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HANDLINGAR 
Planhandlingar utgörs av: 
 

 Plankarta med bestämmelser upprättad på grundkarta skala 1:1000 
 

Till planen hör också: 
 

 Planbeskrivning (denna handling) 
 Genomförandebeskrivning 
 Fastighetsförteckning 
 Planprogram 
 Programsamrådsredogörelse 
 Samrådsredogörelse 
 Geoteknisk- och radonutredning av Vägverket Konsult (19 augusti 2008) 
 Kompletterande geoteknisk utredning av Lincona Byggkonsult AB (3 juni 2009) 
 Trafikutredning av Lincona Byggkonsult AB (13 oktober, 16 oktober och 19 oktober 

2009) 
 Arkeologisk utredning av Uddevalla museum, Västarvet (Rapport 2009:11) 
 Kartering av risk för blocknedfall av Vectura (14 maj 2009) 
 Dagvattenutredning av Lincona Byggkonsult AB (20 maj 2009) 
 Bullerutredning av Lincona Byggkonsult AB (20 maj 2009) 
 Kompletterande bullerstudie av Lincona Byggkonsult AB (26 november 2009) 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planen syftar till att möjliggöra byggandet av nya bostäder i form av 3 friliggande villor,      
13 grupphus och 16 lägenheter i två separata flerbostadshus. 
Planen möjliggör också en viss utökning av den nuvarande verksamheten vid KomBo Logi-
Hostels: 4 nya uthyrningsrum/studios och en reception/kvartersgård med service som kan 
användas av alla inom området. 
Planen bereder också plats för ett mindre hus på berget i den sydöstra delen av området. 
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Planområdets läge i västra Uddevalla 
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Lägesbestämning 
Detaljplanen ligger i Kisslebergs nordligaste del och omfattar den sydligaste delen av den 
mycket stora fastigheten Kissleberg 1:4. I söder gränsar planområdet till några befintliga 
bostadstomter. I öster gränsar det till ett stadsparksområde. I norr inkluderar planområdet 
bäckfåran och avslutas direkt norr om denna. I väster gränsar det till några bostads- och 
jordbruksfastigheter.  
 

Areal 
Planområdets areal är ca 3 hektar.  
 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Kissleberg 1:4 är i privat ägo. 
 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen enligt Miljöbalken  
Den s k Kärra-Grytingeleden är enligt översiktsplanen utpekat som riksintresse för 
kommunikationer enligt Miljöbalken 3:8. Det är ett markreservat för en möjlig vägkorridor 
strax norr om planområdet som i framtiden kan komma att avlasta och delvis ersätta     
riksväg 44. Hösten 2004 beslutade kommunfullmäktige att Kärra-Grytingeleden inte längre 
var aktuell och skulle utgå. Samrådshandlingarna upprättades utifrån detta beslut. Därefter har 
ytterligare etableringar vid Torp blivit aktuella och ett omfattande utredningsarbete för att 
hitta nya lämpliga trafiklösningar pågår. Kärra-Grytingeleden har återigen aktualiserat. Det 
fortsatta detaljplanarbetet tar hänsyn till detta. 
 
Ca 200 meter nordöst om planområdet passerar Bohusbanan. 
 
I övrigt finns inga områden av riksintresse i närheten av planområdet.  
 
Miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel behandlar hushållning med mark och vatten. ”Mark- och 
vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områden är mest lämpade 
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”. 
 
Genomförandet av detaljplanen innebär ett effektivare utnyttjande av mark och vatten med sitt 
läge i direkt anslutning till redan exploaterad mark i närheten av centrala Uddevalla. Planen 
bedöms därför ge en från allmän synpunkt god hushållning.  
 

Översiktliga planer  
Översiktsplanen för Staden Uddevalla, antagen av kommunfullmäktige 8 oktober 1996, gäller 
såsom fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen. Den anger att norra delen av 
planområdet tangerar ett ”stadsnaturområde av särskilt värde”, vilket avser dalgången/ 
bäckravinen norr om planområdet. Kissleberg beskrivs som en trädgårdsstad med befintlig 
stadsbebyggelse med bostäder, icke störande verksamheter, service, handel, närlekplatser mm. 
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Detaljplaner 
Inom ett mindre område i planområdets sydöstra del som sammanfaller med den östra delen 
av höjdpunkten, gäller detaljplan He 6, fastställd av Länsstyrelsen 25 februari 1960. Den 
anger parkmark. Genomförandedatum saknas. 
 
