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INLEDNING 
För Valåsområdet har tidigare upprättats ett program till detaljplan. Det här förslaget till 
detaljplan berör en del av programområdet, i princip den östra delen, och avser i första 
hand ny bostadsbebyggelse. Den västra delen av programområdet omfattar befintlig be-
byggelse, vilken avses regleras i en separat detaljplan.  
 
PLANENS SYFTE 
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten av ny bostadsbebyggelse 
inom en del av Valåsområdet. 
 
AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN (kap 3 och 4) 
Området ingår i den kustzon som i sin helhet är av riksintresse pga. sina natur- och kul-
turvärden. Särskilda hushållningsbestämmelser gäller enligt MB 4:1 och 4:4. Den före-
slagna bebyggelsekompletteringen är en utveckling av befintlig tätort, för vilket riksin-
tresset inte utgör hinder. Detta bedöms också vara länsstyrelsens uppfattning redovisad 
under samrådet avseende program till detaljplan. 

I den södra delen av planområdet ligger en s.k. fornborg. Föreslagen exploatering 
norr om denna bedöms inte menligt påverka detta fornminne. 
 

PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget söder om Ljungs kile, mellan Ljungskile och Lyckorna, se karta 
ovan. Planområdet omfattar knappt 8 ha. 
 
Markägoförhållanden 
Uddevalla kommun äger merparten av marken i området, bl a den del som avses för ex-
ploatering. I söder finns en privatägd fastighet, här finns den s.k. fornborgen. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
Översiktsplanen 2002 antogs av kommunfullmäktige den 12 november 2002. Den be-
handlar användning av mark och vatten i kommunen. Tyngdpunkten ligger på bebyg-
gelseutvecklingen på landsbygden och i de mindre orterna. Staden Uddevalla och 
Ljungskile redovisas i separata fördjupningar av översiktsplanen. För Ljungskiles del 
pågår arbetet. I ett program till fördjupning för Ljungskile redovisas Valåsberget som ett 
möjligt exploateringsområde. 
 
Detaljplaner 
Den sydligaste delen av området omfattas av detaljplan. Det avser markområdet till och 
kring fornborgen. I huvudsak redovisas området som allmän plats, park. Ett mindre 
markområde i öster redovisas som område för bostadsändamål. Planen fastställdes som 
byggnadsplan den 26 mars 1943, men gäller numera som detaljplan enligt PBL. Planens 
s k genomförandetid har gått ut. Övrig mark inom området är ej detaljplanelagd.  
 

Program till detaljplan 
Som ovan redovisats så har för Valåsområdet tidigare upprättats ett program till detalj-
plan, daterat den 8 maj 2001. I programmet redovisas utgångspunkter och mål för en 
kommande detaljplaneläggning. Bl a redovisades i programmet olika varianter på ny 
bostadsbebyggelse i ungefär det läge som nu föreslås i den här detaljplanen. Program-
met var föremål för samråd med sakägare, myndigheter m fl under sommaren 2001. 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2001 (§ 331) att godkänna 
redogörelsen för programsamrådet samt gav dessutom Miljö och Stadsbyggnad i upp-
drag att inleda arbetet med ett detaljplaneförslag.  
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Som en första fas inbjöd förvaltningen, tillsammans med tekniska kontoret, ett antal 

bostadsproducenter att inkomma med förslag till bostadsbebyggelse. I juni 2002 lämna-
des fyra förslag in och därefter vidtog utvärdering av dem. Från tjänstemännens sida fö-
reslogs att Riksbyggens förslag, upprättat av Karmalm Arkitekter AB, skulle förordas. 
Därefter beslutade tekniska nämnden den 20 januari 2003 (§ 1) att ge tekniska kontoret i 
uppdrag att förhandla med Riksbyggen och återkomma till nämnden med förslag till ex-
ploateringsavtal. Tre dagar senare, den 23 januari 2003, beslutade (§ 15) miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden att detaljplaneförslag skall upprättas med förslag från Riksbyg-
gen och Karmalm Arkitekter AB som utgångspunkt. 
 
