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Program till detaljplan för  
del av SVÄLTE 1:4 och 1:5 

Uddevalla kommun 

INLEDNING 

Planprogrammets syfte och huvuddrag 
Syftet med planprogrammet är att klarlägga förutsättningarna för bo-
stadsutbyggnad inom delar av fastigheterna Svälte 1:4 och 1:5. Målsätt-
ningen är att möjliggöra en utbyggnad inom området med ca 120 bostä-
der. Den föreslagna utbyggnaden utgörs av ett antal villa- och radhus-
tomter. Inom området integreras boende lämpat för ”seniorer” i ålders-
kategorin 55+. Planprogrammet belyser hur bostäder ska kunna byggas 
inom det aktuella området samt vilken påverkan förslaget ger på om-
givningen såsom eventuella störningar för närboende, påverkan på land-
skapsbilden, naturmiljön och kulturmiljön m.m. Programmet belyser 
även vilka ytterligare utredningar som kan bli aktuella i ett kommande 
planarbete.  

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Programområdet är beläget drygt 450-800 meter nordost om kors-
ningen mellan de allmänna vägarna 787 och 161 (cirkulationsplatsen 
vid Rotviksbro).  

Areal och markägarförhållanden 
Programområdet upptar en yta på ca 20 ha. Fastigheterna Svälte 1:4 
och 1:5 ligger under samma ägare. 

Vilka övriga fastigheter som gränsar till programområdet framgår av 
den fastighetsförteckningen som upprättats för programmet. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
Gällande översiktsplan, Översiktsplan 2002 redovisar bl a kommunens 
framtidsplaner genom rekommendationer för mark- och vattenanvänd-
ning. För programområdet anges att nuvarande markanvändning ska 
behållas, d v s den tänkta exploateringen har inte stöd i den gällande 
översiktsplanen. 

Arbete med en ny översiktsplan (Översiktsplan 2009) pågår och utställ-
ning har skett under jan-mars 2010 (Utställningshandling 2009-11-12). I 
förslaget till ny översiktsplan föreslås programområdet som utrednings-
område för bostadsutbyggnad, se nedan.  

PROGRAMOMRÅDE 
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Översiktsplanen ger följande beskrivning av området kring Rot-
viksbro: ”Platsen har ett strategiskt läge som knutpunkt i den 
västra kommundelen. Här möts bl a väg 160 till Orust och väg 
161 till Lysekil. I området finns en dagligvarubutik, ett matställe 
och en bensinstation. En grundförutsättning för ytterligare explo-
atering i området är att det kan komma att va-försörjas från det 
kommunala nätet. Det förefaller rimligt att en eventuell ytterliga-
re exploatering sker i anslutning till befintlig bebyggelse och/eller 
det befintliga vägnätet. Nya bostäder i området skall placeras så 
att riktvärden för trafikbuller kan klaras utan krav på speciella 
åtgärder. Området i anslutning till, och söder om, dagligvarubu-
tiken skulle kanske kunna utvecklas till en lokal centrumbildning 
med butik, bostäder och kanske förskola. Planering pågår för nytt 
äldreboende. Områden närmare vägarna bör reserveras för verk-
samheter. Det bör noteras att väg 160 och väg 161 (öster om cir-
kulationsplatsen) utgör transportväg för farligt gods. Strandäng-
arna öster om väg 160 ska hållas fria från bebyggelse. Med tanke 
på bl a landskapsbild och hästhållning bör också stor restriktivi-
tet råda avseende området öster och väster om väg 161. Längre 
österut, i anslutning till området Lanesund, bör eventuella förtät-
ningar och kompletteringar av bostadsbebyggelsen också kunna 
prövas i detaljplaner.” 

PROGRAMOMRÅDE 

Utdrag ur utställningshandling avseende 
ny översiktsplan för Uddevalla kommun. 
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Detaljplaner 
Det aktuella området är idag inte detaljplanelagt. Bebyggelsen om 10 
fastigheter, söder om programområdet, omfattas inte av någon detalj-
plan. För bebyggelsen direkt norr om programområdet vid Stolteröd 
gäller ”Byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten Sväl-
te 1:7” upprättad 1962.  

Övriga kommunala beslut 
En ansökan om plantillstånd för det aktuella området behandlades av 
Miljö och stadsbyggnadsnämnden 2008-12-11. Denna ansökan omfat-
tade ca 30 tomter.  

En ny ansökan om plantillstånd, omfattande ca 100 bostäder, har under 
hösten 2009 lämnats in. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade 
2009-10-15 § 278 att man är beredd att pröva den föreslagna bebyggel-
sen i ett program till detaljplan. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB 
I miljöbalkens 3 kap ”grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden” föreskrivs bland annat att särskild hänsyn ska 
tas till områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske och vat-
tenbruk, som har stora natur- och kulturvärden som har betydelse för fri-
luftslivet eller som är särskilt lämpliga för industriell produktion, kommu-
nikationer m m. Sådana områden ska så långt som möjligt skyddas från 
åtgärder som påtagligt kan skada värdena. Programförslaget bedöms vara 
förenligt med de grundläggande hushållningsbestämmelserna. Området har 
ett strategiskt läge, tillgänglighet till kollektivtrafik och kommersiell servi-
ce samt planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och innebär 
således en god hushållning med marken. En förutsättning för genomföran-
det är dock att åtgärder vidtas så att ingen påverkan sker på det ekologiskt 
känsliga vattenområdet Svälte kile. 