I övrigt finns inga detaljplaner inom planområdet. 
 
Omedelbart söder om planområdet finns detaljplan He 2, fastställd av Länsstyrelsen 21 mars 
1955. Genomförandedatum saknas. 
 

Samråd för planområdet 
Program för planområdet upprättades av Miljö- och stadsbyggnadskontoret 15 september 
2003 och programrådsredogörelsen 18 mars 2004. 
Programmet angav som huvudpunkt att skapa ca 8 villatomter samt uppföra ett antal 
hyreslägenheter i flerbostadshus och komplettera den befintliga uthyrningsverksamheten med 
ca 10 enrumslägenheter. 
 
Samrådshandlingar upprättades av Ditrix AB 9 december 2008 och skickades ut på samråd till 
myndigheter och sakägare enligt PBL.  
Samrådshandlingarna angav som huvudpunkt en byggnation av 14 grupphus, 2 flerbostadshus 
med seniorboende, 3 friliggande villor och 1 fritidshus. Dessa tillät även en komplettering av 
den befintliga uthyrningsverksamheten med en kvartersgård och ett antal enrumslägenheter. 
Värmecentral placerades i nordväst. 
Geoteknisk och trafikutredning genomfördes.  
Planområdet utökades norrut så sätt att både kraftledning och föreslagna förstärkningsarbeten 
kunde inkluderas. 
 
Alla inkomna synpunkter summerades i en samrådsredogörelse som upprättades av Miljö- 
och stadsbyggnadskontoret 2 juni 2009. 
 
Med hänsyn till synpunkterna som kom in vid samrådet vidareutvecklades planförslaget. 
Bland annat gjordes följande: 
 
-En arkeologisk utredning genomfördes. 
-Den geotekniska utredningen kompletterades. 
-En kartering av risk för blocknedfall genomfördes. 
-Trafikutredningen kompletterades. 
-En dagvattenutredning genomfördes. 
-En bullerutredning genomfördes. 
-En grupphustomt togs bort för att ge ett luftigare område och illustrationen av grupphusen 
omarbetatades. Huvudbyggnad och uthus tillåts byggas ihop med ett skärmtak. Två av 
hörntomterna ges en något större byggrätt. 
-Uthyrningslägenheterna minskades i antal. 
-Värmecentralen flyttades. 
-Tillgängligheten och placeringen av huset på berget detaljstuderats utifrån topografi och 
natur. 
 



ANTAGANDEHANDLING 
 

5 
 

Miljöbedömning 
Behovsbedömning enligt 5 kap 18 § PBL och 6 kap 11 § Miljöbalken ska ta ställning till om 
en miljöbedömning krävs. 
 
Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanen och berör inga Natura 2000-områden. 
Planen avser ett mindre område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-
förordningens bilaga 4. Ett genomförande av detaljplanen kan inte antas medföra en så 
betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning krävs. 
 

     Planområdet sett från väst. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Mark och vegetation 
Planområdet är till stor del en f d trädgård med ganska många fruktträd. Den östra delen är en 
blandskogsbevuxen bergknalle. Centrala delen är ganska flack medan marken vid 
kraftledningen lutar markant ner mot bäcken. I norr rinner Kisslebergsbäcken i en djup och 
brant fåra. Bäcken är väl skuggad av al, men även av andra trädslag såsom björk, sälg, hägg, 
ek och ask. I söder lutar marken lokalt ner till Kisslebergsvägen. Söder därom finns 
villaträdgårdar. 
 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning har genomförts av Vägverket Konsult och är daterad 19 augusti 
2008. Den visar att djupet till fast botten varierar mellan 0-15 meter. Lerans mäktighet är som 
mest 12 meter och är lättstörd och förlorar stora delar av sin hållfasthet vid omrörning. 
Släntstabiliteten bedöms som otillfredsställande. För att kunna genomföra planförslaget måste 
marken förstärkas. För att inte behöva kulvertera bäckfåran föreslås ett förstärkningsalternativ 
som föregås av en avschaktning av del av bäckravinen. Planbestämmelse g1 på plankartan 
reglerar förstärkningsåtgärden som måste utföras innan ytterligare byggnation inom 
planområdet genomförs. 
 