Tomtindelningar 
Inom planområdet finns inte några fastställda tomtindelningar. 
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Utsikt mot sydväst 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Mark och vegetation 
Planområdet består i huvudsak av kuperad terräng som idag avgränsar befintlig bebyg-
gelse i området från motorvägen i öster. I söder finns den i terrängen markerade forn-
borgen och i den norra delen av planområdet finns också en relativt väl markerad och 
avgränsad höjd. Här är planområdets högsta punkt, 63 meter över havet.  

Mellan dessa höjder är det tänkt att den nya bebyggelsen skall placeras på en syd-
västsluttning. Bebyggelsen innebär oundvikligen ingrepp i terrängen, men vägdragning 
och hustyper är i hög grad anpassade till terrängförutsättningarna. 

Området är delvis skogbevuxet med bl a tall och ek. På flera ställen finns också 
hällmark med en och ljung. Sydvästsluttningen är delvis bevuxen med en blandskog av 
ek, en, hassel, björk m fl triviallövträd. Enar dominerar starkt i vissa delar som täta 
dungar. Det finns också en relativt stor andel död ved. Markvegetationen utgörs bl a av 
mossa och lav och där det finns jordmån växer olika typer av gräs. 

Inom planområdets kvartersmark kan man förutsätta och förutse mycket stora för-
ändringar för vegetationen. Den största delen av planområdet utgörs emellertid av na-
turmark och här är avsikten att befintlig vegetation i största möjliga mån skall bevaras 
eller utvecklas. 

 
Geoteknik 
I Översiktlig skredriskkartering, Räddningsverket 2001-10-31, redovisas inte området. 
Det kan dock med största sannolikhet hävdas att området saknar förutsättningar för 
skred, då berget går i dagen inom stora delar av området alternativt täcks av ett tunt la-
ger morän, vilket också redovisas på en översiktlig geokarta över Ljungskile med om-
nejd, upprättad av Hagconsult och Bohusgeo den 3 mars 1982. Enligt den s.k. temakarta 
som upprättades av SGI/SGU 1979-83 saknas också förutsättningar för skred inom 
planområdet. 

Bohuskommunernas Byggnadskontor (BBK) har i ett tidigare planeringsskede utfört 
en geoteknisk undersökning (daterad 1980-03-07) för del av Valåsbergets sydvästslutt-
ning inför en eventuell bebyggelse med enbostadshus. (Detta område ligger mer åt sö-
der/sydväst än det område som redovisas för exploatering i den här detaljplanen, MSB:s 
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kommentar). Av denna framgår bl a följande: - ”Det område som avses bli bebyggt ut-
görs av skogsmark som sluttar mot sydväst och omges av berg i dagen i norr och öster. 
Markytan har flerstädes en lutning 1:3 – 1:5. De jordlager som påträffas utgörs till störs-
ta delen av morän.” – ”Jordlagren inom det område som kommer att bebyggas kan nor-
malt påföras relativt stora belastningar utan att märkbara sättningar uppkommer.” 

I samband med exploateringen skall tillses att eventuell risk för nedfall av lösa sten-
block elimineras. Av naturliga skäl kommer eventuella lösa block att tas bort inom 
kvartersmarken i samband med bygge av väg och hus. Planbestämmelse införs som re-
glerar att: I samband med exploatering skall tillses att eventuell risk för lösa stenblock 
eller lokala ytliga ras undanröjes, så att de inte kan påverka säkerheten i området eller 
dess omgivning. 
 
Radon 
Enligt Översiktlig kommuntäckande kartläggning av markradonförhållanden inom Ud-
devalla kommun, miljö- och hälsoskyddskontoret, juni 1990, så bedöms större delen av 
planområdet utgöra normalriskområde, medan resterande del avsatts som lågriskområ-
de. Dåvarande miljö- och hälsoskyddskontoret har därefter utfört en markradonunder-
sökning, daterad den 11 maj 1994. Slutsatsen som dras i denna är att det inte finns några 
indikationer, vare sig ur geologisk synpunkt eller från mätvärden, som visar på någon 
förhöjd radonavgång inom området. Området klassas därför i denna undersökning som 
låg-normalradonmark, vilket inte medför några krav på extraordinära åtgärder vid byg-
gande.  
 

