 och uppdra åt sökanden att upprätta antagandehandlingar
utifrån kommentarer som givits i denna.
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Bild 4. Den högresta tallskogen i den västra delen av
området.

Befi ntliga förutsättningar
Mark och vegetation
Inom det aktuella planområdet är nivåskillnaderna stora. Inom planområdet fi nns höjdvariationer mellan +25
m ö h i norr och drygt +60 m ö h i den östra delen.

Planområdet domineras av i huvudsak två naturtyper. Genomgående består den västra delen av området,
som gränsar till befi ntlig bebyggelse, av högrest och ganska tätvuxen tallskog. Lövträd är endast sparsamt
förekommande. Buskskiktet är i det närmaste obefi ntligt. Markskiktet består av blåbärsris, lingon och
andra vedartade växter. Marken är täckt av ett tunnare lager jord och stenhällar är endast sparsamt
förekommande i den västra delen.  Naturtypen inom den övriga delen av området kan karaktäriseras som
karg hällmarkstallskog med mycket berg i dagen. Vegetationen består mestadels av ganska små och knotiga
träd på ett tunt jordlager. Lövträd är endast sparsamt förekommande. Ljung är allmänt förekommande.

Centralt i området ligger ett större sammanhängande gammalt stenbrott och i de östra delarna av området
fi nns fl era spår av stenbrytning.

Bild 5. Norra delen av planområdet består av högvuxen
tallskog.

Bild 6. Mellersta delen består av glesare tallskog
mestadels på berghällar. Delvis påverkat av rester från
stenbrott.

Bild 7. I östra delen fi nns ett plant område med ett större
antal lämningar från stenbrottet.
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Geotekniska och bergtekniska förhållanden
Områdets geotekniska förhållande kan karaktäriseras som stabila med mycket berg i dagen eller med tunna
jordlager av morän och totalstabiliteten inom området är god. Någon geoteknisk utredning för området har
inte gjorts.

I samband med planarbetet har en bergteknisk utredning utförts av Bergab i Göteborg 2010-05-24. Större
delen av området Hålkedalen består av relativt fl acka bergslänter i vilka generellt ingen risk för ras eller
blockutfall föreligger. Endast ett fåtal områden med mindre risk för ras och blockutfall har noterats. En
hög brant sluttning med uttalad blockuppsprickning har dock påträffats utanför planområdet och denna bör
beaktas i samband med exploatering.

Radon
Enligt översiktliga inventeringar utgör marken i Strömstads kommun ett högriskområde vad avser radon.
Berggrunden i hela Strömstads kommun (undantaget Kosteröarna) består till största delen av granit som
innehåller uran och är radonförande. Byggnader inom högriskområde ska normalt utföras med radonsäker
konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i
byggnaden.

Fornlämningar / kulturmiljö
Inom den norra delen av planområdet ligger en övrig kulturhistorisk lämning, Skee 1484. Söder
om planområdet ligger ytterligare en lämning av samma slag, Skee 1486. Båda lämningarna är s k
medeltida ödegårdar. Det exakta läget för dem är inte känt. Bohusläns museum skrev i sitt yttrande över
planprogrammet att ingen ytterligare undersökning krävs.

Inga kända fasta fornlämningar fi nns inom planområdet.

Bebyggelse
Inom planområdet fi nns två bebyggda tomter som idag ligger utanför detaljplanelagt område. Dessa kommer
att bekräftas i det nu aktuella planarbetet.

Inom planområdet fi nns även en transformatorstation samt en avloppspumpstation. För övrigt är planområdet
obebyggt.

Service
All service fi nns i tätortens centrum, ca 3 km från planområdet. En livsmedelshandel har nyligen öppnats i
de södra delarna av staden och dit är det drygt 1,5 km från planområdet. I Strömstads tätort fi nns grundskolor
och gymnasium samt vårdcentral och viss sjukhusvård.

