ANTAGANDEHANDLING
Program till detaljplan för Grytingen 1:12 i Uddevalla kommun

Upprättad av DITRIX Arkitekter AB den 30 mars 2009
SYFTE OCH MÅL

Markägaren vill exploatera fastigheten för ca 10–12 villor och möjliggöra etablering av en
förskola. Detta program skall belysa övergripande och samordnande frågor. Programmet skall
också ange utgångspunkter och mål för det fortsatta planarbetet.

PLANOMRÅDET, MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet ligger ca 9 km nordväst om Uddevalla och 1 km från Torp köpcentrum, mellan
riksväg E6 och Bohusbanan. Väg 832 ligger intill fastighetens sydvästra gräns.
Planområdet består av åkermark och omfattar cirka 4 hektar. Marken inom planområdet är
privatägd.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner och riksintressen
Smedseröd och Grytingen omfattas inte av några riksintressen eller andra särskilt utpekade,
allmänna intressen. Kommunens översiktsplan, antagen 2002, anger bl.a. att kommunen ska
arbeta aktivt för att kunna erbjuda attraktiva bostadsområden med t ex landsbygdens kvaliteter
där frågor kring service, avlopp och vattenförsörjning kan lösas. Vidare anges i översiktsplanen att grundkravet på service är kollektivtrafik som möjliggör dagliga inköps- och
arbetsresor till större tätort.
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Detaljplaner
Området norr om planområdet har nyligen detaljplanelagts i olika etapper för villabyggnation.

Kommunala beslut i övrigt
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslöt i oktober 2008 att man är beredd att pröva
program till detaljplan och ta ställning till detaljplaneupprättande efter att genomfört
programsamråd.
Behovsbedömning
Behovsbedömning enligt 5 kap 18 § PBL och 6 kap 11 § Miljöbalken ska ta ställning till om
en miljöbedömning krävs.
Miljökonsekvensbeskrivning
När detaljplan upprättas skall kommunen ta ställning till om den bedömer att en miljöbedömning enl
MKB förordningen måste göras eller inte.
Miljöbedömning krävs inte för planer som avser ”små områden på lokal nivå” under förutsättning att de
inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4.
Förslaget innebär att kompletterande bebyggelse får uppföras i anslutning till befintliga
bebyggelseområden.
Ett genomförande enligt förslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan och behöver därför
inte genomgå miljöbedömning.
Miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att upprättas.

BESKRIVNING AV OMRÅDET
Marken utgörs av öppen åkermark med en mindre träddunge mitt på fastighetsgränsen mot
norr. En mindre bäckfåra går igenom området från dungen mot väster.
I söder finns en zon på 20 till 40 m med obrukad mark i sluttning som utgör vall mot väg 832.
I nordväst ligger Klönåsberget med skog som brukas och i sydost Smedserödsvägen med berg
och skog på andra sidan.
Området ligger öppet och ljust med goda solförhållanden.
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Bebyggelse
Bebyggelsen norr om området består av ett 30-tal småhus. Med detaljplanen för del av
Smedseröd 1:2 tillkommer 14 hus.
En privat operatör har anmält intresse av att driva en förskola inom planområdet. Den ligger
väl till för Hogstorp och det inre bostadsområdet. Det finns också behov för ensamstående
föräldrar som arbetar på Torps köpcentrum att kunna placera barn i en förskola nära arbetet.
En förskola inom planområdet ligger trafikmässigt bra till närmast vägen till tätorten, Torp
köpcentrum mm.