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB 
Kuststräckan i Uddevalla kommun omfattas av bestämmelserna i miljö-
balkens 4:e kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden i landet”. Dessa områden är, enligt 4 kap 
1§, i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvär-
den som finns i områdena. Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt 
skadar dessa värden. För att tillgodose kraven i miljöbalkens 4 kap, 
måste tillkommande bebyggelse således placeras och utformas så att 
värdena inte skadas. Det innebär att de planerade förändringarna ska 
anpassas till områdets speciella karaktärsdrag så att inte områdets natur- 
och kulturvärden påverkas negativt. Bestämmelserna ska dock inte 
hindra utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
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Programområdet ligger norr om det område som omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser enl 4 kap MB. Programområdets sydöstra del 
tangerar gränsen för de särskilda hushållningsbestämmelserna. 

 

Natura 2000 
Havstensfjorden och Svälte kiles vattenområde utgör ett s k Natura 
2000-område. Vattenområdet är även av riksintresse (4 kap 1 och 8§§ 
MB) på grund av höga marina värden. Programområdet ligger inom 
Havstensfjordens avrinningsområde, men på relativt stort avstånd. 

Det skrafferade området omfattas av 
särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt 4 kap MB 

Program-
område 

Programom-
råde 

Havstensfjorden och Svälte kile utgör 
riksintresse för naturvården 
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Det främsta bevarandesyftet i detta område är att bevara ett relativt låg-
exploaterat större innefjordsområde med specifika marina naturtyper, 
som erbjuder goda livsbetingelser för en artrik flora och fauna både i 
vattenmiljön och på angränsande stränder. 

Regeringen fattade beslut om att föreslå området till Natura 2000-
nätverket i maj 2001. 

Förordnanden 
2008 bildades naturreservatet Havstensfjorden. Syftet med naturreserva-
tet är framför allt att bevara ett förhållandevis oexploaterat grunt vatten-
område i den inre skärgården, som utgör livsrum för känsliga djur och 
växter knutna till vattenmiljön i den grunda viken. Programområdet 
berör inte direkt varken naturreservatet eller område som omfattas av 
strandskydd enligt miljöbalken.  

Stenmurar i odlingslandskapet omfattas av generellt biotopskydd. Be-
stämmelserna finns i 7 kapitlet 11 § miljöbalken samt förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Inom programområdets östligaste 
del finns en stengärdesgård vilken i nuläget inte bedöms komma att bli 
berörd av exploateringen.  

Skyddsavstånd etc 
Inom 30 meter från länsväg 161 gäller nybyggnadsförbud enligt 47 § 
Väglagen. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Mil-
jökvalitetsnormerna ska ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer 
som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse 
eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga 
olägenheter. Ingen av de beslutade miljökvalitetsnormerna för utomhus-
luft överskrids här idag eller är i närheten av ett överskridande. Ett ge-
nomförande enligt förslaget i detta program bedöms inte medföra att 
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. 

Vy från programområdet mot Svälte kile  
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Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomfö-
randet av EU:s vattendirektiv, innebär att Sveriges vattenmyndigheter 
ska kartlägga och analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och 
upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka 
dem. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som kommer att 
gälla för vattenmiljöerna. Målet är att alla vatten (yt-, kust- och grund-
vatten) ska nå minst god status under perioden 2015-2027.  

Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande 
bestämmelse för myndigheter och kommuner vid tillämpning av miljö-
balken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och 
anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av föreskrifter. 
Dessutom ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormen 
vid planering och planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen.  

Miljökvalitetsnormer för vatten gäller f o m december 2009. Miljökvali-
tetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller för varje vattenföre-
komst i Sverige. Vattenmyndigheten har i sin klassificering av vatten-
områden bedömt att den ekologiska statusen är otillfredsställande för 
Havstensfjorden. Den kemiska statusen når upp till god status. Målet är 
att de angivna kvalitetskraven ska uppnås till 2021. Genomförandet av 
detta program bedöms dock inte komma att påverka Havstensfjordens 
vattenstatus negativt. 

FÖRUTSÄTTNINGAR  

Landskap, natur 
Programområdet utgörs av ett höjdparti som i 
öster respektive väster begränsas av väg 161 
och väg 787 mot Skredsvik. I nordväst ligger 
den lilla sjön Rotviks vatten och i nordost 
den lite större sjön Gunneröd vatten.  

Programområdet avvattnas till Svälte kile 
och Havstensfjorden. Svälte kile är namnet 
på den innersta delen av Havstensfjorden. 
Havstensfjorden utgör det sista avsnittet av 
innerskärgården som löper flera landmil 
mellan Tjörn/Orust och fastlandet. Näst 
efter Stigfjorden mellan Tjörn och Orust, är 
Havstensfjorden det viktigaste marina få-
gelområdet i Bohuslän. Omgivningarna 
utgörs av en mosaik av strandängar, strand-
lövskogar och åkermarker.  

Närområdet till Rotviks vatten och Gunne-
röds vatten utgör ett område som utpekats 
som ett regionalt värdefullt odlingsland-
skap.  

Sydost om programområdet finns i anslut-
ning till länsväg 161 ett område med ädel-
lövskog, bl a storvuxna ekar. 

Värdefullt odlings-
landskap 

Ädellövskog 

PROGRAM-
OMRÅDE 

Värdefullt odlingslandskap runt sjöarna samt ädellövskogsområ-
de i programområdets sydöstra del 
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Naturen i det berörda området domineras av produktionsbarrskogar, ny 
upptagna hyggen och igenväxande hällmarker. Området är generellt 
hårt brukat och saknar egentliga naturvärden. 