I anslutning till området fi nns inte direkt några arbetstillfällen utan området blir en bostadsdel där
arbetsplatsen fi nns någon annanstans. Till Strömstad centrum, med många arbetsplatser, är det dock
cykelavstånd.

Rekreation
Planområdet ligger ca 2 km från ett stort sammanhängande grön- och rekreationsområde med centrum i
Tjärndalen. Vid Starekilen, strax väster om planområdet, fi nns badmöjligheter på promenadavstånd.
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Trafi k
Tillfartsväg till området sker idag via Tallhöjdenområdet och Hålkedalsvägen, som i sin tur ansluter till
allmän väg 176 strax söder om Hålkedalskilen. I detaljplanen för Tallhöjden, som gränsar till planområdet
i väster fi nns område reserverat för att tillskapa anslutningsvägar åt öster. Majoriteten av fastighetsägarna
inom Tallhöjden-området motsätter sig en ökad genomfartstrafi k genom det befi ntliga bostadsområdet, vilket
medför att en ny infart till området ska anläggas.

Vägarna inom det befi ntliga bebyggelseområdet är inrättade som en gemensamhetsanläggning som
förvaltas av fastighetsägarna där. Även den gemensamma infarten från väg 176 förvaltas av denna
gemensamhetsanläggning, vilket medför att denna måste omprövas vid ett plangenomförande.

Allmänna kommunikationer
Flera busslinjer trafi kerar allmänna vägen väster om planområdet. Det fi nns en busshållplats ca 500 meter
från planområdet i anslutning till infarten mot Hällekind. Med lokalbussar kan man nå Strömstads centrum
samt närliggande orter. Reguljära bussar går ca en gång i timmen under morgon och eftermiddag på vardagar,
tillkommer s k fl extrafi k med ytterligare turer efter beställning. Från Strömstads station går tåg söderut.

Planförslag
Planeringsmål
Nedanstående mål är vägledande för planeringen av området:

• Att i enlighet med kommunens översiktsplan skapa nya attraktivt belägna byggrätter för bostäder med
förhoppningen att hela området tillsammans med övriga Stare ska växa sig som en stark bostadsdel i
Strömstad.

• Att genom detaljplanering reglera och säkerställa att den nya bebyggelsen utformas på ett sätt, som är
lämpligt med hänsyn till landskapsbilden samt till natur- och kulturvärden inom området.

Riktlinjer för gestaltning
För planområdet har riktlinjer för utformningen av området dragits upp. Vid utformningen av riktlinjerna för
gestaltningen har områdets befi ntliga förutsättningar varit vägledande. Exempel på identitetsskapande värden
inom området är de spår av stenbrytning som är frekvent förekommande inom planområdet. Syftet med
riktlinjer för gestaltning kan sammanfattas i nedanstående punkter:

• att lyfta fram planens gestaltningsidé
• att komplettera planbestämmelserna med rekommendationer om utformning
• att ge stöd för bygglovshanteringen
• att vara ett medel för att diskutera kvalitetsfrågor med byggherren och att hänvisa till gentemot grannar

Bebyggelse
Planförslaget innebär att området kan bebyggas med 35 nya villor avsedda för helårsboende, varav en
tillkommer genom delning av den befi ntliga fastigheten Hålkedalen 1:60. Planförlaget medger även
möjligheter till utökning av de befi ntliga fastigheterna Hålkedalen 1:59 och 1:60.

Byggrätterna inom planområdet är totalt 180 kvm byggnadsyta per fastighet; varav 150 kvm får inredas för
bostadsändamål och 30 kvm för uthus/garage. Uthus/garage får sammanbyggas med bostadshus. Utöver
angiven byggnadsyta får altan/trädäck/balkong om högst 30 kvm uppföras där förhållandena tillåter.
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Del av byggnad som inreds för bostadsändamål ska placeras minst 4,0 meter från tomtgräns mot
grannfastighet. Uthus/garage ska placeras minst 2,5 meter från tomtgräns mot grannfastighet. Detta gäller
även uthus/garage som är sammanbyggt med bostadshus under förutsättning att del av huvudbyggnad som är
avsedd för bostadsändamål placeras minst 4 meter från tomtgräns mot angränsande fastighet.