 
Fornborgen från nordost 
 
Fornlämningar 
I planområdets nordligaste del finns en stenåldersboplats. Föreliggande detaljplaneför-
slag bedöms inte ändra förutsättningarna för fornlämningen. 

I den sydligaste delen av planområdet finns en s.k. fornborg belägen på en bergsrygg. 
(En fornborg är en ålderdomlig befästningsanläggning. De flesta fornborgarna byggdes 
under den s.k. folkvandringstiden, 400 – 550 e Kr.) Fornborgen är ca 125 x 75 meter 
och begränsas av branta sluttningar i nordväst, sydväst och sydost, medan sluttningens 
lutning i nordost är något måttligare. Fornborgen har ett stort värde och till den skall 
också höra ett s.k. fornlämningsområde för att bevara fornborgen och ge den ett tillräck-
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ligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. I samband med utvärdering av 
förslagen till bebyggelse var fornborgens skyddsområde en viktig aspekt. Föreliggande 
bebyggelseförslag, avseende både husens storlek och placering samt vägdragning, be-
döms inte påverka fornborgen i negativ riktning.  

Fornborgen bör kunna ”synliggöras”, t ex genom gallring och slyröjning samt genom 
uppsättande av skylt med information om fornlämningen. 
 
Bebyggelse 
I planområdet finns ingen befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse i området föreslås bli 
baserad på det förslag som Riksbyggen tillsammans med Karmalm Arkitekter AB tagit 
fram. Husen placeras på sydvästsluttningen av Valåsberget. På följande sätt beskrivs 
bebyggelsen av förslagsställarna: 
 
Förslaget innehåller totalt 16 enbostadshus av fyra olika hustyper – två varianter av 
souterränghus med entrén i överplanet, ett souterränghus med entrén i souterrängpla-
net samt ett enplanshus. 

Planen är formad efter möjligheterna att ta sig upp i den branta terrängen. Gatan 
upp till platån kantas enkelsidigt av ett större och ett mindre souterränghus som parvis 
kopplats ihop medelst carportarna. De hopkopplade byggnaderna är individuellt olika 
men lika till karaktären som syskon i samma familj, det större syskonet leder det mindre 
i handen uppför backen. 

På den relativt plana ytan i områdets norra del placeras två enplanshus formade ef-
ter platån. Byggnadernas låga profil ger en mjuk avslutning mot intilliggande terräng. 

Samtliga hus får utsikt mot väster och förses med väl tilltagna balkonger och altaner. 
(…) 
Köken är vända mot entrésidan. Härifrån har man uppsikt över entrén och det ge-

mensamma gaturummet. Köken, som kvällstid oftast är upplysta, kommer då att berika 
gaturummet och bidraga till trevnaden i området. 

Entréerna skyddas av ett ovanliggande tak. Fasaderna är klädda med panel – ståen-
de och liggande – influerade av äldre panelarkitektur utan att för den skull vara pa-
stischartad. De bandtäckta plåttaken som är relativt flacka och utformade med ett väl 
tilltaget takutsprång, skall uppfattas som en tunn skiva. Kulörerna är avpassade för att 
samverka med naturen, i harmoni med berg, lavar, mossor och stenar. 

För att minimera behov av slänter och utfyllnader terrasseras marken med stödmu-
rar och innanför dessa packas material som möjliggör att byggnaderna kan grundläg-
gas med traditionell platta på mark. Utrymme mellan mur och fasad ger plats åt plan-
teringar och muren utgör också underlag för utkragande altanbjälklag. 

 
De 16 bostäderna har i ett senare skede kompletterats med ytterligare fyra hus, i för-
längningen av den nya gatan, vilket bedömts kunna ske på ett för området lämpligt och 
naturligt sätt. I byggnadskvarterets södra del redovisas på plankartan en byggrätt för 
gemensam sophantering och i anslutning till vägens vändplan får uppföras gemensamt 
bostadskomplement, t ex en redskapsbod. 