Skogsbestånden i områdets västra och norra delar samt mellan hyggen 
är antingen relativt ung gran- eller tallskog och hårt gallrade barr-
blandsbestånd. Unga till medelålders lövträd växer spritt i området. 
Mest anmärkningsvärda bland lövträden är de enstaka medelålders bo-
kar som finns i anslutning till ett par av områdets hällmarksbranter. 
Övrigt löv utgörs främst av björk- och aspsly i anslutning till hygges-
miljöerna. Höjdlägenas hällmarksbestånd har sparats vid de senaste 
avverkningarna. Dessa bestånd domineras helt av igenväxningsmiljöer 
med endast ringa naturvärden. De träd som står här är genomgående 
unga och marken håller på att skuggas igen av uppväxande sly. 

Det finns inga hävdade kulturmarker, så som hag- och ängsmarker, eller 
vattenmiljöer, så som vattendrag eller våtmarker, inom programområ-
det. Under fältinventeringen hittades inga objekt med naturvärden. 

Bebyggelse, verksamheter 
Mellan sjöarna Rotviks vatten och Gunnerödsvatten, ligger vid Stolte-
röd en bebyggelsegrupp bestående av ca 25 bostadshus. 

Utmed höjdpartiets sydvästra del, i gränsen mot den öppna jordbruksmar-
ken ligger ett tiotal bostadshus. 

Både bebyggelsen vid Stolteröd och bostadshusen i sydvästra delen av 
höjdpartiet har sin tillfart från väg 787. 

En enskild brukningsväg förbinder östra och västra sidan av väg 161 med 
varandra via en s k ”kotunnel” samt genom en gångbro. 

Kulturmiljö 
Kring Rotviksbro finns rester av ett gammalt vägsystem i 
form av vägbank och stenbroar. Dessa berörs inte av den 
föreslagna exploateringen. 

Nordväst om programområdet kring Träskullen-Grönevik 
finns en samling torp och gårdar med en genuin torpland-
skapskaraktär vilken bedömts ha ett allmänt intresse för kul-
turmiljövården. Eventuellt kan den södra delen av området 
komma att beröras av den föreslagna exploateringen. 

Värdefull kulturmiljö Träskullen-Grönevik. 
Utdrag ur Uddevalla kommuns kulturmiljö-
vårdsprogram 

Igenväxande hällmarker på höjd-
lägena (foton Naturcentrum) 

Området är kraftigt påverkat av 
skogsbruk (foton Naturcentrum) 
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I anslutning till programområdet finns ett antal fornlämningar som är 
registrerade i riksantikvarieämbetets register, se illustration. Dessa är: 

A  RAÄ Högås 133:1 – boplats 

B  RAÄ Högås 133:2 –husgrund 

C  RAÄ Högås 16:2 – fyndplats 

D  RAÄ Högås 132:1 – boplats 

E  RAÄ Högås 15:1 – boplats 

F  RAÄ Högås 7:1 – dös 

G  RAÄ Högås 10:1 - boplats 

Våren 2009 utförde Västarvet 
genom Bohusläns museum en 
s.k. frivillig utredning inom 
fastigheten Svälte 1:4, Högås 
socken, Uddevalla kommun, 
Västra Götalands län. Utred-
ningen redovisas i ”Rapport 
2009:15, Svälte- Frivillig arkeo-
logisk utredning. Svälte 1.4, Högås socken, Uddevalla kommun”. Av-
sikten med utredningen var att klarlägga förekomsten av icke tidigare 
kända fornlämningar inom området. Utredningsområdet är omgivet av 
flera kända fornlämningar. Vid utredningen grävdes ett trettiotal schakt 
inom områden där man utifrån topografin och den kringliggande forn-
lämningsmiljön kunde förvänta sig förhistoriska lämningar. 

A
B 

C E 

D 

G 

F 

Fornlämningar registrerade i RAÄ:s register

Utredningsområde för arkeologisk utredning 2009 
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Vid utredningen påträffades två icke tidigare kända förhistoriska bo-
platser, förundersökningsområde 1 (FUO 1) och förundersökningsom-
råde 2(FUO2), se illustration föregående sida.  

Förundersökningsområde 1 utgörs av ett 30 x 30 meter stort område i en 
svag västsluttning mellan kalberg. I väster avgränsas området av ett 
våtmarksområde. Sluttningen utgörs av före detta åkermark som är be-
vuxen med lövsly. I tre av sökschakten påträffades måttligt med flintav-
slag och övrig slagen flinta. I ett tredje schakt påträffades rikligt med 
flintavslag och övrig slagen flinta. Fynden inom FOU 1 kunde inte kny-
tas till någon specifik tidsperiod. 

Förundersökningsområde 2 utgörs av ett 10 x 40 meter stort sadelläge. I 
norr och söder avgränsas området av fast berg. I öster avgränsas boplat-
sen av en mindre bergsklack. I sydväst övergår sadelläget i en brant 
slutning. Sadelläget, som ligger i skogsmark, är bevuxet med gles tall-
skog. Slagen flinta, spån och avslag påträffades i två av fem grävda 
provgropar. Fynden från FUO 2 tyder på att det är frågan om en boplats 
från äldre stenålder. 

Västarvet genom Bohusläns museum bedömer att de båda förhistoriska 
boplatserna FUO 1 och FUO2 är av sådan karaktär att de bör förunder-
sökas före eventuell exploatering. Den sistnämnda, FUO 2, utgör troli-
gen en välavgränsad mesolitisk boplats medan FUO 1 är svårare att 
avgränsa både i tid och rum. 

I de fall fornlämningarna kommer att beröras av förslaget till exploate-
ring kan förundersökning och eventuellt slutundersökning komma att 
aktualiseras. 

Geoteknik och radon 
Det berörda området består i huvudsak av berg med tunt jordtäcke. In-
slag av sanka partier förekommer. Geoteknisk utredning samt radon-
mätning kommer att göras i samband med fortsatt planarbete. 