Minsta tillåtna tomtstorlek är 900 kvm. För att bevara den ljusa och luftiga miljön har bebyggelsen
placerats i mindre grupper som omges av naturmark. Bebyggelsen bildar därmed små, begränsade och väl
sammanhållna enheter som omgärdas av en attraktiv närmiljö och knyts samman av gångstråk inom området.

Anpassningar av bebyggelsen till den befi ntliga topografi n regleras med planbestämmelser om byggnadernas
totala nockhöjd, takvinkel och souterrängvåning. Förslag till höjdsättning av färdigt golv anges på
illustrationskartan. Frånsteg från denna höjdsättning kan göras, prövning sker i bygglovsprocessen.

Befi ntliga bergsknallar eller större träd inom tomtmark tillför kvaliteter. Det är inte önskvärt att skapa
förutsättningar för tomter med stora anlagda gräsytor eller liknande som kräver att stora delar av området
sprängs eller fylls ut för att ge plana ytor. Sådana ingrepp skulle på ett påtagligt sätt påverka landskapsbilden
negativt och förändra den karaktär området har idag och som är en viktig del för attraktiviteten i
bostadsområdet. Övergången från tomtmark till naturmark bör vara så naturlig som möjligt.

Tak ska utformas som sadeltak eller pulpettak. Takkupor tillåts med en tredjedel av fasadens längd.

En planbestämmelse om färgsättning av fasader har införts för att anpassas området till det omgivande
landskapet.

Tillgänglighet
Samtliga tomter kan anordnas med full tillgänglighet för rörelsehindrade. All ny bostadsbebyggelse ska
anordnas med full tillgänglighet fram till entré, vilket regleras i bygglovet.

Landskapsbild
Byggnadernas läge i förhållande till de omgivande höjdområdena har studerats för att undvika silhuettverkan
i landskapet. De föreslagna byggrätterna inom den östra delen av området har en nockhöjd som ligger som
högst på + 54 m ö h. De omgivande höjdpartierna ligger på drygt 60 m ö h, vilket medför att bebyggelsen
hela tiden har ett stöd i landskapet. I resten av området ligger byggnaderna lägre i terrängen. Se bilder på
nästa sida.

Bild 8. Exempel på bevarande av naturstenshällar nära
bebyggelse. Berghällen ger karaktär åt området.
”Policy för villor och småhusområden i Göteborg”

Bild 9. Låga takfall rekommenderas på topografi skt högt
belägna tomter. ”Policy för villor och småhusområden i
Göteborg”
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Bild 12. Fotomontage från punkt A

Bild 13. Fotomontage från punkt B.

Bild 11. Karta som redovisar
fotograferingspunkterna.

A

B
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Bild 15. Gråtonade områden på kartbilden ovan visar utbredning av
sammanhängande stenbrott.

Bild 14. Typisk hällmark i
planområdet.

Naturmiljö / rekreation
Målsättningen är att den omväxlande terrängen med karaktäristiska bergspartier och hällmarkstallskog inom
planområdet ska bevaras så långt det är möjligt. Inom den västra delen av planområdet där naturmiljön
framförallt präglas av de högvuxna tallarna måste dock en viss utgallring ske för att släppa in mer ljus.

Den gamla stenkörvägen som går i öst-västlig riktning genom området kan användas som gångstråk mellan
de olika bebyggelseområdena. Grönstrukturen fungerar dels som närrekreationsområden och som visuellt
vackra naturområden för de boende inom området, dels som avgränsare för de olika bebyggelsegrupperna.
Övergången från tomtmark till naturmark bör vara så naturlig som möjligt. Från större delen av tomterna nås
naturmarken direkt och fungerar som länkar till omgivande rekreationsområden.