MARK, TOPOGRAFI OCH VEGETATION
Geotekniska förhållanden
Geotekniska utredningar har utförts i samband med planarbete på fastigheterna
Smedseröd 1:24, 1:8 och senast del av 1:2. Ytterligare utredningar krävs troligen för det
föreslagna planområdet.
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Radonundersökningar i intilliggande områden har klassat marken som
normalradonmark, vilket innebär att vanlig modern byggteknik räcker för att uppfylla krav
som ställs för bostadshus i avseende att förhindra ohälsa på grund av radon i inomhusluft.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i området
Naturmiljö och rekreation
På landsbygden finns det gott om friytor även om dessa inte alltid får beträdas.
Vägar och skogsområden är lämpliga för promenader och naturupplevelser.
Strax norr om planområdet finns Herrestadsfjället, ett populärt rekreationsområde med en
rikedom av naturupplevelser.
Inga särskilt utpekade naturvärden eller nyckelbiotoper finns i området.
Vilt förekommer i området. Vägverket har byggt en viltbro över E6 strax väster om området.
Den skall säkra passagemöjlighet för vilt i rörelse mellan Bokenäset i väster och
Herrestadsfjället i öster. Det är viktigt att ny bebyggelse inte stör viltpassager över bron.
Avstånd och skyddsskärmar är åtgärder för att minska störningar. Fastighetens västra del skall
därför vara oexploaterad och förses med skyddsskärm av skog.
Service och kollektivtrafik
I Herrestad, ca 3 km österut, finns skola, barnomsorg och vårdcentral. Skola och barnomsorg
finns även i Hogstorp, ca 4,5 km norrut. Torp köpcentrum ligger inom 1 km avstånd och här
finns ett stort kommersiellt utbud med bl a post och apotek. Planen för området kan erbjuda
plats för förskola.
Planområdet trafikeras av buss med hållplatsläge intill Smedserödsvägen. Läget i anslutning
till väg 832 ger förutsättning för ett framtida kollektivtrafikutnyttjande. I Torp finns ett stort
antal busslinjer.
Uddevalla kommun överväger möjligheten att placera en förskola med fyra avdelningar inom
planområdet. Placeringen drar nytta av central belägenhet samt närhet till väg 832, Torps
köpcentrum mm.
Vägar och trafik
Smedserödsvägen försörjer planområdet. Smedserödsvägen ansluter till riksnätet via väg 832
och väg 30 till Torp. Gång och cykelväg finns fram till Smedserödsvägen och till Torp kan
man ta sig på ett trafiksäkert sätt genom en gång- och cykeltunnel under motorvägen. Gång
och cykelstråk utmed Smedserödsvägen kan beredas inom planområdet vidare sträckning
norrut bör utredas i samråd med vägföreningen och samfällighetsföreningar väster om
Smedserödsvägen.
Norr om planområdet ligger Herrestadsfjället som är av riksintresse för friluftslivet. För att nå
dessa friluftsområden måste de boende passera Bohusbanan via plankorsning. För skol-,
arbets- och övriga resor används dock inte dessa korsningar, utan Smedserödsvägen söderut.
De närboende bedöms passera korsningen endast sporadiskt och då per fot och inte med bil
med tanke på närheten till planområdet och det faktum att bilvägen slutar strax bortanför
Bohusbanan.
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STÖRNINGAR
Trafikbuller och avgaser
En bullerutredning har tagits fram för denna programsamrådshandling. För beräknade
ekvivalenta ljudnivåer visar den att den dominerande ljudkällan är motorvägen.
I samtliga beräkningspunkter klarar man riktlinjerna för ekvivalent ljudnivå utomhus vid
fasad.
I samtliga beräkningspunkter klarar man riktlinjerna för maximal ljudnivå på ”uteplats i
anslutning till bostad”. Det innebär att man inte behöver anordna någon särskild uteplats för
att klara riktlinjerna.
Luftföroreningar har bedömts som försumbara i Vägverkets miljökonsekvensbeskrivning från
1998.
Järnväg
Järnvägen ligger 600–700 meter norr om det föreslagna planområdet. Järnvägen trafikeras av
Västtrafik samt en del godståg. Eventuella störningar från järnvägen bedöms inte påverka den
föreslagna planen negativt.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, avlopp och dagvatten
Kommunens ledningar för vatten och avlopp passerar genom området utmed
Smedserödsvägen. Omhändertagande av dagvatten, regnvatten som rinner från hustak och
trädgårdar skall utredas under den fortsatta planprocessen.
Uppvärmning
Fjärrvärmenätet finns inte utbyggt i området varför enskilda uppvärmningsanläggningar kan
bli nödvändiga.
Byggnaderna skall uppfylla krav för lågenergihus med maxförbrukning 75 kWt/kvm och år.
Avfall
Kommunen ansvarar för sophämtning. Närmaste återvinningsstation finns vid Torps
köpcentrum.

