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PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, som redovisas på en grundkarta i 
skala 1 :500. På plankartan finns illustrerat med röda linjer en av flera möjliga framtida 
tomtindelningar. Endast planbestämmelserna och själva plankartan är bindande. 

Till förslaget till detaljplan hör följande handlingar: 
• planbeskrivning 
• genomförandebeskrivning 
• sammandrag utställningsyttranden 
• fastighetsförteckning 
• bergteknisk- och radonundersökningsrapport, Bergab 2009-01-19 
• dagvatten rapport, BBK konsult, 2009-02-03 

SAMMANFATTNING, SYFTE 

Syftet med denna plan är att möjliggöra dels en mindre utbyggnad av Treklöverhem
met, dels att tillskapa fem villatomter på fastighetens övre del, där fem friliggande 
småhus kan uppföras. 

BAKGRUND 

Efter genomfört programsamråd beslutade Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden 2008-11-
13 att vara beredd att pröva detaljplan för den tilltänkta exploateringen. 
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PLANOMRADET 

Planområdet utgörs av fastigheten lyckorna 2:249 som ligger ca 600 meter in på 
Treklövervägen från infarten från Lyckornavägen. På fastighetens nedre västra branta 
del ligger Treklöverhemmet och på den plana, obebyggda övre delen av fastigheten 
finns idag endast en uttjänt förrådsbyggnad och tillfälliga biluppställningsplatser. 
Planområdets areal är ca 11.000 kvm. 

MARKÄGOFÖRHALLANDEN 

Fastigheten ägs i sin helhet av Stiftelsen Bräcke Diakoni, som även driver verksam
heten i Treklöverhemmet. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 
Kustzonen utgör riksintresse där särskilda hushållnings bestämmelser gäller enl MB4: 1 
och 4:4. Detta riksintresse utgör dock inte ett hinder för utvecklingen av befintliga tät
orter och den kommunala bedömningen är att Lyckorna utgör en sådan. 

ÖVersiktsplaner 
Översiktsplan Liungskile 2007 
Denna översiktsplan hänvisar i de frågor som berör denna plan till nedanstående 
fördjupade översiktsplan för Lyckorna från 1990. 

Fördjupad översiktsplan med områdesbeslämmelser 
för Lyckornaområdet upprättades 1990. Denna plan reglerar markanvändningen i stora 
drag och anvisar områden lämpliga för förtätning. Det här aktuella planområdet har i 
sin helhet anvisats som tomtmark för allmänt ändamål. Den innehåller vidare bestäm
melser för utformningen av byggnader vid om- och nybyggnad, där olika kravnivåer 
gäller beroende av byggnadernas byggnadshistoriska värde. De senare berör frågor 
som blir aktuel.la först vid en bygglovsprövning. 

Detaljplaner 
Inom Lyckorna-området har ett antal mindre detaljplaner upprättats under senare år, 
dock ingen detaljplan som gränsar mot det nu aktuella området. Den senaste 
upprättade detaljplanen (Lyckorna 2:166 m fl) innehåller sex bostadstomter med en 
storlek som varierar mellan ca 575 och 950 kvm (genomsnittsarea ca 750 kvm). 
Byggnadsarean på varje tomt är maximerad till 200 kvm och högsta byggnadshöjd till 
5,5 meter. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Avvägning enligt Miljöbalken 
Miljö och Stadsbyggnad bedömer att detaljplanen inte innebär någon konflikt med 
miljöbalkens allmänna eller hUShållningsbestämmelser. De kulturvärden, som enligt 
Miljöbalken 4:1 skall beaktas säkras genom skyddsbestämmelser. 
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Mark, topografi och vegetation 
Marken utgörs i huvudsak av berg i dagen eller berg med ett tunt jordtäcke av sandig 
moränjord. Det finns endast låg vegetation i området. På den övre platån finns en liten 
konsljord kulle, sannolikt rester efter utschaktning för Treklöverhemmet, som i den före
slagna planen förutsättes schaktas bort. Exploateringen medför inte ianspråktagande 
av mark med högt naturvärde. 