En lekplats ska anordnas i anslutning till det större sammanhängande stenbrottet som ligger centralt i
området. För att skydda lekplatsen från trafi ken bör den omgärdas av låga stenmurar eller gabioner byggda
av natursten.

Strandskydd
Den nordvästra delen av planområdet omfattas av strandskyddsförordnande. Fem tomter är berörda av
strandskydd. Förordnandet måste upphävas innan detaljplanen kan vinna laga kraft. En ansökan om detta har
gjorts hos Länsstyrelsen. Den nya bebyggelsen som ligger inom strandskydd ligger ovanför befi ntliga vägar
från stranden räknat och på mark utan något betydande värde för vare sig det rörliga friluftslivet eller växt-
och djurlivet. Förslaget försämrar inte heller möjligheterna att från Hålkedalsvägen nå skogsområdena längre
österut.

Gator och trafi k
Anslutning till allmän väg

I detaljplanen för Tallhöjden, som gränsar till planområdet i väster fi nns område reserverat för att tillskapa
anslutningsvägar åt öster. Majoriteten av fastighetsägarna inom Tallhöjdenområdet motsätter sig dock en
ökad genomfartstrafi k genom det befi ntliga bostadsområdet, vilket medför att en ny tillfart till området ska
anläggas.

Tillfartsväg till området anordnas via Hålkedalsvägen, som i sin tur ansluter till allmän väg 176 strax söder
om Hålkedalskilen.
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Hålkedalsvägens anslutning till väg 176 ska utformas enligt VGU vilket bl a innebär en höjdjustering av
Hålkedalsvägen så att ett fordon kan stå uppställt med erforderlig sikt åt båda håll vid en punkt ca 5 m in
på Hålkedalsvägen. Den exakta omfattningen av ombyggnaden sker efter en förprojektering där vägslänter,
fastighetsgränser och övriga anordningar beaktas.

Den befi ntliga Hålkedalsvägen ligger lågt i terräng och är periodvis översvämmad, därför dras den nya
vägen längre söderut i fastmarksområde högre upp i terrängen. Det nya vägområdet kring nedre delen av
Hålkedalen bör nivåanpassas till intilliggande rinningsvägar och havsnivåer. Det nya vägområdet bör lyftas
till minst ca +1,50 m. Geotekniska förutsättningar ska beaktas.

Bild 17. Det kan fi nnas behov att anlägga stödmurar vid nivå-
skillnader mellan  tomtmark och naturmark respektive gatu-
mark - en naturstensmur smälter bra in i landskapet.

Gatunätet inom planområdet

Området angörs via en huvudgata som kommer upp i det större sammanhängande stenbrottet som ligger
centralt i området. Bebyggelsen fördelas i mindre grupper som nås via lokalgator från denna. Detaljplanen
möjliggör även en fortsatt utbyggnad av huvudgatan österut om det i framtiden blir aktuellt att bygga
ytterligare bostadsbebyggelse åt detta håll.

Vägarna inom det befi ntliga bebyggelseområdet är inrättade som en gemensamhetsanläggning som
förvaltas av fastighetsägarna där. Även den gemensamma infarten från väg 176 förvaltas av denna
gemensamhetsanläggning, vilket medför att denna måste omprövas vid ett plangenomförande.

Bild 16. En ny infart till gamla Hålkedalsvägen
ska anläggas för att få en säker trafi klösning till
området.

Gatumiljön påverkas av gatans bredd, materialut-
formning, belysning samt angränsande mark och
tomternas förgårdsmark. Inom området kommer
det att fi nnas fyllnadsmassor (sprängsten) som kan
användas i murar och gabioner för att ta upp höjd-
skillnader mellan gatumark och natur-/kvartersmark.
Låga stenmurar kan också anläggas för att skapa triv-
samma gatumiljöer.