Själva förstärkningsåtgärden har projekterats i detalj av Lincona Byggkonsult AB i en 
schaktplan daterad 3 juni 2009.  
 
Även efter planerad förstärkningsåtgärd kan kvartersmarken närmast bäckravinen att 
stabilitetsskäl inte tillföras ytterligare belastningar såvida inte kompletterande 
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stabilitetsberäkningar visar att tillfredsställande stabilitet kan uppnås. Området har markerats 
ned g2 på plankartan. Detta innebär att all byggnationen, inklusive vägar, inom markerat 
område måste ske genom kompensations- eller pålgrundläggning såvida inte kompletterande 
beräkningar kan visa att annan grundläggning kan godkännas. 
 
Risken för blocknedfall har inventerats av Vectura i en utredning daterad 14 maj 2009. Risk 
för blocknedfall bedöms inte föreligga inom planområdet. 
 

Radon 
Enligt den geotekniska utredningen genomförd av Vägverket Konsult bedöms jorden i stora 
delar av planområdet vara så tät att marken kan klassas som lågradonmark. I anslutning till 
områden med berg i dagen kan berget och friktionsjorden ha andra radonförhållanden. Vid 
byggnation på berg ska därför radonmätning alltid göras. 
 
Radonet kommer in i byggnaden genom otätheter i grundkonstruktionen. Byggnader skall 
utföras med radonsäker grundläggning, såvida inte 200 Bq/m2 inomhusluft kan erhållas med 
lägre radonskydd, vilket i sådant fall ska visas vid bygglovgivning.  
 

Standskydd 
Kisslebergsbäcken, som rinner genom den norra delen om planområdet, ligger i ett 
strandskyddsområde. Den geotekniska utredning daterad 19 augusti 2008 visar att en 
exploatering av området kräver ett omfattande förstärkningsarbete som i stort ligger inom 
detta strandskyddsområde på bäckravinens södra strand.  
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Placeringen av de två flerbostadshusen med lägenheter har studerats noggrant på plats. Med 
tanke på topografi och placering av värmecentral, har kvartersmarken förlagts några meter in 
på strandskyddsområdet. Detta möjliggör en optimal användning av planområdet och ger ett 
bostadsområde med goda kvaliteter.  
 
Länsstyrelsen beslutade den 7 december 2009 att upphäva strandskyddet inom kvartersmark, 
under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Kommunen beviljade 11 mars 2010 strandskyddsdispens för förstärkningsarbeten i 
bäckravinen. Kommunen bedömer att dispens kan ges utan att skada de naturvärden som 
strandskyddet vill slå vakt om. Exploateringen av planområdet inkluderar att gångstigar och 
befintlig stenbro över bäcken renoveras, något som ökar allmänhetens tillgång till dalgången 
som enligt översiktsplanen beskrivs som ett ”stadsnaturområde av särskilt värde”. Det är 
angeläget att området närmast bäckfåran behåller sin nuvarande karaktär, d v s 
lövträdsbevuxet. 
 

Fornlämningar 
En arkeologisk utredning har utförts och Bohusläns museum och finns redovisad i Västarvets 
Rapport 2009:11. Inga indikationer för förekomst av hittills okända fornlämningar i området 
kunde konstateras och inga vidare antikvariska åtgärder anses som nödvändiga. 
 

Befintlig bebyggelse 

 
KomBo Logi-Hostels & Apartments, f d Johannesgården 
 
Inom planområdet finns den f d Johannesgården, som varit vårdhem. I dess byggnader finns 
idag KomBo Logi-Hostels & Apartments. KomBo är ett mellanting av vandrarhem och hotell 
och riktar sig bland annat åt en grupp som arbetar tillfälligt, kortare eller längre tider, inom 
Uddevalla-området. 
 