Geotekniska förhållanden och radon 
Enligt kommunens jordartskarta utgörs fastighetens geotekniska markförhållande av 
urberg samt urberg täckt med ett tunt jordlager. Byggnaderna på den övre platån 
bedöms kunna grundläggas på naturliga jordlager. Inom områden där grundläggning 
kommer i kontakt med berg bedöms grundläggning kunna ske på sprängbotten som 
packas, så även vid mindre uppfylInader. 

Risk för bergras och blocknedfall respektive radonförhållanden har undersökts av 
Bergab AB ,se utredning daterad 19 januari 2009. Deras anvisningar i dessa avseende 
är införda i planbestämmelserna. 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Bebyggelse 

Treklöverhemmet 
För Treklöverhemmets del redovisas en utbyggnad i två våningar söder om den befint
liga byggnaden. Tillbyggnaden kan ge plats för 10-12 nya patientrum samt komplet
terande stödlokaler. Tillbyggnaden är direkt ansluten till den befintliga byggnadens två 
våningsplan och placerad i den branta slänten på så sätt att lokalerna ges utsikt ut över 
havet utan att blockera samma utsikt från bakomliggande byggnader. 

Enfamilishusen 
För den övre platån redovisas bygg rätter för fem friliggande villor med tillhörande 
garage och biluppställningsplats på tomter som kan ges en storlek på mellan 700 och 
850 kvm. Planen redovisar förslag på två olika hustyper, enplanshus på platåns främre 
del och tvåplanshus på platåns bakre del, för att alla husen skall kunna få del av den 
utsikt som är ett av områdets främsta kvaliteter. 
1-planshusen 
Denna hustyp är illustrerad med en enplansvilla i vinkel som öppnar sig mot sydväst 
och utblicken över havet utan att skymma möjligheterna till samma utblick från de 
bakomliggande hÖQre husens övre plan. Huset har en sluten sida mot grannhusets 
trädgård och en största byggnadsarea om ca 130 kvm. 
1112-planshusen 
De två bakomliggande tomterna är illustrerade med ett bostadshus som har en area på 
ca 140 kvm och försedd med en tvåvåningsveranda och takkupor mot väster som 
fångar in utsikten. Byggnadernas formspråk är anpassade till den bebyggelsekaraktär 
från sekelskiftet som är etablerat på berget. 
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Illustrationer 

Illustrationskarta planområdet skala 1: 1000 

~ 

~~--~--------------~~~~~----------------------~'-

Tvärsektion A-A genom planområdet skala 1 :800 
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Exempel1Y2 -planshus Exempel enplanshus 

Exempel på möjligt utförande av enfamiljshusen skala 1 :200 

Tillgänglighet för rörelsehindrade m fl 
Större delen av Lyckorna är kraftigt kuperat. Det är relativt svårt för rörelsehindrade att 
ta sig mellan planområdet och övriga Lyckorna utan bil beroende på Treklövervägens 
lutning ner mot Lyckornavägen. I planområdets del för enfamiljshus är marken efter 
erforderliga markarbeten relativt plan och innebär inte några problem i detta avseende. 
Tillbyggnaden av Treklöverhemmet är direkt ansluten till befintliga våningsplan och ut
gör ingen förändring av nuvarande situation. 

Service 
Lyckorna har litet serviceutbud medan Ljungskile tätort har ett relativt komplett utbud. 
Avståndet dit är 2,5 km och trafikeras längs Lyckornavägen aven lokal busslinje. 
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Kulturmiljöfrågor 
Lyckorna är en av flera badorter i Bohuslän, som var och en har sin egen tillkomst
historia och kom att utvecklas mycket olika vilket gör att var och en besitter en mycket 
unik prägel idag. Lyckornas bebyggelse är till största delen belägen på et! berg och 
började bebyggas vid badortens etablering 1877 och kom successivt at! förtätas under 
de följande decennierna fram till 1920-talet. Karaktäristiskt för bebyggelsen är dess 
stora variation mellan små och stora hus med ett starkt individualiserat uttryck, dock 
sammanhållet av ett gemensamt fasadmaterial i form av träpanel i olika utformningar. 
Även tomternas storlek varierar kraftigt i storlek och topografi till följd av deras 
placering på et! berg med varierande lutningsförhållanden. 
I den fördjupade översiktsplanen från 1990 har olika kravnivåer lagts fast för om- och 
tillbyggnader beroende på de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde. 
Den nu aktuella fastigheten saknar kulturhistoriskt intressanta byggnader. Inte heller i 
den direkt omgivande bebyggelsen återfinns de byggnader på Lyckorna med de allra 
högsta kulturvärdena. Många av de riktlinjer som finns angivna i översiktsplanen för 
Lyckorna finns införda som plan bestämmelser i denna detaljplan. Behovet av att de två 
hustyperna inte upp-förs identiska är tillgodosett i plan bestämmelserna genom krav på 
ett individualiserat utförande. 