På illustrationskartan fi nns förslag till höjdsättning
av gator angivna. Angivna gatuhöjder kan komma att
justeras något vid detaljprojektering.
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Inom planområdet fi nns fyra typer av gator med utgångspunkt i Tekniska förvaltningens kravspecifi kation
2012-10-17. Utformningen av dessa gator anges på plankartan med egenskapsbestämmelse. Typsektioner för
utformning av lokalgatorna framgår nedan.

Huvudgata [gata 2]

Huvudgata [gata 1]

Lokalgata [gata 4]

Lokalgata [gata 3]

Trafi k

Strömstads kommun planerar för ett antal bostadsområden som matas via väg 176. Detta är en av
anledningarna till att kommunen har låtit genomföra en trafi kanalys för väg 176 (WSP 2011-02-21) för att
bedöma om några särskilda åtgärder erfodras förorsakade av planerade utbyggnader.

Trafi ken på väg 176 varierar kraftigt över året. Även trafi ken på Hålkedalsvägen varierar över
året.Enligt utredningen är befi ntlig årsmedeldygnstrafi k på Hålkedalsvägen 100 fordon medan
sommarmedeldygnsgrafi ken är 360 fordon (år 2010). Tung trafi k och genomfartstrafi k på väg 176 bedöms
minska till år 2025 då den största delen kommer att välja den nya södra infarten till Strömstad. Men trafi ken
kommer ändå att öka till ungefär samma nivåer som idag. Trafi kprognoser för årsmedeldygnstrafi k och
sommarmedeldygnstrafi k visar på 350 respektive 610 fordon år 2025. I prognosen har utbyggnaden av
aktuellt planområde beaktats.
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Tillfartsvägen till området belastar inte Tallhöjdenområdet med mer trafi k. De båda fastigheterna Hålkedalen
1:59 och 1:60 har idag sin infart via Tallhöjdsvägen och planförslaget innebär att deras infarter blir kvar på
samma sätt. Någon möjlighet för bilpassage mellan Tallhöjdsvägen och det nya området kommer inte att
fi nnas.

Fastigheterna 1:42, 1:65 och 1:75 kommer inte att belastas av den nya trafi ken. Den befi ntliga sträckningen
av Hålkedalsvägen förbi dessa fastigheter kommer enbart att användas för infart till dessa och som gång- och
cykelväg. De befi ntliga fastigheterna längre in på Hålkedalsvägen förslås nås via en ny infartsväg från en ny
huvudgata.

Skogsmaskiner som behöver åtkomst till skogsområdena öster om planområdet får använda huvudgatan
inom planområdet för att ta sig till dessa.

Gång- och cykeltrafi k

Gång- och cykeltrafi ken till och från planområdet leds genom Tallhöjden och ner till en ny gång- och
cykelväg utmed Hålkedalsvägen, invid bussvändslingan, och ansluter till befi ntlig gång- och cykelväg längs
med väg 176. Gång- och cykelvägen mot Strömstad går på andra sidan allmänna vägen. Övergångsställe
saknas men siktförhållandena är goda. En övergång utreds av kommunen och Trafi kverket i samband med
angränsande planarbete för del av Hålkedalen 1:27 m fl .

Inom planområdet fi nns ett nät av befi ntliga gångstigar och gamla bruksvägar. Målsättningen är att bevara
dessa i största möjliga mån för att öka tillgängligheten till naturen och för att de ger området karaktär.

Den gamla bruksvägen som går i öst-västlig riktning genom området är betydelsefull för områdets karaktär
och kan på delar av sträckan bevaras som gångstråk mellan de olika bebyggelseområdena.

Bild 18. Redovisning av planerad gång-och cykeltrafi k.

