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I PROGRAMMET INGÅR FÖLJANDE HANDLINGAR 

Programhandlingar  

 Programbeskrivning (denna handling) 

 Programkarta 

 

Utredningar 

 Bullerberäkning, 2017-05-05 – Akustikforum 

 Preliminär naturvärdesinventering, 2017-01-24 – Naturcentrum AB 

 Arkeologisk utredning steg 1, februari - mars 2017 – Bohusläns museum 

 

Övriga handlingar 

 Fastighetsförtekning 

 Behovsbedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Werner Arkitekter AB 

Sven Källfelts Gata 203 

426 71 Västra Frölunda 

031-13 42 56 

info@wernerarkitekter.se 
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ÖVERSIKTSKARTA  

 

Programområdet är markerat med rött 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Fastighetsägaren för Kärra 2:1 har vid flera tillfällen ansökt om plantillstånd för att 

skapa nya bostäder på fastigheten, men har tidigare nekats. Framförallt med anledning 

av att den ansträngda trafiksituationen inne i Grebbestad medför svårigheter för 

trafikförsörjningen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 2015-09-30 att medge planbesked för ca 20 nya 

bostäder på del av fastigheten Kärra 2:1. På grund av invändningar från länsstyrelsen, 

då föreslaget område är ett känt fornlämningsområde, tog kommunstyrelsen ett beslut 

om ändrat planbesked 2016-12-07 där tillkommande bebyggelse hänvisades till en 

annan del av fastigheten.  

Kommunen har under lång tid planerat en ny väg öster om Grebbestad, och den 

föreslagna dragningen av denna går genom programområdet. Tidigare kallades denna 

väg förbifart Grebbestad och hade som primärt syfte att avlasta trafiksituationen i 

Grebbestad centrum. Senare har vägens syfte ändrats till att trafikförsörja kommande 

nyexploateringar öster om Grebbestad och omnämns i detta planprogram som ny 

huvudväg öster om Grebbestad.  

Planarbetet ska inledas med ett program och ta hänsyn till ny vägdragning genom 

området. Planavtal mellan Tanums kommun och exploatören undertecknades 2015-12-

08. 

Programmet syfte  

Programmets syfte är att skapa förutsättningar för att etablera bostäder inom de östra 

delarna av Grebbestads samhällsområde. Bostadsområdena utformas med hänsyn till 

den nya framtida huvudväg som planeras genom området. Ett annat viktigt syfte med 

programmet är att behålla den gång- och cykelled som går mellan Grebbestad och 

Tanumshede samt att värna om allmänhetens tillgång till naturen i området.  

Programmets huvuddrag 

Idag är programområdet skogbevuxet och helt oexploaterat. I planprogrammet prövas 

möjligheten till att uppföra ca 30 bostäder fördelat på tre områden. De tillkommande 

bostäderna ska anpassas till landskapet och topografin, vilket gör att de tre 

bostadsområdena kommer att få varierade karaktärer med möjlighet till både villor, 

radhus och mindre flerbostadshus. Området ska också planeras så att allmänhetens 

tillgång till närliggande natur- och rekreationsområden värnas.  

Den befintliga Kärravägen föreslås att användas som tillfartsväg till området, men i 

programmet prövas även ytterligare två möjliga alternativ för trafikförsörjning. 

Kommunen har planer på att bygga en ny huvudväg öster om Grebbestad som är tänkt 



6 

 

PLANBESKRIVNING Datum 2017-06-19 

Detaljplan för del av Kärra 2:1 m.fl. Grebbestad 

Diarienummer: 2015/2083-314 

 

att passera genom området. Nya exploateringar ska ta hänsyn till denna och föreslagna 

bostadsområden i området har anpassats till den framtida huvudvägen.  

Gång- och cykelförbindelsen mellan Grebbestad och Tanumshede som idag passerar 

genom programområdet ska bevaras.  

Process 

Kommunen har bedömt att detaljplaneprocessen ska inledas med ett programsamråd. 

Kommande detaljplan avses upprättas enligt Plan- och bygglagen, PBL 2010:900 med 

ändringar från och med 2015-01-01. Efter att programhandlingar upprättats, ställts ut för 

allmänheten och synpunkter sammanställts och kommenterats i en programsamråds-

redogörelse kan en detaljplan för området upprättas.  

Detaljplanen avses genomföras med standardförfarande som innefattar samrådsskede 

och granskningsskede. Mellan varje skede i processen samlas synpunkter in från 

myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter. Synpunkterna sammanställs och 

bemöts inför kommande skeden. 

 

 
Illustration över planprocessens olika skeden vid standardförfarande. 

Genomförda utredningar 

En preliminär naturvärdesinventering har utförts där de möjliga naturvärden som finns 

inom programområdet har pekats ut.  

En bullerberäkning har gjorts för att undersöka hur nära den planerade östra 

huvudvägen bostadsbebyggelse kan planeras för att uppfylla gällande bullerkrav vid 

bostadsbebyggelse.  

En arkeologisk utredning steg 1 har utförts för att hitta de fornlämningar som kan finnas 

i området. I utredningen påträffades en fornlämning samt ett antal troliga lägen för 

ytterligare fornlämningar.  

Kommande utredningar 

En mer ingående naturvärdesinventering kommer att göras inför samrådsskedet. Den 

kommer bland annat innebära en inventering av hasselsnok och salamander samt spel- 

och häckbeteende för fåglar. 

En arkeologisk utredning steg 2 kommer att behövas inför samrådsskedet, där de troliga 

lägen för fornlämningar som inte är synliga ovan mark utreds.  
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Inför samrådsskedet kan ytterligare utredningar komma att krävas gällande bland annat 

geoteknik, risk för bergras samt vatten- spillvatten- och dagvattenhantering.  

Områdesdata 

Geografiskt läge, areal och avgränsning 

Programområdet ligger mellan Grebbestad och Tanumshede, med Grebbestad centrum 

inom gång- och cykelavstånd. Området ligger intill Brattåstjärnet och har god tillgång 

till natur- och friluftsområden.  