Omedelbart söder om Kisslebergsvägen finns fem villor i ett äldre planområde. I sydväst finns 
tre villor som ligger utom plan. I väster uppfördes en villa under hösten 2008. 
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 Befintliga villor direkt 
söder om planområdet 

 

Ny bebyggelse 
Området är tänkt att innehålla olika typer av bostäder kompletterade med en utvidgning av 
den nuvarande verksamheten vid KomBo Logi-Hostels & Apartments. Bostäderna kan ha 
varierande upplåtelseform, det vill säga äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter. 
 
I sydväst planeras för tre villatomter. Dessa bygger vidare på det befintliga villaområdet söder 
om Kisslebergsvägen. Gavlarna på villorna placeras mot Kisslebergsvägen så att planområdet 
sett från det befintliga villaområdet, upplevs som grönt och luftigt. Detta minskar även 
insynen till de befintliga husen. Planen tillåter en byggnadsarea om max 190 kvm i 
souterräng. Tomterna blir ca 750 kvm. 
 
I nordväst planeras för 13 grupphustomter. Tomterna blir ca 350 – 800 kvm. Dessa kommer 
att erbjuda ett bekvämt marknära boende med en liten och lättskött tomt. Planen tillåter en 
relativt tät men låg bebyggelse, det vill säga endast envåningshus med låglutande tak. 
Bostadshus och uthus kan läggas i tomtgräns och byggas samman med ett skärmtak för att 
bilda intima gårdar i goda väderstreck. Planen tillåter att totalt 175 kvm byggnad uppförs på 
varje tomt. I de två största hörntomterna i syd- respektive nordväst tillåts 190 kvm. 
Eftersom husen kan läggas i tomtgräns, ska fasadmaterial med mycket litet underhåll väljas 
för fasad som inte kan skötas från den egna tomten. 
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Illustration av möjlig utformning av grupphus 
 
Grupphusen ligger kring en gata som går i cirkel. En park med lekmöjlighet ligger centralt i 
cirkeln, vilket ger visuell öppenhet samtidigt som det skänker en samhörighet till gruppen; ett 
smycke i området. 
 
Exempelvis närboende som söker god tillgänglighet i ett plan med tillgång till egen uteplats, 
förväntas vara en målgrupp för detta boende. Väl genomtänkta innergårdar ger avskildhet 
samtidigt som områdets övriga service erbjuder ett boende med extra bekvämlighet.  
 

        Illustration av möjlig planlösning av grupphus 
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Illustration av möjlig utformning av flerbostadshus 
 
I nordöst planeras för två flerbostadshus om vardera två våningar. Målgruppen kan vara 
seniorer, rörelsehindrade och andra grupper som vill bo bekvämt och vill ha tillgång till extra 
service. Varje länga innehåller ca 8 lägenheter. En hiss servar den andra våningen. 
Lägenheterna är genomgående för bra ljusförhållanden. I bottenvåningen har varje lägenhet 
egen uteplats och lägenheterna 1 trappa har balkong i två lägen; mot söder-norr eller väster-
öster. Samtliga lägenheter anpassas för rörelsehindrade. 
 
 

 
 
Illustration av möjlig planlösning av flerbostadshus, plan 1 trappa. 
 
 
I sydöst ligger KomBo Logi-Hostels & Apartments. Planen möjliggör att verksamheten kan 
utvecklas och byggas ut. Fyra små lägenheter med pentry byggs i ett souterränghus i närheten 
av berget. I bottenvåningen finns garage och tvätt. Lägenheterna ligger en trappa upp med 
entré från öster.  
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Rakt norr om det befintliga huvudhuset planeras för kvartersgården Lilla Björnen. Den 
kommer innehålla en ny reception, kök, matsal, kontor, vilrum, flexibla konferens- och 
aktivitetslokaler. Del av kontoret och vilrummet kommer att kunna användas som läkar- eller 
fotvårdsmottagning. Gården kommer att fungera som en ny samlingspunkt för alla boende 
inom planområdet, men även för övriga närboende i Kissleberg. Här kan man samtala över en 
kopp kaffe, hyra lokal för en större fest eller äta frukost och lunch. 
 