Befi ntlig gc-väg

Planerad gc-väg

Anslutande gc-väg

Gångstråk
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Kollektivtrafi k / skolskjuts

En bussvändslinga föreslås inom området mellan
allmänna vägen och Tallhöjdsvägen belägen söder
om den nya Hålkedalsvägen. Bussvändslingan
förses med perrong och väntskydd. Bilden till
höger redovisar den föreslagna utformningen av
hållplats och bussvändslinga.

Parkering

Parkering ska anordnas inom tomtmark. I
planbestämmelserna regleras avståndet mellan
garage/uthus och gatumark så att det ska vara
möjligt att parkera ytterligare en bil på den egna
uppfarten.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Hela planområdet ska anslutas till kommunens ledningsnät för vatten och spillvattenavlopp. Det fi nns
möjlighet att ansluta det nya området vid befi ntlig pumpstation längs Hålkedalsvägen. Vatten- och
avloppsledningar för planområdet byggs ut i den omfattning som redovisas på ritning M2 tillhörande
va-utredningen. Ledningsförläggningen ska ske till frostfritt djup och i så stor utsträckning som möjligt
förläggas i gator, gång- och cykelvägar.

En brandpost är föreslagen i korsningen mellan lokalgatorna i den västra delen av planområdet och belägen
på nivån ca +40 m vilket innebär att erforderliga kapacitetskrav uppfylls.

Dagvatten

Dagvattnet från planområdet ska återföras så snart det är möjligt till naturmarken och ledas i öppna
rinningsvägar i så stor utsträckning som möjligt. Ledningsdimensioner inom planområdet ska anläggas med
kapaciteten för ett s.k. 20-års regn. Kommunen kommer att ansvara för dagvattnet.

Dagvattnet kommer att avledas på fl era platser från planområdet, både norrut och söderut, vilket innebär att
varje utsläppspunkt avger förhållandevis små fl öden vilka återgår till tidigare naturliga rinningsvägar. Från
områdets västra del avleds dagvattnet norrut via ledningar och vidare ut i naturmarken norr om den nya
angöringsgatan. Dagvatten från den östra delen av området avleds både mot norr och mot söder till befi ntliga
rinningsvägar och ut i naturmarken.

Den nya angöringsgatan avvattnas med vägdiken där dagvattnet avleds på ett fl ertal platser längs
vägsträckan via dagvattentrummor som ansluts till nuvarande rinningsvägar mot naturmarken. Dagvattnet
kommer därefter att fortsätta som tidigare i befi ntliga diken och mindre bäckar ned mot lågpunkter
kring Hålkedalsvägen. Längs Hålkedalsvägen fi nns en mindre bäck som rinner västerut och mynnar i
Hålkedalskilen väster om väg 176.

Dagvatten kring och mot bussvändslingan omhändertas via nya dagvattenledningar och vägtrummor och leds
ner mot bäcken som mynnar i Hålkedalskilen. Den befi ntliga dagvattenkulverten under allmänna vägen antas
ha kapaciteten att även ta hand om den ökning som den nya vägen genererar.

Bild 19.  Den föreslagna bussvändslingan med väntskydd.
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Dagvatten vid extrem nederbörd

I en kommentar av BBK i Uddevalla 2012-04-16 har risken vid ett 100-års regn förtydligats och klarlagts.
Den förmodade ansamlingen av vatten vid extrem nederbörd, 50-100 års regn, innebär att dagvattnet
kommer att brädda över föreslagna ledningar och brunnar. Vid större nederbörd än vad ledningssystemen är
dimensionerade för ska det fi nnas möjligheter för vattnet att rinna av längs marken. Detta kan vara en gatu-
eller grönyta där vattnet kan rinna ut över lägre liggande tåliga ytor utan att orsaka olägenheter på byggnader
eller anläggningar.