Programområdet inkluderar dels ett idag obebyggt område inom fastigheten Kärra 2:1 

och dels tillfartsvägen fram till Siljevi idrottsplats. Programområdet begränsas i öster 

och sydväst av fastighetsgränsen för Kärra 2:1. Åt väster är programområdesgränsen 

anpassad för att följa topografin och i norr följer gränsen den befintliga Kärravägen. 

Storleken på programområdet är cirka 15 hektar.  

Markägoförhållanden 

Större delen av programområdet ligger inom fastigheten Kärra 2:1 som ägs av en privat 

fastighetsägare.  Närmast Siljevi är Kärravägen samfälld genom Grebbestad S:1. 

Marksamfälligheten tillkom genom laga skifte 1835 och samfälligheten har 14 

registrerade delägare. 

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

Allmänna intressen 

Tillkomsten av en ny huvudväg öster om Grebbestad är av allmänt intresse då den 

möjliggör en utbyggnad av nya områden öster om Grebbestad samt kan komma att 

avlasta trafiksituationen i Grebbestad centrum och medföra ett smidigare trafikflöde 

både inom och förbi centrum.  

Exploateringen innebär en viss minskning av befintliga naturområden, som används 

som rekreations- och friluftsområden. Detaljplanen kommer dock säkerställa att del av 

naturmarken i området bevaras, samt att gångstigar för rekreation kommer att kvarstå. 

Planeringen av gator och stigar inom området ska göras med hänsyn till friluftslivets 

intressen och tillkomsten av ordnade gator ökar tillgängligheten till naturområdena inom 

och utanför området. Exploateringen kan ha viss effekt på växt- och djurlivet, och 

byggnationen av den nya vägen kan skapa en barriäreffekt som inverkar negativt på 

djurlivet.  

Gång- och cykelstråket mellan Grebbestad och Tanumshede är av allmänt intresse och 

kommer att värnas om och finnas kvar i och med breddningen av tillfartsvägen till 

området. Nya bostäder kommer även att innebära en ökad trafikmängd på vägen, vilket 

påverka upplevelsen av gång- och cykelstråket. 
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Inom programområdet finns idag ledningar för el och vatten som till viss del 

sammanfaller med föreslagen yta för bostäder och vägar. Befintlig luftledning genom 

området kan behöva grävas ned för att möjliggöra nya bostäder och eventuella åtgärder 

behöver studeras vidare där matarledning för vatten sammanfaller med föreslagna 

bostäder.  

För kommunen är det positivt att skapa fler möjligheter för helårsboende, som kan 

generera skatteintäkter.  

Enskilda intressen 

Den privata exploatören/ägaren till fastigheten Kärra 2:1 önskar få möjligheten att 

stycka av och sälja de bostadstomter som planen slutligen ger möjlighet till.  

En byggnation av den nya huvudgatan förbi Grebbestad skulle påverka de tillkommande 

bostäderna i området och bland annat innebära en smidigare trafikförsörjning.  

Befintliga fastigheter i anslutning till programområdet kommer att påverkas av ett 

plangenomförande. Detta gäller främst Tanums-Rörvik 1:224 och 1:229. Tillkommande 

bostäder skulle innebära en förändring av områdets karaktär och tillkommande vägar 

skulle påverka de befintliga fastigheterna. Framförallt i det fall vägalternativ 3, via 

Björnemyr kommer att genomföras då det skulle innebära ett ökat trafikflöde förbi 

fastigheterna och samtidigt ge dem en smidigare tillfartsväg.  

Vid en exploatering inom området kommer marköverlåtelse behöva ske för de ytor som 

ska att bestå av allmän platsmark, då marken inom programområdet idag är i privat ägo.  

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

Avvägandet i programmet handlar till stor del om placeringen av nya vägar och 

bostäder så att de kan få det utrymme som krävs utan att i för stor utsträckning inkräkta 

på värdefull naturmark.   

Gällande naturmarken är bedömningen att det trots tillkommande bostäder fortsatt 

kommer finnas rekreationsytor inom området och ytor med särskilt höga naturvärden 

ska undantas från bebyggelse. Befintliga stigar ska behållas och nya kan tillkomma för 

att området ska kunna fortsätta fungera som ett strövområde.  

Sammantaget är bedömningen att programmet innebär en rimlig avvägning mellan 

allmänna och enskilda intressen, där varken de allmänna eller de enskilda intressena 

påtagligt skadas av programmets genomförande. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

 

En liten del av programområdet ligger innanför gränsen för den fördjupade 

översiktsplanen för Grebbestad från 2006. Denna del ligger inom rekommendationen 

R12, som anges som ett område för framtida förbifart öster om Grebbestad.   

En ny översiktsplan för Tanums kommun, översiktsplan 2030, planeras att antas 19 juni 

2017 av kommunfullmäktige. I översiktsplanen behandlas frågor gällande användning 

av mark- och vattenområden samt långsiktiga strategier och visioner för kommunens 

utveckling.  

Översiktsplan 2030 nämner att vid planering av nya områden öster om Grebbestad ska 

trafikförsörjningen planeras så att det på sikt kan bli möjligt att etappvis bygga ut en 

alternativ väg öster om samhället.  

I rekommendationerna för Grebbestads samhällsområde från översiktsplanen anges 

bland annat:  

 - Stor vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet.  

 - Ny bebyggelse kan tillkomma under förutsättning att vatten och avlopp kan lösas på       

ett tillfredsställande sätt både för befintlig och tillkommande bebyggelse. 

 - Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering 

av nya bebyggelseområden. 

 

 

Karta från översiktsplanen som 

visar avgränsningen av 

Grebbestads samhällsområde. 

Programområdet är markerat 

med gult 



10 

 

PLANBESKRIVNING Datum 2017-06-19 

Detaljplan för del av Kärra 2:1 m.fl. Grebbestad 

Diarienummer: 2015/2083-314 

 

Detaljplaner 

Programområdet är inte tidigare detaljplanelagt. Området gränsar i sydväst till 

detaljplanen 02:121 Förslag till ändring och utvidgning av Grebbestads köping, från 

140. Programområdet möjliggör en planmässig fortsättning av den väg som går igenom 

den gällande detaljplanen.  