Den tillkommande bebyggelsen på platån är studerad från Ulvöns båthamn, som är 
den närmaste landpunkten där bergets bebyggelse exponeras från väster över 
havsytan. Den befintliga bebyggelsen - Treklöverhemmet undantaget - ligger inbäddad 
i bergets vegetation som särskilt sommartid gör at! bY,9gnaderna bara sticker fram 
glimtvis och aldrig exponeras i sin helhet, undantagandes bebyggelsen i direkt 
anslutning till havet. Det framgår aven sådan studie att den föreslagna bebyggelsen 
inte kommer at! bryta siluettlinjen mot himmelen, vilket är en väsentlig aspekt i denna 
fråga. Nedanstående vy söker illustrera detta förhållande. De tillkommande småhusen 
kommer at! med tiden inbäddas i vegetation och därmed ansluta till den miljökaraktär 
som är etablerad på Lyckornaberget. Inte heller från strandpromenaden längs bergets 
fot kommer de nya småhusen at! bryta det etablerade mönstret. Bergets branta lutning 
gör at! de nya småhusen uppe på platån knappt blir synliga. 

Annat förhåller det sig med själva Treklöverhemmet. Det är en främmande fågel i den 
etablerade miljön både genom sin storlek, formspråk och avvikande tegelfasader. 
Byggnadens ursprungsdel, den norra flygeln, byggdes till på 1980talet med en -får man 
nog säga- mycket okänslig framskjutande bred avtrappande byggnadskropp som 
förstärker byggnadens brist på den lekfullhet och improvisation som präglar Lyckorna
berget som helhet. Den planerade tillbyggnaden, en södra flygel, kan inte råda bot på 
detta förhållande men förhoppningsvis skapa en mer symmetrisk anläggning som ger 
mittpartiet en naturligare relation till byggnaden som helhet. 
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Lek och rekreation/friytor 
Då exploateringen avser enfamiljshus inryms dessa ytor på respektive tomt. 
Översiktsplanen anger inte någon gemensam lekplats inom eller intill planområdet. 

Vägar och biltrafik 
Treklövervägen är smal och fungerar efter principen att smala körbanor håller nere 
bilamas hastighet. Om hastigheterna ändå överstiger 30 km/tim kan väghållaren vidta 
åtgärder som dämpar hastigheten. Ingen breddning är för närvarande planerad men 
utrymme finns för komplettering med fler mötesplatser. En utredning av trafikrörelserna 
till planområdet uppskattar att den föreslagna exploatering ökar trafiken till planområdet 
med måttliga 20 trafikrörelser/medeldygn. 
För fotgängare utgör Ellenbergsbacken ett skyddat gångstråk ned till Lyckornavägens . 
busshållplatser och längsgående gång- och cykelstråk. Mot norr leder ett gångstråk 
ned till Robert Macfies väg. 
Utfarten från småhusområdet till Treklövervägen har studerats med avseende på sikt
möjligheten mot norr där hörnet på plankartan försetts med en bestämmelse att 
siktskymmande planteringar inte får utföras. 