 
 
Illustration av möjlig planlösning av kvartersgården Lilla Björnen 
 
Planen tillåter också att den befintliga byggnaden byggs ut något, bland annat med ett inglasat 
uterum mot sydväst. 
 
Uppe på berget i sydöst planeras för ett mindre hus för den nuvarande ägaren av KomBo 
Logi-Hostels & Apartments. Garage kan uppföras i anslutning till den planerade 
parkeringsplatsen. Huset nås via gångstig och ramper via berget bakom de planerade 
enrumslägenheterna. Tillgängligheten har särskilt studerats. Huset ligger inom detaljplan He 6 
från 1960 som anger parkmark. Eftersom området direkt norr respektive söder om den 
planerade tomten läggs ut som naturmark, kompenserar det tillkommande huset läggs ut på 
kvartersmark.  
Placeringen har studerats på plats och planen begränsar tomtens byggrätt till en mindre del 
helt nära planområdets östra gräns. Byggnadsarean är max 130 kvm. 
 
Den större parkeringsplatsen på kvartersmarken öster om lokalgatan delas mellan KomBo, 
flerbostadshusen och huset på berget. 
 
 
 
 
På nästa sida:  
En illustration av hur planområdet kan komma att se ut. skala 1:1000 
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Byggnadskultur 
Kulturhistoriskt särskilt intressant bebyggelse saknas inom planområdet. 
 

Grönytor 

  Planområdet sett från 
bergstoppen i sydöst. 

 
Inom planområdet finns stora ytor naturmark: 
 
Del av berget i den östra delen av planområdet blir naturmark. Rensning av träd har redan 
skett i samråd med kommunen. Den östra sluttningen av berget ligger utanför planområdet 
och är även den utlagd som naturmark. En gångstig som börjar vid KomBos planerade 
enrumslägenheter, söker sig upp till bergets topp där den avslutas med en rast- och 
utsiktsplats. 
 
Även marken ned mot bäckravinen är naturmark. Den befintliga stigen i nordöst kommer att 
förbättras och fortsätter ned till den enklare bron som kan rustas upp. 
 
I grupphusområdets mitt anläggs en park som utformas med sittplatser och lekplats.  
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen ska uppfyllas. Detta bevakas i bygglov-
/bygganmälansskedet. All markplanering vid grupphus, flerbostadshusen och kvartersgård 
kommer att ske med stor hänsyn till tillgänglighet. Detta gäller även vid planering av 
gångstigar till bäck respektive berg. 
En tillgänglighetsstudie har utförts av Ditrix AB som visar att det går att anlägga erforderliga 
vilplan och en lutning om max 1:12 för att nå huset på berget. 
 

Service 
Avståndet till Uddevalla centrum är ca 5 kilometer och till Torps köpcentrum ca 3 kilometer. 
Dessutom finns viss service vid Lingatan och Undavägen i Källdal på ett avstånd av ca en 
kilometer.  
Herrestadsskolan med klasserna 0-6 och Norgårdskolan med klasserna 1-9 ligger knappt en 
kilometer sydväst om planområdet. 
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Gator och trafik  

 
 
Områdets tillfarter från riksväg 44 utgörs av Boströmsvägen och/eller Kisslebergsvägen. Ett 
större antal boende utefter dessa två gator har framfört att man redan idag anser att 
trafiksäkerheten är dålig och sättningar och vibrationer påverkar fastigheterna. Man oroar sig 
för konsekvenserna av den ytterligare trafik som en utbyggnad av planområdet kommer att 
genera. 
 
En trafikutredning har utförts av Lincona Byggkonsult AB och är daterad 13 oktober 2009. 
Den har kompletterats 16 respektive 19 oktober 2009. 
 
Bilförbindelse till området planeras att gå via Boströmsvägen och från området via 
Kisslebergsvägen och Talmansvägen. Detta ordnas genom att den del av Boströmsvägen som 
ligger mellan Skogsstigen och Kisslebergsvägen enkelriktas.  
 