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning  

Tanums kommun har upprättat en behovsbedömning daterad 2017-06-13 för att utreda 

om en miljöbedömning behöver genomföras.   

Följande frågor har särskilt lyfts fram i behovsbedömningen: 

Detaljplanen anses inte leda till att miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken 

överskrids. Inte heller bedöms Natura 2000-område påverkas negativt förutsatt att 

dagvattenhanteringen kan lösas på ett tillfredsställande sätt.  

Detaljplanen bör säkerställa att gång och cykelförbindelserna mellan Grebbestad och 

Tanumshede kvarstår. 

Områdets trafikförsörjning behöver utredas vidare i förhållande till en ny huvudväg 

öster om Grebbestad, rådande förutsättningar i Grebbestad, samt förhållandet till 

nuvarande gång- och cykelstråk mellan Grebbestad och Tanumshede. 

Området fungerar idag som ett lättillgängligt rekreationsområde för Grebbestad, varför 

bevarande av- och tillgänglighet till naturområden behöver beaktas. 

Nya byggnader ska uppföras radonsäkert, om inte andra förhållanden kan påvisas. 

Kommunens ställningstagande 

Planförslaget bedöms inte medverka till att platsens karaktär eller projektets omfattning 

och påverkan medför en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningens 

ställningstagande är att en miljöbedömning inte behöver genomföras. 

Ställningstagandet förutsätter att följande frågor utreds särskilt i det fortsatta 

planarbetet: 

- Utredningar gällande dagvatten, geoteknik, arkeologi samt naturvärdesinventering 

bör genomföras. Anslutning till kommunalt vatten- och spillvatten samt 

avfallshantering behöver studeras. 

- Bebyggelsens placering i landskapet och bevarande av sammanhängande 

grönområden studeras.  

- Planen ska säkerställa befintligt gång- och cykelstråk mellan Tanumshede och 

Grebbestad samt område för framtida huvudväg öster om Grebbestad. Fortsatta 

studier gällande val och utformning av tillfartsväg behöver göras.  
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Kommunala beslut 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-30, KS § 242, att medge planbesked för Kärra 2:1. 

I beslutet anges att arbetet bland annat ska ta hänsyn till kommande förbifart, befintligt 

gång- och cykelstråk, tillgängligheten till naturområden, närliggande fornlämningar och 

dagvattenhanteringen i området.  

Beslut omändrat planbesked fattades av kommunstyrelsen 2016-12-07, KS § 277. Det 

ändrade planbeskedet innebär en förändrad placering av nya bostäder, då länsstyrelsen 

meddelat att den tidigare föreslagna exploateringen var olämplig med hänsyn till 

platsens kulturhistoriska värden. I beslutet anges att följande frågor behöver hanteras i 

planarbetet: 

-  Områdets trafikförsörjning behöver utredas i förhållande till en ny allmän väg öster 

om Grebbestad, rådande förutsättningar i Grebbestad, samt förhållandet till 

nuvarande gång- och cykelstråk mellan Grebbestad och Tanumshede.  

- Ny bebyggelse ska anpassas till möjligheten att bygga en ny allmän väg genom 

området. Ett område för den framtida vägen behöver säkerställas inom detaljplanen. 

- Anslutning till kommunal försörjning av vatten och avlopp. Inom ramen för 

detaljplanearbetet behöver områdets dagvattenhantering utredas och en 

naturvärdesinventering, arkeologisk- och geoteknisk utredning behöver 

genomföras.  

- Området fungerar idag som ett lättillgängligt rekreationsområde för invånarna i 

Grebbestad, varför bevarande av och tillgänglighet till naturområden behöver 

beaktas.  

- Möjligheten till att gräva ner befintlig luftburen kraftledning studeras. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap 
miljöbalken 

Programområdet berörs inte av några riksintressen enligt 3 kap miljöbalken.  

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap miljöbalken 

Programområdet ligger inom det område som kallas obrutna kusten och omfattas av de 

särskilda hushållsbestämmelserna i 4 kap 3 § miljöbalken. Inom området ska turismens 

och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 

bedömningar beträffande exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  

Programområdet fungerar idag som ett populärt strövområde för framförallt invånarna i 

Grebbestad. Vikt läggs vid att befintliga gångstråk och stigar genom området bevaras 

och förstärks, för att ta hänsyn till det rörliga friluftslivet. Området planeras med 
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naturmark mellan de föreslagna bostadsområdena och områdena med de högsta 

naturvärdena lämnas orörda. De särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms inte 

innebära några hinder för genomförande av förslaget. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap miljöbalken 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta godtagbara kvalitet för mark, vatten, luft 

eller miljö inom ett geografiskt område. Normerna reglerar den miljökvalitet som ska 

finnas eller uppnås.  

Programmets genomförande bedöms inte medföra någon risk att miljökvalitetsnormerna 

för vatten, luft eller omgivningsbuller överskrids. 

Sveriges miljömål 

I plan- och bygglagens och miljöbalkens portalparagrafer anges hållbar utveckling som 

ett viktigt syfte med de båda lagtexterna. För att på lång sikt uppnå en hållbar utveckling 

har regeringen formulerat sexton miljömål. De av målen som främst berörs av 

programmet är: god bebyggd miljö, säker strålmiljö, begränsad klimatpåverkan, frisk 

luft och ett rikt växt- och djurliv. 

Eftersom radonhalten är naturligt hög i Tanums kommun ska all ny bebyggelse utföras 

radonsäkert.  

En preliminär naturvärdesinventering har utförts och en fördjupad inventering kommer 

att göras inför samrådet. Bebyggelsen anpassas efter de naturvärden och hotade arter 

som finns inom området.  

Tillkommande bostadsområden placeras med hänsyn till närmiljön och bör utformas för 

att nå en långsiktigt låg energiförbrukning.  

Vid planeringen ska hänsyn tas till hållbarhet och naturvärden. Genomförandet av 

programförslaget bedöms inte medföra att de nationella miljömålen påverkas negativt.  