MILJÖKVALITETSMÅLEN
Riksdagen har beslutat om femton övergripande miljökvalitetsmål som ska nås inom en
generation, d.v.s. innan år 2025. Av de femton målen har kommunen pekat ut sex mål som har
särskilt stor betydelse för Uddevalla. Nedan beskrivs hur planförslaget förhåller sig till dessa
mål.
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1. Begränsad klimatpåverkan: Fjärrvärmenätet kommer inte inom överskådlig tid byggas ut
till området varför möjligheten till att anlägga ett närvärmeverk bör utredas. Transporter ökar
vid ny bebyggelse utanför centrum. Fördelar med Smedseröd är att gång- och cykelvägar samt
busstrafik finns. Bebyggelsen ökar också underlaget för tätare bussturer.
2. Ingen övergödning: Anslutning kan ske till kommunens avloppsreningsverk.
3. Levande sjöar: Ingen påverkan.
4. Grundvatten av god kvalitet: Anslutning ska ske till kommunens vattenledning vilket är
positivt. Dagvatten tas om hand på ett miljömässigt positivt sätt.
5. Hav i balans, levande kust och skärgård: Ingen påverkan
6. God bebyggd miljö: God bebyggelsemiljö kan erhållas med landsbygdens fördelar och ett
stort serviceutbud i närheten. Bussnätet stärks av ytterliggare bebyggelse, likaså underlaget
för fjärr- eller närvärme. Den nya bebyggelsen kan placeras så att passiv solenergi tillvaratas.

IDÉER FÖR PLANOMRÅDET
Området ligger längst i söder med en vall mot väg 832 och E6. På 1000–1200 kvm stora
tomter planeras enplanshus med invändiga ytor mellan 100–130 kvm. Till husen finns
byggrätt för garage och bod. Byggnaderna ligger samlade på tomten i djupled och ger fria ytor
mot grannar i norr och mot väg 832.
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Plats finns för en förskola i hörnet Smedserödsvägen/väg 832. Den är lättillgänglig även från
externt håll vid lämnande och hämtning av barn. I det fall förskolan inte byggs ger platsen
utrymme för ca 3 hus.
Området avslutas tydligt mot väster med ett skogsparti och ett bebyggelseavstånd som
respekterar viltets rörelsemönster vid bron. Skogspartiet bör även omfatta bullervallen ner
mot den planerade förskolan. Skogsskärmen bör etableras snarast för att minska störning på
viltpassage under byggnation och senare från boende i området.

FORTSATT ARBETE
Detta program skickas på samråd till olika remissinstanser såsom berörda markägare, statliga
och kommunala inrättningar och myndigheter m fl. Alla synpunkter som lämnas kommer att
sammanställas i en samrådsredogörelse som ligger till grund för miljö och
stadsbyggnadsnämndens beslut om och i så fall hur planarbetet ska fortsätta.
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Sammanfattning av några viktiga frågeställningar:

-

En lämplig lösning av dagvattenhantering behöver utredas i samråd med kommunens
VA-avdelning.
Ett närvärmeverk kan vara ett alternativ för uppvärmning av husen. Frågan om verket
och placering och skall utredas i samråd med Uddevalla Energi.
Utredning behövs av avstånd och skyddsskärm för att inte störa viltpassage över bron.
Geoteknisk utredning skall genomföras, eventuellt ihop med en radonmätning.
Risk och konsekvenser av transport av farligt gods på E6:an behöver utredas.
Att följa kommunens tankar på ny förskola inom planområdet.
Utredning behövs ang. ny gång- och cykelväg.

PLANARBETETS BEDRIVANDE
Programmet har upprättats av DITRIX Arkitekter AB
DITRIX Arkitekter AB
Stefan Werner
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