Området är beläget mellan nivåerna +25 upp till ca +55 m. Härigenom har den föreslagna bebyggelsen
inom planområdet stora möjligheter att avbörda dagvatten vid extrem nederbörd. Den östra delen av
planområdet avvattnas dels mot norr och dels en mindre del mot söder i befi ntliga öppna rinningsvägar lika
tidigare. Den västra delen av planområdet avvattnas mot norr och via nyanlagda diken ner mot Hålkedalen.
Dagvattensystemet inom den föreslagna lokalgatan strax öster om bebyggelseområdet Tallhöjden kommer
dessutom att skära av tidigare dagvattenfl öden ner mot Tallhöjdsvägen. Denna gata med kringliggande
tomter utgör knappt halva byggbara ytan inom planområdet. Dagvattnet från gatan transporteras via
dagvattenledningar ner till norra delen av gatan och vidare ner mot angöringsgatan till området via nya
diken. Härefter leds dagvattnet till tidigare rinningsvägar inom Hålkedalens västra del via befi ntliga öppna
diken.

Längs nuvarande Hålkedalsvägens diken transporteras dagvatten till havet via en dagvattentrumma ca Ø
800 mm under allmänna vägen. Hålkedalsvägen är på en sträcka av ca 200 m öster om allmänna vägen
lågt belägen och på nivån ca +0,8 m närmast väg 176 och stiger österut till ca +1,5 m. vid fastigheten
1:75. Havsnivån har då en stor inverkan och styr dagvattenfl ödet genom de lägst liggande partierna
och rinningsvägarna inom Hålkedalen. Ombyggnaden av Hålkedalsvägen innebär att körytan höjs och
dagvattensystemet, kapaciteten, förbättras. Om havsnivån stiger, vilket ofta sker när det samtidigt är extrema
vädersituationer, ex. 50-100 års regn, kommer vattennivåerna inom Hålkedalen att påverkas. Olägenheter
kan då möjligen uppstå inom fastigheterna på norra sidan Hålkedalsvägen och öster om väg 176. Detta hade
med stor sannolikhet skett oavsett utbyggnaden inom Hålkedalen 1:7.

Om havsnivån är styrande innebär detta att inkommande dagvatten från uppströms liggande områden ej helt
är avgörande för dämningsnivån. En viss påverkan sker men den förhållandevis lilla volymen dagvatten
från planområdet kommer ej att ha någon väsentlig del i erhållna vattennivåer inom de lägst liggande
partierna inom Hålkedalen. En utjämningsfaktor kommer att spela in där dagvattnet från planområdet når
dagvattenkulverten under allmänna vägen långt tidigare än dagvattenfl ödet från uppströms nuvarande
Hålkedalsvägen med mycket svagt lutande vägdiken vilka transporterar dagvatten långsamt. Dagvatten från
planområdet Hålkedalen 1:7 kommer ej särskilt att inverka negativt eller skapa olägenheter på byggnader
eller anläggningar längs redovisade rinningsvägar oavsett regnintensitet.

För boende kring Tallhöjdsvägen kommer den föreslagna utbyggnaden inom planområdet att positivt påverka
dagvattenfl ödet genom det befi ntliga bostadsområdet.

Värme

Bostäderna ska förses med individuell uppvärmning. Direktverkande el är inte tillåtet.

El och tele

Ett E-område för befi ntlig transformatorstation har lagts ut i planen, se plankarta. Fortum har även en
matarkabel i den östra delen av planområdet som ska markförläggas i samband med exploateringen..
Skanova har telekablar inom samma område. I detaljplanen regleras att området ska hållas tillgängligt för
underjordiska ledningar.
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Avfall

Avfallshanteringen inom bostadsområdet ska följa gällande normer inom Strömstads kommun. Sophämtning
kommer att ske vid respektive fastighet. Återvinningscentral för sorterat avfall och grovsopor fi nns på
Österöd.