Övriga förordnanden 

I den preliminära naturvärdesinventeringen anges att det i området finns förutsättningar 

för hasselsnok, stor vattensalamander och åkergroda, som är fridlysta enligt 4 § i 

artskyddsförordningen (2007:845). En mer ingående inventering kommer att utföras 

inför samrådsskedet, där en eventuell förekomst av fridlysta arter fastställs.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, PROGRAMFÖRSLAG OCH 
KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar   

Terrängen inom programområdet är kuperad och höjderna skiftar från cirka + 10 meter 

över nollplanet till cirka + 40 meter över nollplanet. Inom området finns flera 

höjdpartier med berg i dagen. Mellan höjderna finns sänkor och mindre dalgångar där 

marken består av lera eller morän. I norra delen av området, i anslutning till 

Brattåstjärnet består marken av sand.   

 

Utdrag ur SGU:s jordartskarta.  

Hela programområdet består idag av naturmark av varierande karaktär. Ungefär en 

tredjedel av området består av hyggen eller ungskog, ytterligare en tredjedel består av 

förstagenerations barrskog och den sista tredjedelen är igenväxande hällmarksmiljö.  

En preliminär naturvärdesinventering daterad 2017-01-24 har utförts av Naturcentrum 

AB. Inventeringen har dokumenterat de naturvårdsintressanta objekt som finns inom 

området och noterar att det finns förutsättningar för vissa speciella arter inom området. 

Rekommendationen är att en mer ingående inventering ska göras inför nästkommande 

planskeden, som utreder förekomsten av hasselsnok, grodor och salamander samt 

inventerar spel- och häckbeteendet för fåglar i området. Den uppdaterade inventeringen 
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kommer att utföras innan detaljplanen går ut på samråd, och resultatet av den kommer 

att inarbetas i planförslaget.  

Inom området finns två småvatten. Det ena är en igenvuxen våtmarksmiljö med en 

grund vattensamling och det andra är en långsträckt vattensamling som kan vara djupare 

i den norra änden. Småvattnen kan utgöra en parnings- och uppfödningsmiljö för grodor 

och salamandrar. 

Utmed branterna i områdets sydöstra kant finns ett avlångt klapperstensområde, som 

kan utgöra övervintringsområde för kräldjur och ormar som hasselsnok.  

       

Till vänster: Foto på det större, lång-             Till höger: Foto på klapperstensfältet i  

sträckta småvattnet, där det kan finnas           sydost. 

grodor och salamandrar.  

 

         

En stor del av vegetationen i programområdet består av hyggen och ungskog. 
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Naturvärdesförutsättningar inom programområdet. 

En liten del av programområdet har pekats ut i ängs- och hagmarkinventeringen från 

1989. I Ängs- och betesmarksinventeringen som gjordes 2001-2004 pekades samma 

område ut som restaurerbar naturbetesmark. Området som utpekades i inventeringarna 

är idag ett hygge och i den preliminära naturvärdesinventeringen konstaterades att 

området idag inte innehar några höga naturvärden.    

Programförslaget och dess konsekvenser  

Tillkommande bostadsbebyggelse kommer att göra anspråk på en del av den naturmiljö 

som idag täcker området. Bostadsområdena ska anpassas efter topografin och 

naturvärdena så att de högsta bergspartierna och ytor med särskilt höga naturvärden 

lämnas fria från bebyggelse.  

Klapperstensfältet och båda de dokumenterade småvattnen lämnas i programkartan fria 

från exploatering och en inventering av fridlysta arter görs inför kommande detaljplan. 

Byggrätterna kommer därefter att anpassas ytterligare baserat på förekomsten av 

rödlistade arter. 
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Bebyggelseområden 

Förutsättningar 

Programområdet är idag obebyggt. Närmaste samlade bebyggelse är Grebbestad, där 

bostadsbebyggelsen börjar cirka 900 meter väster om programområdet. Enstaka 

bostadshus ligger utspridda runtom området. Söder om programområdet, vid 

Björnemyr, finns de två bostadsfastigheterna Tanums-Rörvik 1:224 och 1:229.  

Programförslaget och dess konsekvenser  

 

Föreslagen placering av bostäder inom programområdet. 

Programområdet bedöms vara lämpligt för ca 30 nya bostäder uppdelat i tre områden. 

De nya bostadshusen ska planeras med hänsyn till landskapsbilden och topografin.  

Område A i programområdets sydvästra dalgång bedöms vara lämpligt för villor, parhus 

eller radhus i 1 - 2 våningar. Den kuperade topografin gör att suterränghus kan vara 

lämpligt för att undvika omfattande sprängningsarbeten. Utbredningen av dessa 

bostäder begränsas bland annat till naturvärden i form av klapperstensfältet och det 

långsträckta småvattnet. En remsa naturmark lämnas mellan de nya bostäderna och 

befintliga enbostadshus på Tanums-Rörvik 1:224 och 1:229.  
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Område A föreslås följa den sydvästra dalgången 

Område B ligger på berget i nordväst. Här medför de många lokala höjdskillnaderna att 

området bäst lämpar sig för villabebyggelse. Placeringen på berget gör att en lägre 

bebyggelse med maximalt 1 våning lämplig. Rekommendationen från översiktsplan 

2030 om att bygga på berg bör tillämpas här. Den anger bland annat att vägar och 

grundläggning ska utföras så att sprängning och utfyllnad ska undvikas, att 

hällmarkskaraktären ska bevaras i störstas möjliga mån och att färgsättning och material 

ska anpassas till det omgivande landskapet.  

Område C är beläget i den östra dalsänkan och har flackare mark än det övriga 

programområdet. Detta område kan tåla en något högre exploatering både gällande höjd 

och byggnadstyp. Här bedöms att både villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus 

i 1 - 3 våningar skulle passa in i landskapsbilden.  