Parkering 
Varje villa tomt skall enligt kommunens p-norm inrymma 2 bilplatser, utomhus eller i 
garage/carport. Därutöver skall det finnas 0,2 gästplatser per tomt. Vid infarten till 
bostadsområdet är utrymme visats för två gästplatser och varje tomt enskild har två 
biluppställningsplatser. 
För Treklöverhemmet har en faktisk parkeringsbehovsutredning genomförts grundad 
på den verksamhetsökning som en utbyggnad bedöms innebära. Antalet p-platser 
inom Treklöverhemmets blivande fastighet har därvid utökats med ca 20% till 27 p
platser. 

Teknisk försörjning 
VA 
Enfamiljshusen anslutes till kommunens VA-nät. Enligt Tekniska kontoret kan even
tuellt del av befintlig vattenledning i Treklövervägen behövas bytas ut och eventuellt 
kan en lokal tryckstegring erfordras. 

Dagvatten 
Inom arbetet med vattendirektivet utgör viken Ljungs kile en så kallad vattenförekomst. 
Enligt Vattenmyndigheten klassas den ekologiska statusen idag som otillfredsställande, 
bl a till följd av övergödning, men skall ha uppnått god status senast år 2021 . Det är 
därför viktigt att påverkan från dagvatten minimeras. 
Omhändertagande av dagvatten skall sKe' via tördröjningsmagasin på respektive 
fastighet och det gemensamma vägområdet i enlighet med det utförande som 
redovisas iGenomfÖrandebeskrivningen. 

El 
Inom planområdet finns ett markområde med en befintlig mindre transformatorstation 
som i detaljplanen avgränsas och åsetts användningssätt "Teknisk anläggning". 

Uppvärmning 
Lyckoma och Ljungskile saknar fjärrvärmenät. Alternativa sätt för uppvärmning och 
varmvattenproduktion bör beaktas vid bygglovgivningen. Braskaminer får bara använ
das för s k trivseleldning. 
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Sophämtning 
Ombesörjes av Uddevalla kommun. Uppställningsplats för sopkärl är redovisad vid 
infarten till småhusområdet. 

Vägtrafikbuller 
Treklövervägen har så små trafikmängder och fordonen håller låg hastighet varför 
trafikbullret med god marginal bedöms understiga gällande riktvärden. 
Buller från motorvägen öster om området har kartlagts i kommunens bullerutredning 
från 2008. Bebyggelseområdet har till större delen en bullernivå lägre än 50 dB(A), 
mindre partier mellan 50-55 dB(A) ekvivalentnivå. Maxvärdesnivån överstiger inte på 
någon del av området 65 dB(A) ekvivalentnivå. Riktvärden för bullernivåer utomhus är 
högst 55 dB(A) respektive maxvärde högst 7OdB(A). 

Hushållning med naturresurser 
Detaljplanen innebär en förtätning inom ett bebyggelseområde där det redan finns 
vägar, VA, el och teleledningar samtidigt som inga stora naturvärden skadas. 
Exploateringen torde därför innebära god hushållning med naturresurser. 

Miljöbedömning 
Planen berör inte något Natura 2000-område. Den avser ett litet område på lokal nivå 
och omfattas inte av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. Planförslaget strider inte 
mot översiktsplanen. Miljö och Stads byggnad bedömer att genomförandet av detalj
planen inte kan antas medföra en så betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning 
krävs. Länsstyrelsen delar denna uppfattning. 

ADMINISTRATIVA FRAGOR. 

Kommunen är inte huvudman för allmänn platsmark inom planområdet, dvs infarts
vägen till tomterna. 

Planens genomförandetid är fem år, se genomförandebeskrivningen. 

För planområdet gäller norrnalkrav enligt PBL avseende bygglovplikten. Skälet är att 
grannerättsliga frågor bäst bevakas i bygglovskedet. 

REVIDERINGAR 
Pla~en kompletteras med u-område över Treklöverhemmet mellan Treklövervägen och 
smahustomternas lokalväg. Gräns för planområdet mot Treklövervägen vid 2:76 
korrigeras. 
Avsnittet Dagvatten revideras med detaljhänvisning till motsvarande avsnitt i 
Genomförandebeskrivningen. 

ARKITEKTLAGET AB 

Efv'V~ 
Carl-Eric Wikner, arkitekt SARlMSA 
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