Dagvattenhantering 
I Uddevalla kommun finns riktlinjer för dagvattenhantering (antagna av 
kommunfullmäktige 2008-11-12). Enligt dessa ska dagvatten i första 
hand omhändertas lokalt på tomtmark genom infiltration och utjämning. 
Det dagvatten som inte kan omhändertas lokalt ska ledas vidare till ett 
utjämningsmagasin, t ex fördröjningsmagasin, damm eller våtmark, där 
det fördröjs innan det leds vidare till recipienten. Dagvattnet ska om 
möjligt reduceras, fördröjas och renas genom användning av öppna 
dagvattensystem. Dagvatten som betecknas som förorenat får inte släp-
pas ut i områden där det kan skada värdefull natur eller biologisk mång-
fald.  

En översiktlig studie av hur dagvattenhanteringen kan tänkas ske inom 
programområdet har gjorts i samband med programarbetet. Utredningen 
kommer att fördjupas i samband med det fortsatta planarbetet. Principen 
för dagvattenhanteringen är att två eller tre dammar anläggs inom om-
rådet för att fördröja och rena dagvattnet innan det släpps vidare. Norra 
delen av programområdet avvattnas mot Rotviks vatten medan de södra 
delarna avvattnas mot Svälte kile. 
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Service 
Vid Rotviksbro handelsområde finns en större livsmedelsbutik, bensin-
stationer och restaurang. Planering för utvidgning av handelsområdet 
mot väster pågår. Nya verksamheter med sällanköpsvaror planeras som 
komplement till befintliga verksamheter. 

Planering pågår även för utbyggnad av förskola och äldreboende, söder 
om handelsområdet,. 

På Torps köpcentrum som ligger ca 8 km från programområdet finns ett 
stort utbud av kommersiell service samt tillgång till dagligvaruhandel 
och apotek. 

Friluftsliv 
Programområdet har inga särskilda värden för det rörliga friluftslivet 
utöver att det används som närströvområde för boende i området. 

Gator och trafik  

Trafik 
Vid Rotviksbro möts väg 161 mot Lysekil och väg 160 mot Orust i en 
cirkulationsplats. Här ansluter även väg 787 mot Skredsvik. Vid trafik-
mätning som utfördes 1999 uppgick trafiken på väg 787 till totalt 870 
fordon (+20 %) per årsmedeldygn. Antalet lastbilar var 35 (±42 %). 
Den skyltade hastigheten är 70 km/tim. 

Trafiken på väg 161 öster om Rotviksbro uppgick 2005 till 10210 for-
don (±7 %) per årsmedeldygn. Andelen lastbilar var 560 ±13%. Den 
skyltade hastigheten är 90 km/tim. En prognos för år 2020 tyder på ca 
12500 fordon per år, med en andel tung trafik av ca 1000 fordon. Ande-
len tung trafik väntas öka procentuellt mer än personbilstrafiken. 

Kollektivtrafik 
Från Rotviksbro finns god tillgänglighet till kollektivtrafik. Här passerar 
busslinjerna 840 och 841 mellan Lysekil och Göteborg via Uddevalla 
samt linje samt linje 375 mellan Mollösund/Henån och Uddevalla. 

Från busstationen vid Kampenhov i Uddevalla avgår 37 bussturer per 
vardagsdygn som passerar Rotviksbro. Lördagar och söndagar avgår ca 
18 respektive 14 turer. Henån-Rotviksbro trafikeras med 15 turer under 
vardagar, 7 turer lördagar och 6 turer söndagar. 

Strax öster om cirkulationsplatsen finns vid väg 161 en hållplats med 
väntkur.   
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I samband med pågående planarbete för området söder om handelsom-
rådet vid Rotviksbro har Västtrafik utfört en förstudie där man undersö-
ker förutsättningarna för att i framtiden bygga en ny omstigningstermi-
nal i Rotviksbro. Terminalen föreslås nordost om cirkulationsplatsen 
och separerad från väg 161. 

Den nuvarande busshållplatsen ”Rotviksbro Södra” har mestadels an-
vänts för att släppa av passagerare på de enstaka turer som vänder i 
cirkulationsplatsen och går tillbaka mot Orust. Busshållplatsen föreslås 
komma att avvecklas då den håller låg standard samtidigt som Vägver-
ket och Västtrafik anser den nybyggda busshållplatsen öster om cirkula-
tionsplatsen på väg 161 motsvarar kommande behov.  

Busshållplatsen vid väg 161 ligger inom 350-500 meters gångavstånd 
från programområdet vilket får anses vara godtagbart för boende på 
landsbygden. 

Gång - och cykelvägar 
Gång- och cykelvägar finns idag ej utbyggda i området. Nya gångvägs-
anslutningar, som ansluter till befintlig väg 787 i väster, föreslås byggas 
från det nya bostadsområdet – se programillustration.  

Hälsa och säkerhet 

Transporter av farligt gods 
Vägverket har i sitt underlag för fysisk planering pekat ut vilka vägar 
som transporter med farligt gods ska hänvisas till genom kommunen: 

Väg 161 från Torp till Rotviksbro med fortsättning längs väg 160 mot 
Nötesund är en av dessa transportleder. Enligt länsstyrelsen i Västra 
Götalands läns riskpolicy för markanvändning intill transportleder ska 
riskhanteringsprocessen beaktas i detaljplaner inom 150 meter från tra-
fikled för farligt gods.  

Avståndet mellan väg 161 och det närmast befintliga bostadshuset är ca 
100 meter. Samma avstånd uppmäts även till den föreslagna bebyggel-
sen som kommer att ligga närmast väg 161. 

Efter genomfört programsamråd kommer ställning att tas till om en 
riskutredning bör tas fram. 