Jämfört med samrådsupplagan av detaljplanen så har de nordligast belägna husen 
flyttats 5-10 meter åt söder, vilket innebär att de nu ligger på ett avstånd av ca 40 meter 
från befintlig bebyggelse. I samband med områdets detaljprojektering skall tillses att 
dessa nordligast belägna hus i sina höjdlägen placeras så lågt som det är praktiskt möj-
ligt med hänsyn till omgivande mark, höjdläge på angränsande ny väg, tomttillfarter, 
ledningssystem etc. Denna fråga skall särskilt beaktas av exploatören. 

Redovisade bestämmelser på plankartan bedöms stå i god överensstämmelse med 
förslagets redovisning av byggnaderna i text och bild. 

Planbestämmelser finns som reglerar placering av byggnader i förhållande till tomt-
gräns vad gäller framtida tillbyggnader av husen alternativt nybyggnad av ytterligare 
uthus. Om granne så medger får avstånden minskas. 
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Exempel på fasader enligt Riksbyggens och Karmalms förslag 
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Exempel på fasader enligt Riksbyggens och Karmalms förslag 
 
Service 
Tillgång till väl fungerande service i form av handel, bank, skolor, daghem mm finns i 
Ljungskile centrum. Via Valåsvägen är avståndet ca 800 meter. Valåsvägen är dock bit-
vis mycket brant. Via Kyrkvägen, söderut, är avståndet till centrum ca 2,2 km. 
 
Tillgänglighet 
Valåsområdet är kuperat. Kyrkvägens lutning strax utanför planområdet är ca 10 %. 
Valåsvägens lutning ner mot hamnen är på något ställe 20 %. Föreslagen ny bostadsgata 
skall som mest ha en lutning på 10 %. Vid infarter till carportar är lutningen ca 6,5 %. 
Planförslaget innebär alltså relativt branta lutningar, men ändå inte orimliga ställda i re-
lation till platsen det handlar om och andra boendekvaliteter som kan erhållas. 
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Skyddsrum 
Planområdet ingår inte i skyddsrumsområde. 
 
Friytor 
Bostadstomterna föreslås bli relativt små och dessutom med nivåskillnader, varför några 
större friytebehov inte kan tillgodoses på kvartersmark. Angränsande naturområde be-
döms emellertid kompensera för de relativt små tomterna. I anslutning till vägens vänd-
plan bedöms finnas utrymme för en mindre lekplats, se illustrationskarta ovan. 
 
Naturmiljö 
Det är enbart en begränsad del av berget som föreslås bli ianspråktaget för exploatering. 
Övrig del av berget som inte tidigare är bebyggd eller planlagd föreslås bli allmän plats, 
med rubriken Natur. Den föreslagna bebyggelsens placering gör att ett stort fritt område 
för strövtåg etc. kvarstår. 
 

 
Kyrkvägen från söder 
 
Vägar och trafik 
Bebyggelsen föreslås trafikmatas från den befintliga Kyrkvägen. Något realistiskt alter-
nativ till denna trafikanslutning finns inte. Trafiken på Kyrkvägen är idag mycket be-
gränsad. Enligt trafikmätning sommaren 2002 beräknas trafikmängden i backen norr om 
kyrkplanen vara 72 fordon/veckomedeldygn. (Vintertid beräknas trafikmängden till 58 
fordon/veckomedeldygn.) Med 20 nya bostäder innebär det relativt sett en kraftig tra-
fikökning, men i absoluta tal är trafikmängden fortfarande mycket begränsad. Enligt de 
bedömningar som tekniska kontorets trafikexpertis gjort, så klarar nuvarande vägnät 
denna trafikökning. Vissa åtgärder bör emellertid utföras på Kyrkvägen, t ex mötesplats 
där vägen är som smalast samt tydligare markering av vägbanan vid kyrkplanen i an-
slutning till kyrkans ekonomibyggnad. Dessa åtgärder faller dock utanför den här pla-
nens gräns. Redovisning kommer att ske i planarbete som behandlar den befintliga be-
byggelsen. 