Årsmedelsdygnstrafiken låg 2004 på 109 respektive 132 rörelser på Boströmsvägen 
respektive Kisslebergsvägen. Efter att planområdet byggts ut beräknas motsvarande siffror, 
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inklusive en generell trafikökning, bli 211 respektive 237 rörelser per dygn. Detta anses vara 
acceptabelt för denna typ av bostadsområde. 
 

              Boströmsvägen 
 
Kisslebergsvägens övre del breddas fram till planområdets nya tillfart. Den övre delen av 
både Boströmsvägen och Kisslebergsvägen kompletteras med gångväg som sammanbinder 
planområdet med befintlig gångväg. Anslutningarna till den befintliga gång- och cykelvägen 
byggs om. Vid korsningarna med Bergsvägen respektive Ringvägen och söder där om 
anordnas farthinder av permanent karaktär, till exempel chikaner eller liknande, som genom 
sidoförflyttning sänker biltrafikens hastighet ordentligt. 
 
Sammantaget bedöms åtgärderna fördela biltrafiken på ett bra sätt och sänka hastigheterna 
tillräckligt för att minska risken för sättningar/vibrationer och förbättra trafiksäkerheten 
jämfört med dagsläget. 
 
Bygglov får inte lämnas innan trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder vidtagits i enlighet med 
trafiktutredningen som utförts av Lincona Byggkonsult AB eller likvärdig lösning.  
 
Inom själva planområdet trafikförsörjs villatomterna i sydväst från Kisslebergsvägen. Övriga 
tomter försörjs via en ny lokalgata som avslutas med en cirkel runt grupphusområdet. 
Trottoar föreslås ligga vid lokalgatans östra sida från Kisslebergsvägen upp till 
flerbostadshusen. 
 
Vägen till de två närliggande skolorna, Herrestadsskolan och Norgårdskolan, går via 
Boströmsvägen – Bergsvägen - Talmansvägen. De föreslagna åtgärderna med gång- och 
cykelväg vid enkelriktningen och farthinder på Boströmsvägen, gör skolvägen säkrare. 
Norgårdskolan som ligger på den andra sidan av riksväg 44 nås via gång- och cykeltunnel.  
 
Banverket har framfört synpunkter om att en upprustning av planområdet och dess stigar 
kring Kisslebergsbäcken skulle kunna innebära ett större tryck på plankorsningar över 
Bohusbanan Det bedöms dock som mindre sannolikt att boende just från planområdet skulle 
medföra någon nämnvärd ökning av gång- och cykeltrafiken på obevakad övergång. 
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Kollektivtrafik 
Busshållplats som trafikeras av linje 1 Kampenhof-Torp och linje 6 Kuröd-Sunningen, finns 
vid Boströmsvägen, mellan Talmansvägen och riksväg 44. Regionbussarna trafikerar riksväg 
44 och har hållplatser ca 300 respektive 400 meter väster om Boströmsvägen. 
 

Störningar 
Den s k Kärra-Grytingeleden är ett markreservat för en möjlig vägkorridor strax norr om 
planområdet. Om vägen skulle byggas i framtiden för att avlasta och delvis ersätta riksväg 44 
för transport mellan Uddevalla centrum och Torp, skulle den bullermässigt påverka 
planområdet. En bullerutredning daterad 20 maj 2009 har utförts av Lincona Byggkonsult 
AB. Den visar att de ekvivalenta bullernivåerna utomhus skulle hamna på 61 dBA och 
därmed överskrida de gällande riktvärdet på 55 dB(A). Man har utgått från att leden byggs i 
det läge som skisserades i översiktsplanen från 1996, en hastighetsbegränsning om 90 km/h 
och ÅDT om 25 000 fordon per dygn.  
Om ett bullerplank uppförs utefter leden uppfylls däremot av riksdagen antagna riktvärden.  
 
Kommunen bullerkartering från 2007 över Bohusbanan visade att bullernivåerna från 
tågtrafik inom kvartersmark klart skulle hamna under gällande rikvärden. Akustikkonsulten 
gjorde i mars 2010 en ny bedömning med uppdaterade värden från Banverket. 
Ekvivalentnivån hamnar då på ca 50 + 4 = 54 dB(A) på den mest utsatta punkten inom 
kvartersmark, d v s under riktvärdet på 55 dB(A). Även maximalnivån blir klart under 
riktvärdet 70 dB(A). 
 