Buller 

Riktvärden 
Riksdagen fastslog i samband med infrastrukturpropositionen 
1996/97:53 riktvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsent-
lig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Vid tillämpning av riktvärdena 
vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tek-
niskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan 
reduceras till nivåer enligt nedan bör inriktningen vara att inomhusvär-
dena inte överskrids. 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid ny-
byggnad av bostäder är: 



Sidan 14 (23)  
Program till detaljplan 

Rådhuset Arkitekter AB
Samhällsplanering & Miljö

Del av Svälte 1:4 och 1:5 
Uddevalla kommun 

 
2010-01-14 

 

 

Q:\Uddevalla\290 640 Svälte 1_4, 1_5\Program\Programtext\2010-03-09  Program Svälte 1_4_ 1_5.docx 

 

Vägverket har regeringsuppdrag på att åtgärda alla bostadsmiljöer med 
ekvivalenta ljudnivåer överstigande 65 dB(A) på grund av trafiken på 
det statliga vägnätet. På sikt kan, enligt vägverkets bedömning, detta 
uppdrag utökas till att omfatta alla bostadsmiljöer över 55 dB(A) ekvi-
valent ljudnivå utomhus. Detta kan medföra att dessa mål även ska gälla 
för tillkommande bostadsbebyggelse längs statliga vägar. 

Det är, enligt Vägverket, inte möjligt att diskutera högre bullernivåer 
utomhus än 65 dB(A) vid nybebyggelse av bostäder längs statliga vä-
gar. För nivåer 56 – 65 dB(A) kan Vägverket acceptera bedömningen 
enligt avstegsfall om kommunen i avtal förbinder sig att inte kräva lägre 
bullernivåer i framtiden. Om någon annan än kommunen ökar kraven 
står kommunen för kostnaderna. 

I förslaget till den nya översiktsplanen framgår det att nya bostäder 
inom det aktuella exploateringsområdet ska placeras så att riktvärden 
för trafikbuller kan klaras utan krav på speciella åtgärder. 

Bullerutredning 
En bullerutredning har tagits fram i samband med programarbetet av ÅF 
– Infrastruktur AB/Ingemansson. Utredningen redovisas i rapport date-
rad 2010-02-17. 

Vid beräkningarna har som indatavärden använts den prognostiserade 
årsmedeldygnstrafiken för år 2020. Det totala antalet fordon per var-
dagsmedeldygn har prognostiserats till 12500 och antal tunga fordon till 
1000. Den skyltade hastigheten har antagits till 90 km/tim. 

Beräkningsresultatet för ekvivalentnivåer och maximalnivåer redovisas 
grafiskt på nedanstående bullerkartor. 

Beräkningarna visar ljudutbredningen på två meters höjd över marken. 
Markens beskaffenhet har en stor påverkan på ljudutbredningen. Bergs-
skärningar ger till exempel en stor skärmande effekt. Där vägen går på 
en vägbank och det är en svag sluttning i terrängen från vägen får man 
den största utbredningen av ljudnivåerna. 

Utrymme Högsta trafikbullernivå dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus 30 45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden)   

Vid fasad 55  

På uteplats  70 

Med nattetid avses tiden mellan 22,00 - 06,00
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Ekvivalentnivån 65 dB(A) förekommer beräkningsmässigt på upp till 
40 meter från väg 161. Ekvivalentnivån 55 dB(A) förekommer beräk-
ningsmässigt på upp till 140 meter från väg 161. Vid skärmande bergs-
skärningar kan gränsen för 55 dB(A) komma så nära som 30 från vägen. 

Utbredning maximal ljudnivå, 2 meter ovan mark, inkl fasadreflektion. ÅF – Infrastruktur AB/Ingemansson, 
rapport daterad 2010-02-17. 

Utbredning ekvivalent ljudnivå, 2 meter ovan mark, inkl fasadreflektion. ÅF – Infrastruktur AB/Ingemansson, 
rapport daterad 2010-02-17. 
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Maximalnivå 70 dB(A) förekommer beräkningsmässigt på upp till 50 
meter från väg 161. Vid skärmande bergsskärningar kan 70 dB(A)-
nivån komma så nära som 30 från vägen 

Utbredningen av den maximala ljudnivån från väg 161 ligger under 70 
dBA innanför planområdet och alla fastigheter kommer att klara det 
uppsatta riktvärdet. För den dygnsekvivalenta ljudnivån klaras 65 dBA-
nivån inom hela planområdet. Ser man till 55 dBA-nivån kan den kom-
ma att gå in i området som i programskissen är avsatt för seniorboende. 
Placeras seniorboendet i mitten eller nordväst av markerat området kla-
ras 55 dBA-nivån utan bullerreducerande åtgärder. Placeringen av seni-
orboendet kommer att utredas ytterligare under det fortsatta planarbetet. 

Den föreslagna exploateringen kommer att alstra trafik på de lokala 
vägarna inom planområdet. En ny infartsväg till området kommer att 
anläggas sydväst om befintliga fastigheter. Med en prognostiserad trafik 
på ca 4 rörelser per hushåll får man ca 800 trafikrörelser per dag. Ljud-
bidraget vid närmast befintliga fastighet kommer då att stanna vid en 
dygnsekvivalent ljudnivå på knappt 40 dBA, alltså betydligt under det 
angivna riktvärdet på 55 dBA. 

PROGRAMFÖRSLAG 
Programillustration finns som bilaga sist i detta program. I nästa plane-
ringsskede i planarbetet kommer tomt- och bebyggelselägen att studeras 
närmare. 

Bebyggelse- natur, landskap 
Inom programområdet föreslås olika typer av bebyggelse beroende på 
hur terrängen ser ut.  