Ny väg inne i planområdet slingrar sig uppför bergets sydvästsluttning med, som ti-
digare redovisats, en maximal lutning på 10 %. Vägen består i grova drag av tre raka 
delsträckor som åtskiljs av två skarpa u-kurvor. Det är på de två första delsträckorna 
som nivåskillnaderna tas upp. På den tredje delsträckan planar berget ut och en relativt 
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konstant nivå kan hållas. Vägens bredd skall vara minst fem meter. På plankartan har 
vägområdet ritats ca tio meter brett. Den del som efter ett anläggande inte behövs för 
vägen eller eventuella sidoområden skall utgöra tomtmark. Vid projekteringen av väg-
dragningen krävs att stor omsorg ägnas vägens anpassning till omgivande terräng, ur 
både landskapsestetiskt och vägbyggnadstekniskt perspektiv. 

Den ringa trafikmängden bedöms innebära att krav på separat gång- eller cykelbana 
inte bör ställas inom planområdet. Samma förhållande bör gälla resten av Valåsområdet; 
gång- och cykeltrafik bör kunna integreras med biltrafiken. Möjligen med undantag för 
den sydligare och smalaste delen av Kyrkvägen, där det kanske bör reserveras plats för 
en gångbana med tanke på periodvis relativt mycket trafik till kyrkplanen (på söndagar). 
Mer om detta i detaljplanen för befintlig bebyggelse. 

Fastigheten Ljungs-Hälle 1:101, som ligger i anslutning till planområdets sydöstra 
gräns, föreslås få sin tillfart säkrad genom planbestämmelse som säger att mark skall 
vara tillgänglig för utfart från angränsande fastighet. 
 
Parkering  
Biluppställningen sker på den egna tomtplatsen i carportar indragna mellan huskroppar-
na. På varje tomt skall finnas plats för två bilar. Dessutom kommer att finnas ett antal 
besöksplatser, t ex redovisas området för vändplan så stort att det här kan inrymmas ett 
antal gästplatser. 
 
Teknisk försörjning 
Området skall vara anslutet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Även 
dagvattnet skall omhändertas via ledningsnät. Inom planområdet redovisas också mark-
område för ny transformatorstation för elförsörjningen. 

Uppvärmning av husen kommer förmodligen att ske på ett konventionellt sätt. För 
flexibilitetens skull så bör vattenburna system användas.  
 
Miljökonsekvenser 
Föreslaget utnyttjande av detaljplaneområdet bedöms inte medge en sådan användning 
av mark, vatten eller byggnader att det innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan 
eller hushållningen med naturresurser. Därför finns inte anledning att upprätta en speci-
fik eller separat miljökonsekvensbeskrivning. De olika aspekter som ändå måste belysas 
i sammanhanget redovisas under nedanstående rubriker. 
 
Trafikbuller 
Ingemansson Technology AB har på Miljö och Stadsbyggnads uppdrag beräknat trafik-
bullret från väg E6 i området. Beräkningen har utförts enligt Nordisk beräkningsmodell 
för vägtrafik (1996) i beräkningsprogrammet Soundplan 5.5. Beräkningsprogrammet 
bygger upp en digital, tredimensionell modell över området som används vid beräk-
ningen. Beräkningarna är utförda i en punkt, vid det hus som ligger närmast E6:an. Be-
räkningarna redovisas för både årsmedeldygnstrafik och sommardygn. Följande resultat 
har redovisats: 
 
Årsmedeldygnstrafik: 43 dB(A) – ekvivalent ljudnivå 
  44 dB(A) – maximal ljudnivå 
Sommartrafik: 44 dB(A) – ekvivalent ljudnivå 
  44 dB(A) – maximal ljudnivå 
 