En kompletterande bullerutredning daterad 26 november 2009 har utförts av Lincona 
Byggkonsult AB. De av lokaltrafik tre mest bullerutsatta fastigheterna har studerats. Den visar 
att de ekvivalenta bullernivåerna både inom- och utomhus i befintligt bostadskvarter klart 
hamnar under gällande riktvärden även efter det att planområdet byggts ut.  
Maximal bullernivå utomhus vid fasad närmast trafikerad gata beräknas uppgå till 73 -79 
dB(A). Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats är 70 dB(A). Riktvärdet för maximalnivå 
inomhus nattetid är 45 dB(A), varutöver 5 överskridanden får göras per dygn. Den tunga 
trafik som ger upphov till de högsta ljudnivåerna idag såväl som i framtiden sker endast 
sporadiskt dagtid, och i princip inte alls nattetid. Det finns också möjlighet att på varje 
villatomt anordna en uteplats i ljudlä. Exploateringen kan inte anses öka maximalnivåerna 
jämfört med dagsläget.  
Miljö och Stadsbyggnad anser att trafikbullernivåerna i det befintliga bostadsområdet inte 
kommer att överstiga gällande riktvärden. Under byggnation kan dock större störningar ske 
temporärt, dock inte nattetid. Under entreprenadarbetena bör kommunen se till att 
lastbilstrafiken inte orsakar onödiga störningar. Exempel på lösningar kan vara provisoriska 
åtgärder för att dämpa hastigheten och noggranna förhållningsorder till entreprenören. 
 
Kommunens jordartskarta visar att Bohusbanan i sin passage förbi planområdet är byggd på 
urberget. Risk för markvibrationer bedöms därför inte föreligga trots att det finns mycket lera 
inom planområdet. 
 
En kommunal deponi ligger strax norr om planområdet. Det aktuella området är en f d tipp 
där tillförseln av hushållssopor upphörde år 1967. Därefter har schaktmassor påförts. De 
undersökningar som gjorts på senare år anger att föroreningar från tippen kan sprida sig till 
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ytvattnet men knappast till grundvattnet. Miljö och Stadsbyggnad bedömer att eventuella 
föroreningar inte kan påverka detaljplanens kvartersmark eftersom avståndet är ca 100 meter 
och tippen ligger betydligt lägre.  
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och 
avloppsnätet dimensionerades om i samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet. Ny 
bebyggelse ska anslutas till det kommunala systemet.  
 

Dagvatten 
En dagvattenutredning har genomförts av Lincona Byggkonsult AB och är daterad 20 maj 
2009. Eftersom jorden till stor del utgörs av lera så är möjligheterna till infiltration 
begränsade. Hålrumsmagasin anläggs därför i vägarnas överbyggnad för fördröjning av 
dagvatten. Dessa kompletteras med mindre fördröjningsmagasin i den norra delen av 
planområdet respektive i områdets sydöstra spets.  
Exploatören ansvarar för dagvattenhanteringen inom planområdet. 
 

El och tele 
Strax norr om planområdet finns en luftledning med 40 kilovolts spänning. Den ägs av 
Vattenfall som kräver byggnadsförbud upp till 5 meter från ledningen. Kommunen anger 
inget exakt skyddsavstånd, men Stadsbyggnad rekommenderar 10-15 meter. Närmaste hus 
kan med tanke på plankartans krav om utformning och användning av kvartersmark, uppföras 
närmast 20 meter från kraftledningen, ett avstånd som uppfyller förekommande regler. Enligt 
avtalsservitut får det inte växa upp träd eller buskar som är hinderliga eller farliga för 
luftledningarna.  
 
En transformatorstation har under hösten 2008 uppförts på fastigheten Herrestads-Åker 2:22 
direkt väster om planområdet. Den kommer även försörja den planerade exploateringen inom 
planområdet.  
 
Telefonförsörjningen till området sker över det befintliga nätet.  
 