Ca 55 tomter för friliggande villor föreslås inom området. Ytterligare ca 
60 bostadshus i tätare bebyggelsegrupper föreslås. Hustyper kan vara 
radhus, kedjehus eller tvåplanshus. Tomtstorlekar varierar från ca 650 – 
1200 kvm.  

I sydligaste delen av programområdet föreslås en grupp med lägre be-
byggelse (enplans) ut sig. Här föreslås minivillor, med storlek från 80-
110 kvm, anpassade till boende i åldern 55+. Den slutliga placeringen 
av dessa bostäder kommer att studeras vidare under planarbetet. Innan 
ställning tas till slutlig placering avses bl a samråd hållas med lokala 
äldreorganisationer. 

För hela exploateringsområdet är tanken att husen ska placeras in var-
samt i naturen. Grundläggning ska anpassas efter förutsättningarna. 
Höjdskillnaderna möjliggör en spännande arkitektur där vissa hus på 
pelare kan sträcka sig över den sluttande terrängen och lämna naturen 
orörd nedanför. Avsikten är att en god terränganpassning ska säkerstäl-
las genom planbestämmelser. I fortsatt planarbete kommer fotomontage 
att tas fram för att illustrera den föreslagna bebyggelsen. 

I programillustration (bilaga till programtext) redovisas idéer till hur 
bebyggelsen kan grupperas samt vilken karaktär bebyggelsen kan tän-
kas få. 
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Tillfart - vägar 
Den föreslagna bebyggelsen förutsätts få sin tillfart från väg 787 mot 
Skredsvik. En ny tillfartsväg föreslås ca 50 meter söder om de befintliga 
bostadshusen sydväst om programområdet vilket innebär att risken för 
störningar från trafik till det nya bostadsområdet minskas.  

Parkering för den föreslagna bebyggelsen föreslås i huvudsak anordnas 
inom tomtmark. 

Gång- och cykelvägar 
En gång- och cykelvägsförbindelse från programområdet till affär och 
busshållplatser vid Rotviksbro vore önskvärt för att höja trafiksäkerhe-
ten för oskyddade trafikanter. En bra gångförbindelse mot badplatsen 
vid Lanesund finns genom grusvägen som passerar väg 161 på bro syd-
ost om programområdet. 

Tillgänglighet 
Programområdet har i vissa delar en relativt stark lutning. Inom vissa 
partier uppgår väglutningen på huvudtillfarten till ca 10 %, se program-
skiss. Väglutningar över 10 % bör undvikas på längre delsträckor. Den 
slutliga placeringen och utformningen av tillfartsvägen kommer att stu-
deras vidare under planarbetet. 

Den redovisade gångvägen som mynnar ut mellan fastigheterna Svälte 
1:81 och 1:82 har redovisats på programskissen med en lutning av ca 11 
%. För att gångvägen ska kunna vara tillgänglig för funktionshindrade 
personer krävs att längslutningen halveras. I det fortsatta planarbetet 
kommer utformningen och läget av gångförbindelsen att studeras ytter-
ligare. 

Tillgänglighetsanpassning av kvartersmark bör studeras vidare i planar-
betet samt bevakas i bygglovskedet. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Avsikten från exploatören är att området ska anslutas till kommunens 
va-nät, som en förgrening till överföringsledningen Överby-Rotviksbro. 
Enligt den kommunala va-budgeten är ledningarna tänkta att ligga klara 
i början av år 2011. Ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp kommer att bildas kring Rotviksbro. 

Dagvatten 
Ett översiktligt förslag till dagvattenhantering har tagits fram i samband 
med programarbetet. I fortsatt planarbete bör redovisas hur dagvatten 
från planområdet ska omhändertas och fördröjas innan det släpps vidare 
till recipienten som är Svälte kile, ett vattenområde med höga naturvär-
den. 
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El, tele 
Genom programområdet går en 40 kV luftledning i sydvästlig–
nordostlig riktning. Ledningsägare är Vattenfall. Vid exploatering 
kommer kabeln att markförläggas. 

I västra delen av programområdet går en jordkabel. 

En ny transformatorstation kan även komma att krävas i anslutning till 
programområdet. Det föreslagna området bör förberedas för tele och 
bredbandskommunikation. 

Uppvärmning 
Ingen fjärrvärme finns i närheten av programområdet. Av miljöskäl bör 
inte fossila bränslen eller direktverkande el användas för uppvärmning 
av byggnader.  

Enskilda uppvärmningssystem kan med fördel anpassas för alternativa 
uppvärmningsformer, t ex i form av värmepumpsystem, pellets eller 
liknande. Intentionen är att detaljplanen ska möjliggöra byggande av 
hus med alternativa energilösningar. Inom många tomter kommer det 
även att bli möjligt att placera hus så att solfångare kan orienteras mot 
söder. 

Avfall 
Kommunen ansvarar för sophämtning. I Uddevalla kommun sker käll-
sortering av avfall. Närmaste återvinningsstation för förpackningsin-
samling ligger inom handelsområdet vid Rotviksbro. Grovsopor lämnas 
på Havskuren i norra Uddevalla. 

Störningar 

Risker 
Den föreslagna bostadsbebyggelsens närhet till väg 161 som är trans-
portled för farligt gods är avgörande för om en riskanalys bör tas fram. 
Den generella regel som länsstyrelsen i Västra Götaland tillämpar är att 
inom 150 meter från transportled av farligt gods bör en riskanalys göras 
i samband med upprättande av detaljplan. 