Hälsa och säkerhet
Bergtekniska åtgärder
Områden där ytliga lösa block förekommer har
markerats på karta, se bild 20. Område 3 och 4
på kartbilden ligger inom planområdet och berör
områden som ska bebyggas. Bergrensning av
dessa områden ska genomföras och därefter bör ny
besiktning av slänten utföras för att avgöra behovet
av ytterligare stabilitetshöjande åtgärder, som t ex
bergbult eller eventuellt bergnät. En administrativ
bestämmelse [a] har införts på plankartan vilken
anger att detta ska utföras innan området bebyggs och
att besiktning ska utföras innan bygglov ges.

Radon
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i
byggnader utförs vid projektering av nybyggnation.

Trafi kbuller
Buller är den miljöstörning som berör fl est människor
och det är viktigt att beakta detta i planering och
byggande. Riksdagen har angett följande riktvärden
för trafi kbuller vid nybyggnation:

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid

• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Det planerade bostadsområdet ligger ca 250 m öster om väg 176. Avståndet från vägen, den förväntade
trafi kökningen som planområdet medför samt läget i terrängen medför att det inte fi nns risk för att
riktvärdena för störande buller ska överskridas.

Bild 20. Karta över bergteknisk besiktning.
Områden med lösa block eller stenar är markerade.
Utanför planområdet i norr fi nns ett område med
blockuppsprickning som bör åtgärdas vid exploatering.
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Administrativa frågor
Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom detaljplanen. Planens genomförandetid är 10 år.

Att kommunen inte är huvudman för allmänna platser inom detaljplanen innebär att fastighetsägarna själva
förvaltar vägar och grönområden. I Strömstads kommun praktiseras kommunalt huvudmannaskap bara i
anslutning till tätortens sammanhängande gatunät. Tallhöjden ligger utanför detta område.

Medverkande i planarbetet
Planhandlingarna till och med utställning 1 är utarbetade av Sjölén & Hansson Arkitekter AB.
Planhandlingarna från och med utställning 2 har utarbetats av Sweco Architects AB.

Från kommunen har planeringsarkitekt Elin Solvang medverkat.

Övriga medverkande:

• Principförslag för gator och va-anläggningar    Tony Johansson, BBK

• Bergteknisk utredning    Emma Svensson, Bergab

• Genomförandebeskrivning    Torbjörn Jennerhed, Zirkon Mark &
        Exploatering

Upprättat av Sweco Architects AB, Göteborg 2013-02-25

Ingrid Lindbom, planarkitekt

Justering
Med anledning av inkomna synpunkter under utställning 2 har plankarta, planbeskrivning och
genomförandebeskrivning justerats.
• Vilken lagstiftning som använts har förts in på plankartan.
• Planbestämmelse om radon har tagits bort på plankartan och på sid 19 i planbeskrivningen har text om

bestämmelsen utgått.
• Plankartan har justerats så att E2-området i norra delen av planområdet och lokalgata bättre

överensstämmer.
• I planbeskrivningen på sid 15 och genomförandebeskrivningen  på sid 6 har texten om utformningen av

lokalgatorna förtydligats. Utformningen utgår från Tekniska förvaltningens kravspecifi kation.
• I planbeskrivningen på sid 17 har texten har ändrats då kommunen ska ansvara för dagvattnet.
• I genomförandebeskrivningen på sid 3 har text utgått under rubriken Avtal. Inget avtal kommer att

träffas mellan Hålkedalen ga:2 och ga:3 i samband med antagande av detaljplanen. Förvaltningen av
busshållplats och vägar prövas i samband med lantmäteriförrättningen.

• I genomförandebeskrivningen på sid 5 har texten under rubriken Ledningsrätt kompletterats med
information om att VA-ledningar inom planområdet säkerställs med ledningsrätt.

Då justeringarna av handlingarna inte innebär någon väsentlig förändring av planförslaget utan enbart utgör
redaktionella ändringar behövs inte något nytt utställningsförfarande.

2013-06-28

Elin Solvang      Ingrid Lindbom
Planeringsarkitekt/planchef, Strömstad kommun   Planarkitekt, Sweco Architects AB