    

Område B på det nordvästra berget         Område C har flackare mark 
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Service och mötesplatser 

Förutsättningar 

Inne i Grebbestad centrum finns basservice med bland annat skola, förskola, äldrevård 

och matbutik. Ytterligare serviceutbud finns i Tanumshede cirka 5 kilometer bort.   

Programförslaget och dess konsekvenser  

Programförslaget innebär cirka 30 tillkommande bostäder och kan medföra en marginell 

ökning av servicebehovet i Grebbestad. Befintligt serviceutbud bedöms tillräckligt för 

att täcka behovet för de tillkommande bostäderna och ingen ny kommunal service 

planeras inom området.  

Arkeologi 

Förutsättningar 

 

Placering av fornlämning samt troliga lägen för fornlämningar baserat på den 

arkeologiska utredningen.  
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Inom programområdet finns idag inga sedan tidigare kända fornlämningar, men i 

närområdet finns flera fornlämningsområden. I dalsänkan strax väster om 

programområdet, söder om Brattåstjärnet finns ett större område med flera 

fornlämningar. Bland annat stensättningar, hällristningar och boplatslämningar.  

En arkeologisk undersökning steg 1 har genomförts av Bohusläns museum under 

februari – mars månad 2017. Vid undersökningen framkom en fornlämning i form av en 

stensättning, samt ett antal troliga lägen för fornlämningar som inte är synliga ovan 

mark. En hällristningsinventering utfördes, men inga hällristningar upptäcktes inom 

programområdet. Utredningen är genomförd men rapporten är ännu inte godkänd av 

länsstyrelsen vilket gör att rapporten inte finns att läsa i dagsläget. 

Fornlämningen som upptäcktes i norra delen av programområdet är en stensättning som 

är cirka 20 x 8,5 meter och breder ut sig i nordvästlig- sydvästlig riktning. 

Stensättningen bedöms vara från bronsåldern/äldre järnåldern och dess form är svår att 

avgöra på grund av sentida stenförflyttningar.  

Vid undersökningen påträffades även sex troliga lägen för fornlämningar som idag inte 

är synliga ovan mark. I samband med det fortsatta planarbetet bör en fortsatt 

arkeologisk utredning steg 2 utföras, där de eventuella fornlämningarnas antikvariska 

status fastställs. Inom programområdet påträffades även kulturlämningar i form av 

stengärdesgårdar.  

Programförslaget och dess konsekvenser  

Inga bostäder föreslås i anslutning till den fornlämning som upptäcktes i 

programområdets östra del, och inte heller i direkt anslutning till de stengärdesgårdar 

som markerades ut i utredningen.  

I programhandlingen redovisas nya vägdragningar och möjliga bostäder intill några av 

de troliga lägena för fornlämningar. Inför samrådsskedet behöver en fördjupad 

utredning göras, där omnämnda platser studeras. Om fornlämningar hittas på någon av 

platserna kommer planerad bebyggelse och vägdragningar att anpassas till fynden och 

deras arkeologiska värde.  

Trafik 

Biltrafik 

Förutsättningar 

Idag passerar Kärravägen genom området. Det är en enskild grusväg med en vägbredd 

på cirka 2 meter som framför allt används som gång- och cykelförbindelse mellan 

Grebbestad och Tanumshede. Ytterligare en grusväg svänger av från denna och utgör 

tillfartsväg för fastigheten Kärra 2:4 sydost om programområdet.  
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Foto på korsningen där gång- 

och cykelstråket svänger av till 

vänster mot Tanumshede och 

tillfartsvägen till bostadshuset 

på Kärra 2:4 svänger av till 

höger.  

 

 

 

 

 

 

 

Befintliga vägar i och i anslutning till programområdet. 

Trafikbelastningen inne i Grebbestad är idag hög under sommaren, vilket leder till 

problem med framkomlighet och ökade bullernivåer. Kommunen har därför utrett 

möjligheten till att göra en omdragning av väg 163 och bygga en förbifart öster om 

Grebbestad för att minska trafikmängderna inne i centrum.  
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En genomförbarhetsstudie för förbifarten gjordes av Vectura 2009-05-25. I studien 

angavs ett antal alternativa vägsträckningar för en tänkt förbifart, där samtliga passerar 

igenom programområdet för Kärra 2:1. Studien utredde även utformning och kostnad 

för den planerade vägen. Den föreslagna vägbredden angavs till 8 meter och vägen hade 

en föreslagen hastighet på 90 km/h.  

  

Typsektion genom den nya vägen, från Genomförbarhetsstudie för väg 163 förbifart 

Grebbestad. 

 

Under 2009 togs även en trafikutredning för Grebbestad fram av Vectura. Utredningen 

analyserar olika åtgärder för att avlasta de höga trafikmängderna inne i Grebbestad 

centrum. En av de åtgärder som tas upp i utredningen är den omdragning av väg 163 

som då kallades förbifart Grebbestad. Det anges att vägen beräknas trafikeras med upp 

till 5000 fordon/dygn under högsäsong och cirka 1000 fordon/dygn under lågsäsong. 

Möjliga alternativa 

vägdragningar enligt 

Genomförbarhetsstudie 

för väg 163 förbifart 

Grebbestad. 

Programområdet är 

markerat med rött.  
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Syftet med den nya vägen har senare förändrats och i den nya översiktsplanen beskrivs 

vägen som en alternativ väg öster om samhället. Trafikförsörjningen ska planeras så att 

det kan bli möjligt att bygga ut vägen etappvis i samband med utbyggnad av nya 

områden öster om Grebbestad.  

Tanken med vägen är alltså inte längre primärt att avlasta väg 163 genom Grebbestad 

centrum, utan att trafikförsörja kommande nyexploateringar öster om Grebbestad. 

Hastighetsbegränsningen planeras att bli 80 km/h och lokalt skulle hastigheten kunna 

sänkas till 60 km/h beroende på omgivande mark och bebyggelse.  

En Åtgärdsvalsstudie för Grebbestad daterad 2017-03-15 har utförts av ÅF 

Infrastructure AB. Studien identifierar brister och föreslår åtgärder för trafiksituationen i 

Grebbestad. Syftet med den är att den ska kunna användas som ett diskussions- och 

beslutsunderlag vid fortsatt planering. 