En riskanalys gjordes 2007-01-16 i samband med arbetet upprättande av 
detaljplan för utvidgning av Rotviksbro handelsområde. Av denna 
framgår att det i huvudsak är petroleumprodukter såsom bensin och 
diesel som transporteras på vägen med ca tre transporter per dag.  I den 
utförda riskanalysen finns en sammanställning över rekommenderade 
skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse och anläggningar. Skydds-
avståndet räknas från vägkant. 
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Avståndet mellan väg 161 och det närmast befintliga bostadshuset lik-
som de närmast föreslagna bostadshusen är ca 100 meter. På den aktuel-
la sträckan av väg 161 går vägen i relativt kraftig skärning, 7-10 meter. 
Den befintliga byggnaden på Svälte 1:78, som ligger närmast väg 161, 
är belägen ca 5 meter över vägens körbana, i skärning och bakom upp-
byggd bullervall. 

Den preliminära slutsatsen blir, med hänsyn till ovan angivna skyddsav-
stånd och vägens läge att bostäder bör kunna lokaliseras enligt pro-
grammets illustration. Efter genomfört programsamråd tas ställning till 
om en riskutredning ska utföras. 

Buller 
Hänsyn till bullerstörningar från den allmänna vägen 161 har tagits vid 
utformningen av programförslaget. De föreslagna bostäderna ligger på 
som minst ca 100 meters avstånd från väg 161 och till allra största delen 
utanför den zon där bullernivåerna överskrider rekommenderade rikt-
värden för trafikbuller.  

Den bebyggelsegrupp som föreslås i den sydöstligaste delen bör stude-
ras vidare då den tangerar området där ekvivalentnivåer 55 dBA upp-
nås. 

Med stöd av utförd bullerutredning bedöms hela exploateringsområdet 
kunna utformas så att samtliga bostäder får en god ljudmiljö, inom- och 
utomhus. Inte heller befintliga bostadshus bedöms få störningar av tra-
fikbuller då tillfartsvägen föreslås ca 80 meter söder om dessa. 

Den motocrossbana som ligger öster om länsväg 161 ger inga bul-
lerstörningar, eftersom tillståndet endast medger cyklar med elmotorer. 

Djurhållning 
Exploateringsområdet är lokaliserat i en jordbruksbygd med beteshagar 
och åkermark i omgivningen. 

Boverket arbetar med en översyn av riktlinjer för hästhållning intill 
bostäder. Senare tids forskning visar att allergenspridningen avtar 
mycket snabbt med avståndet från stall och gödselstad och att det fram-
för allt är spridning av allergener via kläder, som använts vid ridning 
och stallarbete, som förorsakar problem för allergiker. 

Jordbruksmarken nordost om cirkulationsplatsen samt mellan väg 161 
och Lanesundsvägen, används för vallodling samt efterbete med häst. 
En stallbyggnad med en mindre hästverksamhet (för närvarande 7 häs-
tar) finns ca 250 m sydost om planområdet. Gödselstad ligger öster om 
stallbyggnaden.  
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I detaljplanesammanhang har tidigare ett avstånd på minst 200 m mel-
lan stall och bostäder tillämpats inom kommunen för en medelstor häst-
anläggning, medan närhet till beteshagar har bedömts utifrån vad som är 
lämpligt på den aktuella platsen. 

Närheten till beteshagar och stall bedöms inte komma att förorsaka någ-
ra hälsorisker för boende inom exploateringsområdet. 

Generellt förbud mot gödselspridning råder enligt de allmänna generella 
lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla kommun inom 200 m från 
område som omfattas av detaljplan. För att få sprida gödsel närmare 
måste anmälan göras till kommunen. 

BEHOVSBEDÖMNING  

Allmänt 
Kommunen ska enligt 5 kap 18 § PBL (Plan och bygglagen) samt 6 kap 
11 § MB (Miljöbalken) bedöma om en detaljplan som upprättas kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan när planen genomförs, s.k. 
behovsbedömning. Bedömningen ska göras tidigt i planprocessen. Syf-
tet med behovsbedömningen är att avgöra om detaljplanen kan antas 
leda till betydande miljöpåverkan eller inte. Om planen kan antas leda 
till betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och en mil-
jökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Miljöpåverkan i korthet 
Nedan följer en sammanställning över vilken påverkan som i detta ske-
de bedöms uppkomma till följd av ett genomförande av programmet.  

Riksintressen 
Den föreslagna bostadsutbyggnaden med tillfartsvägar berör en liten del 
av område som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 
kap MB. Negativ påverkan på de samlade natur- och kulturvärdena 
bedöms inte uppkomma.  

Om dagvatten från området omhändertas och renas innan det rinner 
vidare mot Svälte kile kommer ingen påverkan att ske av Havstensfjor-
dens vattenområde som utgör Natura 2000-område samt är av riksin-
tresse för naturvård. En utredning som redovisar på vilket sätt dagvatten 
ska omhändertas och renas bör tas fram i det fortsatta arbetet. 

Naturmiljö - växt- och djurliv 
Den föreslagna exploateringen innebär att ett stort område naturmark 
tas i anspråk för tomtmark. Inga naturvärdesobjekt eller naturvårdsin-
tressanta arter finns inom programområdet. Det föreligger ingen kon-
flikt mellan bevarandet av naturvärden och exploatering inom program-
området.  

Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp vilket 
innebär att miljön i området inte kommer att belastas. Dagvatten ska 
fördröjas och renas innan det släpps vidare till recipienten. 
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Friluftsliv 
Den föreslagna exploateringen tar i anspråk mark som idag är tillgäng-
lig för det rörliga friluftslivet som i detta fall utgörs av boende i områ-
det. Det finns god tillgång på strövområden i omgivningarna och även 
inom bebyggelseområdet kommer naturmarkspartier att finnas kvar. Det 
finns möjligheter att utforma planen så att det blir god tillgänglighet till 
angränsande naturmark. 