Värme 
Husen planeras att byggas för låg energianvändning. Uppvärmning ska ske med 
vattenbaserade system. Uppvärmningssystem ska utformas så att de enkelt kan omkopplas till 
användning av alternativa energislag. Fjärrvärme finns i Kissleberg, men kapaciteten som 
finns över för planområdet är mycket begränsad. Det planeras därför för två mindre 
värmecentraler baserade på bergvärme kompletterade bl a med solenergi. Dessa föreslås 
placeras i ett av flerbostadshusen respektive KomBo Logi-Hostels & Apartments.  
 

Avfall 
Sophantering sköts av Uddevalla kommun. Återvinningsstation finns vid bussplanen, 
Kissleberg. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. 
 
Detaljplanens genomförandetid börjar löpa när detaljplanen vunnit laga kraft och varar i 10 år. 
 
 

REVIDERINGAR 
Följande revideringar har gjorts av planhandlingarna efter utställning: 
 
Plankarta 
Komplettering med planbestämmelse g2, Markens anordnande, om att ytterligare 
markbelastning inte får tillföras om inte kompletterande stabilitetsberäkningar visar att 
tillfredsställande stabilitet kan uppnås. 
 
Justering av felaktigt datum på geoteknisk utredning utfärd av Lincona Byggkonsult AB. 
 
Revidering av Administrativ bestämmelse om att trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder ska 
genomföras enligt trafikutredning eller enligt likvärdig lösning. Bygglov får inte ges innan 
åtgärdernas slutliga utformning bestämts av väghållaren eller vid omprövning av 
gemensamhetsanläggningen. Datum för vägutredningen har uppdaterats. 
 
Användning E, värmecentral, har utgått och ersatts av användning B, bostadskomplement 
e11. 
 
Planbeskrivning (denna handling) 
Sida 2 Uppdatering av datum för trafikutredning. 
 
 Kompletterande bullerutredning daterad 26 november 2009. 
 
Sida 5  Kompletterande beskrivning om att ytterligare belastningar inom 
kvartersmarken i norr inte kan tillföras såvida inte kompletterande stabilitetsberäkningar visar 
att tillfredsställande stabilitet kan uppnås. 
 
Sida 7 Komplettering av att länsstyrelsen 7 december 2009 beslutade om att upphäva 
strandskyddet inom kvartersmark och att kommunen 11 mars 2010 beviljade 
strandskyddsdispens för förstärkningsarbeten inom bäckravinen. 
 
Sida 11 Komplettering angående garage för huset på berget och den större 
parkeringsplatsen öster om lokalgatan. 
 
Sida 12 Uppdatering av planillustration; värmecentral ersatt med garage för huset på 
berget, stig mm. 
 
Sida 14 Uppdatering av datum för trafikutredning. 
 
Sida 15 Komplettering om att bygglov inte får beviljas innan trafiksäkerhetsförbättrande 
åtgärder vidtagits. 
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Sida 16 Komplettering om innehållet av bullerutredning daterad 26 november 2009. 
 
 Uppdaterade bullervärden för Bohusbanan enligt de senaste prognoserna från 
Banverket. 
 
Sida 17 Justering angående byggnadsförbud i närheten av luftledningen. Komplettering 
om att hinderlig eller farlig vegetation inte får växa i närheten av ledningen. 
 
 Uppdatering angående placering och typ av värmecentraler. 
 
Genomförandebeskrivning 
Sida 1 Uppdatering av tidplan 
 
 Komplettering om att exploatören även ansvar för anläggande av 
värmecentraler, lekplats, förstärkningsarbeten vid bäcken och VA-ledning fram till huset på 
berget. 
 
Sida2 Komplettering om föreslagen fastighetsbildning öster om lokalgatan. 
 
 Komplettering om att gemensamhetsanläggning även bör inkludera 
värmecentralerna. 
 
 Komplettering om att gemensamhetsanläggning föreslås för den större 
parkeringen på kvartersmarken öster om lokalgatan. 
 
 Komplettering av att servitut för huset på berget bör inkludera VA. 
 
Sida 3 Uppdatering av datum för trafikutredning. 
 
 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Denna handling har upprättats i samråd med planarkitekt Mats Windmark. 
 
 
 
 
 
 
Planförfattare: Ditrix AB genom Åsa Fall och Stefan Werner 
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