I åtgärdsvalsstudien redovisas en målbild för Grebbestad med följande punkter:  

- Det ska vara attraktivt att gå och cykla i Grebbestad med god trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter. 

- Det är acceptabelt att framkomligheten för biltrafiken på huvudvägnätet och 

busstrafiken är mindre god i de centrala delarna av Grebbestad. 

- Möjligheten att köra ut på väg 163 från anslutande vägar ska förbättras. 

- Framkomligheten för utryckningsfordon ska vara god och leveranser ska komma 

fram med så liten inverkan som möjligt på övrig trafik. 

- Lättillgänglig parkering utanför centrum ska vara ett naturligt alternativ till 

centrumparkeringar. 

Flertalet förslag på åtgärder tas upp i studien. I västra delen av Grebbestad föreslås en 

utbyggnad av en ny väg som skulle kunna avlasta befintligt vägsystem. Denna kallas för 

Västra vägen och ett planprogram för den finns framtaget. Bland de övriga åtgärder som 

omnämns finns bland annat flera förbättrade korsningar i anslutning till väg 163, 

utökade och förbättrade infarts- och långtidsparkeringar, åtgärder för att förbättra gång- 

och cykelnätet samt möjligheter till att leda om och fördela trafiken på flera olika vägar, 

exempelvis mellan Grebbestad och Tanumshede.  

Dialog mellan kommunen och trafikverket pågår gällande genomförandet av de 

föreslagna åtgärderna. 
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Programförslaget och dess konsekvenser  

 

 

De möjliga alternativ till vägdragningar som 

redovisas i planprogrammet.  

 

 

 

Det finns flera möjliga alternativ för 

trafikförsörjning till de nya bostäderna. Nedan 

redovisas tre alternativ för trafikförsörjning där 

Kärravägen anges som huvudalternativ.  

Alternativ 1 via Kärravägen innebär att de nya bostäderna ska nyttja den redan 

befintliga Kärravägen. Det skulle innebära att befintlig grusväg behöver breddas och 

förstärkas för att både kunna trafikförsörja tillkommande bostäder och fungera som 

gång- och cykelled mellan Grebbestad och Tanumshede. Kärravägen ansluter till den 

kommunala Bryggerigatan vid Siljevi idrottsplats, vilket innebär att vägsträckan som 

behöver breddas är cirka 800 meter. Närmast Siljevi är vägen samfälld genom 

marksamfälligheten Grebbestad s:1. Därefter ligger hela vägen fram till de planerade 

bostäderna inom fastigheten Kärra 2:1. I samband med vägens breddning kan 

kommunalt avlopp dras från befintlig anslutningspunkt i Bryggerigatan. Detta är en 

åtgärd som behöver göras oavsett vilken tillfartsväg som används. Alternativ 1 är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, då det innebär att befintliga vägar efter viss 

justering kan användas, och marken där åtgärder föreslås är till största delen i 

exploatörens ägo. Nackdelarna med alternativ 1 är dels att det innebär en ökad 

trafikmängd på gång- och cykelleden och dels att Bryggerigatan är trång och att 

korsningen mellan nedre och övre långgatan inte är optimalt utformad.  

 

Principsektion för möjlig utformning av Kärravägen efter breddning. Vägen är ännu 

inte detaljstuderad.  

Alternativ 2 är söderut, via Björnemyr. Denna lösning utgår ifrån att befintlig grusväg 

fram till de två bostadsfastigheterna Tanums-Rörvik 1:224 och 1:229 kommer att 

användas. En anslutande väg kommer sedan behöva byggas mellan befintlig väg och det 
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nya bostadsområdet. Det finns två möjliga placeringar för en sådan väganslutning förbi 

befintliga bostadshus och fortsatta studier av väglösningen kommer att krävas om 

kommunen väljer att gå vidare med detta alternativ. Befintlig grusväg är ca tre meter 

bred och leder ut på Repslagaregatan som ansluter till väg 163. Eventuellt kommer en 

breddning av grusvägen krävas för att den ska fungera som tillfartsväg. Förutom 

Tanums-Rörvik 1:224 och 1:229 kan även fastigheterna Tanums-Rörvik 1:17 och 1:60 

beröras av detta vägalternativ.   

Alternativ 3 är via ny planerad huvudväg norrifrån som skulle ansluta till väg 163 vid 

Greby. Den nya vägen skulle kunna byggas ut etappvis och till viss del går det eventuellt 

att utnyttja befintlig grusväg norrifrån. Befintlig korsning mot väg 163 behöver studeras 

vidare. Den nya vägsträckan skulle initialt kunna dimensioneras efter den trafikmängd 

som i ett första skede förväntas köra på den, under förutsättning att det i framtiden finns 

möjlighet att anpassa den till ett större trafikflöde.   

Att bygga denna väg skulle innebära stora ekonomiska åtaganden för kommunen och 

kräva flera omfattande utredningar. Det är en lång vägsträcka som behöver byggas för att 

kunna försörja de ca 30 bostäderna inom programområdet. Vägalternativet kommer att 

påverka flera av fastigheterna norr om programområdet, där den nya vägen kommer att 

dras. Kärravägen skulle kunna behållas som gång- och cykelväg utan att breddas och 

trafiken till området skulle inte behöva ledas via centrala Grebbestad. 

Tabellen nedan sammanfattar för- och nackdelarna med de olika vägalternativen. 

Bedömningen har gjorts på en skala mellan 1 - 5, där 5 är mycket bra och 1 mycket 

dåligt. 