De låga ljudnivåerna förklaras med att berget öster om bebyggelsen skärmar av ljudet 
från E6:an. I nu föreliggande planförslag så har några hus tillkommit jämfört med det 
material som låg till grund för beräkningarna. Detta förhållande bedöms emellertid inte 
påverka resultatet av ljudberäkningarna. De låga ljudnivåerna medför att planbestäm-
melse om ljudnivåer ej bedöms som relevanta i sammanhanget. 
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Från Kyrkvägen / Valåsvägen mot sydost 
 
Naturmiljön 
Hela planområdet utgör idag naturmark. Det är delvis skogbevuxet med bl a tall och ek. 
På flera ställen finns också hällmark med en och ljung. Sydvästsluttningen är delvis be-
vuxen med en blandskog av ek, en, hassel m fl triviallövträd. Enar dominerar starkt i 
vissa delar som täta dungar. Det finns också en relativt stor andel död ved. Markvegeta-
tionen utgörs bl a av mossa och lav och där det finns jordmån växer gräs. En exploate-
ring utgör otvivelaktigt ett ingrepp i naturmiljön på berget. Detta ingrepp är dock be-
gränsat och även fortsättningsvis kommer den största delen av planområdet att vara 
oexploaterat. 
 
Kulturmiljön 
Föreslagen bebyggelse bedöms underordna sig landskapets karaktär. Bebyggelsen grup-
peras utefter gatan som följer bergets nivåer på ett fördelaktigt sätt och även om bebyg-
gelsens exploatering är tätare än befintlig bebyggelses, så kan man hävda att den följer 
samma princip för husplacering (och vägdragning) som i området i övrigt. Förslaget be-
döms därför vara väl anpassat till kulturmiljön avseende bebyggelsen.  

Även gentemot fornborgen bedöms den föreslagna exploateringen vara väl anpassad. 
Dels placeras husen på sydvästsluttningen på ett relativt stort avstånd till fornborgen, 
dels innebär de måttliga husvolymerna att de underordnar sig landskapet. Befintlig ve-
getation ger också avskärmning mellan bebyggelse och fornborg. På samma sätt som 
husvolymerna bedöms vara anpassade till det omgivande landskapet, så uppfattas att 
vägdragningen underordnar sig terrängen och fornborgens placering i landskapet. 
 
Hushållningen med naturresurser 
Planförslaget bedöms inte medverka till en misshushållning av naturresurserna. 
 
Plankartan 
Plankartan är en tolkning av det ritningsmaterial som producerats av förslagsställarna 
Riksbyggen och Karmalm Arkitekter AB. Inför ett genomförande av detaljplanen kom-
mer husplacering, vägdragning etc. att studeras mer i detalj. De gränslinjer som redovi-
sas på plankartan, främst mellan väg och hus, kan då komma att överskridas. Byggnad 
kan t ex komma att placeras en bit in på det redovisade vägområdet alternativt kan vä-
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gen delvis komma att placeras inom område redovisat för byggnad. Dessa eventuella 
justeringar skall inte anses vara några avvikelser från detaljplanen. 
 
Administrativa frågor 
Detaljplanens genomförandetid är fem år från den dag planen vinner laga kraft. Detalj-
planen gäller även efter genomförandetidens slut om det inte beslutas att den skall änd-
ras eller att ny detaljplan skall upprättas. 

För planområdet skall gälla normalkrav enligt PBL avseende bygglovplikten. Skälet 
är bl a det allmänna intresse som en exploatering i området innebär. 

 
HANDLÄGGNING 
Detaljplanen har upprättats av Miljö och Stadsbyggnad i Uddevalla kommun med Hans 
Johansson som handläggare. Plankartan har ritats av Simone Augustsson. 
 

REVIDERING 19 MAJ 2004 
Revideringen innebär en förändring av plankartan; En zon med allmän plats, Natur, pla-
ceras mellan den föreslagna bebyggelsen och de befintliga fastigheterna (Ljungs-Hälle 
1:71-1:74) norr därom. I utställningshandlingen var detta område markerat som kvar-
tersmark för bostadsändamål.  
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Håkan Björkman Hans Johansson 
stadsbyggnadschef planarkitekt  
 

 
Från toppen av fornborgen mot norr och exploateringsområdet 
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