Landskapsbild 
Landskapet i området kommer att förändras genom att delar av det idag 
obebyggda, skogsbevuxna höjdpartiet omvandlas till bebyggd miljö. 
Ambitionen är att nya byggnader ska ges en god anpassning till terräng-
en, d v s stora schakt och utfyllnader ska undvikas. Sett från det låglänta 
området kring Rotviksbro kommer delar av den föreslagna bebyggelsen 
att exponeras. Sett från Havstensfjorden kommer landskapsbilden inte 
att påverkas påtagligt av den föreslagna utbyggnaden. I fortsatt planar-
bete kommer fotomontage att tas fram för att illustrera den föreslagna 
bebyggelsen. 

Kulturmiljö 
Fortsatta arkeologiska undersökningar kommer att göras i det komman-
de planarbetet. Konsekvenserna för kulturmiljön kan efter detta beskri-
vas.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna kommer inte att överskridas. 

Hälsa och säkerhet 
Den föreslagna exploateringen kommer att ge upphov till en viss ökning 
av biltrafiken på väg 161. Risken för att gränsvärden för bullernivåer 
(enligt Boverkets allmänna råd 2008:1) för befintlig och föreslagen 
bebyggelsen ska överskridas bedöms som mycket liten.  

Beroende på hur tillfartsfrågan löses för de nya bostäderna kan stör-
ningar uppkomma för befintlig bebyggelse i södra delen av programom-
rådet. Inga bullernivåer kommer att överskrida gällande riktvärden vid 
den befintliga bebyggelsen. 

Gränsvärden för föroreningshalter i luften kommer inte att överskridas.  

Risken för att olyckor ska uppkomma bedöms inte öka genom den före-
slagna exploateringen. Avståndet från föreslagna bostäder till transport-
led för farligt gods uppgår till ca 100 meter vilket preliminärt bedöms 
utgöra ett tillräckligt skyddsavstånd. 

Närhet till djurhållning bedöms inte utgöra någon hälsorisk då avståndet 
uppgår till över 200 meter. 

Marken inom programområdet bedöms ha goda grundläggnings- och 
stabilitetsförhållanden. 
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Miljömål 
Nedan görs en kortfattad avstämning mot de nationella miljömål som 
bedöms vara relevanta för att klargöra hur planförslaget påverkar den 
nuvarande miljösituationen. 

Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig för-
surning och Ingen övergödning är kopplade till luftutsläpp. Försurning 
och övergödning orsakas av nedfall av bl a svavel och kvävedioxid. 
Den trafikökning som beräknas bli följden av ett plangenomförande 
bedöms inte påverka utsläppshalter och utsläppsmängder i den omfatt-
ning att det blir märkbart för närliggande bostäder. Värdena kommer 
fortfarande att ligga under angivna gräns- och riktvärden. Utbyggda 
gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik kan verka i positiv riktning. 
Ett energieffektivt byggande och användande av förnyelsebara upp-
värmningsformer bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. 

System för fördröjning och omhändertagande av dagvatten inverkar 
positivt på miljömålen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar 
och vattendrag. 

Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God 
bebyggd miljö på följande punkter: Förutsättningar finns för att tillskapa 
en bra och hälsosam boendemiljö med bra tillgänglighet till samhälls-
service men även till närrekreationsområden och närhet till vatten. Inga 
värdefulla natur- eller områden av betydelse för det rörliga friluftslivet 
påverkas negativt. Området har bra förutsättningar för ett miljöanpassat 
och energieffektivt byggande. 

Miljömålen Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv på-
verkas sannolikt inte i någon betydande grad då inga biotopskyddade 
eller andra värdefulla miljöer tas i anspråk.  

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god 
överensstämmelse med de nationella miljömålen. 

Sammanfattning miljöpåverkan - ställningstagande 
Planförslaget berör inget Natura 2000-område, medför inte någon skada 
på riksintressen eller åsidosätter miljökvalitetsnormer. 

Av ovanstående beskrivning av miljöpåverkan framgår att risken för 
negativ påverkan av miljön är begränsad. Däremot behöver vissa frågor 
ytterligare belysas vid detaljplaneläggning, t ex följande: 
- Planområdets utformning med hänsyn till landskapsbild samt kultur-

miljövärden  
- Geotekniska förhållanden 
- Konsekvenser för fornlämningsmiljön 
- Vatten- och avloppslösningar, hantering av dagvatten 
- Tillgänglighet med hänsyn till marklutningar 

Kommunen bedömer preliminärt att miljöbedömning inte behöver 
genomföras, vilket betyder att särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 
behöver upprättas. Efter programsamråd, då länsstyrelsen och andra 
myndigheters synpunkter på behovsbedömningen har inhämtats, ska 
kommunen ta ställning till om planen bedöms medföra risk för betydan-
de miljöpåverkan.  
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FORTSATT ARBETE 

Samråd kommer att ske genom att förslaget skickas till berörda fastig-
hetsägare, statliga och kommunala instanser, myndigheter m.fl. De syn-
punkter som lämnas kommer att sammanställas och kommenteras i en 
samrådsredogörelse. Efter programsamrådet kommer Miljö och stads-
byggnadsnämnden att ta ställning till fortsatt planarbete utifrån de in-
komna synpunkterna. 

Ett fortsatt planarbete innebär att en detaljplan upprättas, innehållande 
beskrivningar och plankarta. Detaljplanen ska också skickas på samråd 
på samma sätt som programmet. I nästa skede ska detaljplanen ställas ut 
för granskning innan den kan antas av kommunen. 

MEDVERKANDE I PROGRAMARBETE 
För Rådhuset Arkitekter AB: Sören Mannberg, Karin 

Bjelkenäs  

Uddevalla 2010-01-14 

Sören Mannberg 
Rådhuset Arkitekter 

Aktuellt läge 