 Alt. 1, Kärravägen Alternativ 2 Alternativ 3 

Trafiksäkerhet 3 3 4 

Framkomlighet 2 3 5 

Kostnad 3 3 1 

Ingrepp i naturen 3 4 1 

Markägoförhållande 4 2 1 

Påverkan på övriga 

trafikslag 

1 4 5 

Landskapsbild 4 4 2 

Konsekvenser för 

enskilda fastigheter 

5 1 3 

 

Kommunens samlade bedömning är att angöring via Kärravägen innebär det mest 

lämpliga alternativet för den i programmet föreslagna exploateringen. För eventuell 

ytterligare exploatering i de östra delarna av Grebbestads samhällsområde bör 

möjligheterna att ordna en alternativ tillfartsväg som inte leder trafiken in mot centrum 
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övervägas, i enlighet med kommunens översiktsplan. När den nya huvudvägen sedan 

byggs bör trafikmatningen till området läggas om till denna väg och Kärravägen kan 

återgå till att vara enbart gång- och cykelled.  

I genomförbarhetsstudien finns flera alternativa dragningar av den nya huvudvägen. Det 

alternativ som används i Bullerberäkningen är alternativ 2C, som bedöms kunna 

medföra högre hastigheter och därmed högre bullervärden för de tillkommande 

bostäderna.  

 

De olika möjliga tillfartsvägarna till området.  

Den vägdragning som visades i genomförbarhetsstudien var inte detaljstuderad, utan 

endast grovt utritad. På grund av detta och då syftet med vägen ändrats sedan studien 

genomfördes har vägens placering justerats något i detta program. Anledningen till 

förändringen är att vägen ska vara bättre anpassad till terrängen och landskapsbilden i 

området. På kartan nedan redovisas vägdragningsalternativ 2C från 

genomförandestudien i orange och den nya föreslagna dragningen i gult. Det är denna 

nya dragning som har använts vid bullerberäkningen och som är inritad i 

programkartan. En noggrannare studie av sträckning för resterande delar av vägen ska 

genomföras i framtida planering.  
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Dragningen av ny väg som redovisades i 

genomförbarhetsstudien markeras med 

orange. Dragningen som föreslås i detta 

program markeras med gult.  

 

 

 

 

 

 

På grund av de planerade bostäderna och den korsande gång- och cykelleden är det 

troligt att en lokal hastighetsbegränsning på max 60 km/h kommer tillämpas genom 

programområdet. Bullerberäkningen som gjorts redovisar konsekvenser av både 60 

km/och 80km/h och visar att exploateringen ur bullersynpunkt skulle vara genomförbar 

även med en hastighetsbegränsning på 80 km/h.  

Om vägalternativ 1A eller 1B skulle tillämpas istället skulle vägen dras närmare både 

nya och befintliga bostäder. Detta skulle troligen medföra en hastighetsbegränsning på 

max 40 km/h på vägsträckan förbi bostäderna. 

Ett nytt gatunät inom området behöver anläggas för att trafikförsörja tillkommande 

bostadsområden. Den kuperade terrängen gör att nya gator behöver detaljstuderas och 

placeras så att godtagbara lutningsförhållanden uppnås och för att hitta en vägdragning 

som är anpassad efter landskapet. Ytterligare studier av lutningar och noggrannare 

placeringar av gatorna ska göras i kommande detaljplan. Resultatet av kommande 

utredningar och synpunkter under samrådet kan göra att förändringar i det översiktligt 

föreslagna vägnätet behövs. Inne i områdena kan vändplatser behövas. Dessa planeras 

så att vändmöjligheter utan backningsmanöver finns för både personbilar och 

sophämtningsfordon.  

Möjligheterna att köra vidare till fastigheten Kärra 2:4 ska säkerställas inom 

planområdet. 

Gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar 

Kärravägen som går genom programområdet fungerar som den huvudsakliga 

cykelförbindelsen mellan Grebbestad och Tanumshede. Stigar och vägar inom området 

används som strövområde för rekreation. 
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Programförslaget och dess konsekvenser  

När Kärravägen breddas och anpassas till de nya bostäderna ska utrymme ges så att 

cykelförbindelsen mellan Grebbestad och Tanumshede kan behållas och medföra 

fortsatt goda gång- och cykelförbindelser in till Grebbestad. Att använda Kärravägen 

som tillfartsväg kommer att innebära en ökad mängd biltrafik längs vägstreckan.  

Vid en eventuell byggnation av den nya huvudvägen genom området behöver 

trafiklösning anordnas så att cykelstråket kan korsa vägen på ett säkert sätt och att 

cykelförbindelsen mellan Grebbestad och Tanumshede kan fortsätta ha en god standard.   

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

Den närmaste hållplatsen för kollektivtrafik är Grebbestad busstation, cirka 1,5 

kilometer från programområdet. Därifrån går bussar till flera av de närliggande orterna, 

som exempelvis Tanumshede, Fjällbacka, Havstenssund och Håby.  

Ca 3 kilometer öster om programområdet ligger Tanums järnvägsstation varifrån det går 

tåg mot Göteborg och Strömstad. Härifrån går även buss mot Tanumshede och 

Grebbestad.  

Programförslaget och dess konsekvenser  

Nya bostadsexploateringar kommer att utgöra ett något ökat underlag för 

kollektivtrafiken i östra Grebbestad. När  den nya huvudvägen genom området byggs 

kan det i framtiden finnas möjlighet till att se över kollektivtrafikstråken och eventuellt 

lägga till en busshållplats längs den nya vägsträckan.  

Parkering 

Tillkommande en- och tvåbostadshus förutsätts lösa sitt parkeringsbehov på egen 

fastighet. I de fall flerbostadshus byggs ska möjligheten till gemensamma 

parkeringslösningar inom området studeras.  

Friytor 

Lek och rekreationsområden 

Förutsättningar 

Området är en del av ett större naturområde och fungerar idag som ett lättillgängligt 

rekreationsområde för invånarna i Grebbestad. Flera promenadstråk och stigar passerar 

idag igenom området. En av de stråk som ansluter till programområdet är Falkeröds 

vandringsled, som utgår från Falkeröds hembygdsgård och är en del av kuststigen. 

Strax väster om programområdet ligger Siljevi idrottsplats med bland annat 

fotbollsplan, där Grebbestad IF har sitt klubbhus.  



28 

 

PLANBESKRIVNING Datum 2017-06-19 

Detaljplan för del av Kärra 2:1 m.fl. Grebbestad 

Diarienummer: 2015/2083-314 

 

Programförslaget och dess konsekvenser  

För att även fortsättningsvis kunna fungera som ett rekreationsområde ska 

promenadstigar genom området värnas så långt det går. I vissa fall ändrar stigarna 

karaktär, från upptrampade naturstigar till ordnade lokalvägar med blandtrafik. Detta 

gör området mer lättillgängligt och ökar möjligheterna att nå kringområden från de 

ordnade lokalgatorna. I kommande detaljplan ska vikt läggas vid att befintliga stråk kan 

bevaras och att tillkommande bostäder inte innebär några hinder för allmänhetens 

möjligheter till att gå och cykla genom området och vidare.  

Tillgången till naturområden behöver beaktas vid planeringen, och i en kommande 

detaljplan kommer områden med naturmark inom planområdet säkerställas.  

Tillgänglighet 

Den kuperade marken inom programområdet innebär att tillkommande gator behöver 

anpassas till terrängen. Lutningen på gatorna inom bostadsområdet behöver studeras 

vidare i kommande detaljplan för att garantera att den inte överstiger 8 %.   

Nya bostäder ska utformas tillgänglighetsanpassade. I kommande detaljplan studeras 

byggrätter så att en tillgänglig utformning möjliggörs. Att bostäderna uppfyller krav på 

tillgänglighet från boverkets byggregler och plan- och bygglagen säkerställs i 

bygglovsskedet.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Förutsättningar  

Programområdet ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 

spillvatten. Genom området går en matarledning för vatten. Inga kommunala 

spillvattenledningar finns i direkt anslutning till området.  

Programförslaget och dess konsekvenser  

Ny bebyggelse inom programområdet ska anslutas till det kommunala systemet för 

vatten och spillvatten via avtal. Kommunen har en långsiktig plan för utbyggnaden av 

kommunalt vatten och avlopp i områden där det behövs i enlighet med 6 § i Lagen om 

allmänna vattentjänster. Prioritering av områden har gjorts efter områdenas behov med 

avseende på miljön och människors hälsa. Områden med befintliga fastigheter 

prioriteras. De senaste åren har kommunen utvidgat verksamhetsområdet och anlagt 

kommunalt VA ut till i genomsnitt ca 70 fastigheter per år, i områden med befintliga 

fastigheter som tidigare haft enskilda anläggningar för vatten och avlopp. Planen för 

utbyggnad av kommunalt VA och utvidgning av det kommunala verksamhetsområdet 

fortsätter i den takten fram till år 2030. 

För att kunna genomföra utbyggnaden av det aktuella detaljplaneområdet när 

genomförandetiden startar så har kommunen och exploatören en överenskommelse 
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kring att området ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsystemet via avtal. 

Detta innebär att exploatören ansvarar för utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet 

fram till en av kommunen anvisad anslutningspunkt. Vid utbyggnad av vatten- och 

avloppsnätet kommer kommunen att ställa krav på anläggningen så att inga risker för 

hälsa- och säkerhet ska finnas. 

Det finns möjlighet att ansluta till den kommunala vattenledning som passerar genom 

området. Sannolikt kommer det att behövas tryckreducering för att kunna ansluta direkt 

till matarledningen. Utrymme för en mindre byggnad för tryckreducering kommer att 

avsättas i plankartan i kommande detaljplan.  

Anslutning till kommunalt spillvatten kan göras vid Bryggerigatan, cirka 900 meter 

väster om de föreslagna bostäderna. Ny spillvattenledning behöver dras från 

anslutningspunkten till de nya bostäderna, vilket kan utföras i samband med breddning 

av Kärravägen. Ledningar för vatten och spillvatten behöver också anläggas i de nya 

gatorna inom bostadsområdet. Exploatören kommer att ansvara för utbyggnaden av 

vatten- och spillvattenledningar till och inom området.  

 

Anslutningspunkter för vatten och spillvatten. 

Dagvatten 

Förutsättningar  

Inom de högre delarna av planområdet finns berg i dagen. Vattnet rinner därifrån ner 

mot de mer låglänta markerna runt området. Huvudsakligen öster mot närliggande 

jordbruksmarker och till en viss del åt nordväst. Inga kommunala dagvattenledningar 

finns i närheten av området.  
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Programförslaget och dess konsekvenser  

Dagvattnet ska tas omhand inom programområdet och fördröjas så att det efterliknar 

naturliga flöden och inte ökar vattenflödet nedströms. Dagvattenmagasin behöver 

anläggas för att kompensera för de tillkommande hårdgjorda ytor som anläggs vid en 

exploatering.  

Värme och energi 

Förutsättningar 

I programområdet finns inte förutsättningar att ansluta till fjärrvärmenätet.  

Programförslaget och dess konsekvenser  

Uppvärmningen i bostäderna bör göras med hållbara värmesystem och en långsiktigt låg 

energiförbrukning. Ett möjligt alternativ kan vara att utnyttja bergvärme. Vid placering 

och orientering av bostadshusen bör hänsyn tas till väderstrecken och möjlighet att 

utnyttja solenergin.  

El, tele och elektronisk kommunikation  

Förutsättningar 

Elledningar från Ellevio samt teleledningar från Skanova sträcker sig genom 

programområdet enligt kartan nedan. 

 

Befintliga el- och teleledningar i anslutning till programområdet 
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Programförslaget och dess konsekvenser  

Nya ledningar behöver anläggas inom programområdet och en ny transformatorstation 

kan krävas. Eventuellt utrymme för transformatorstation kommer att avsättas i 

plankartan inom kommande detaljplan. 

Befintlig luftledning genom området sammanfaller delvis med föreslagen placering av 

bostäder och nya lokalgator. En sträcka av ledningen kan därför komma att behöva 

grävas ner. Eventuell nedgrävning av luftledningen studeras vidare inom ramen för 

detaljplanearbetet och åtgärden ska bekostas av exploatören. 

Avfallshantering 

Förutsättningar 

Det kommunala bolaget Rambo AB ansvarar för avfallshanteringen i Tanums kommun. 

Vid långtidsparkeringen vid Repslagaregatan i Grebbestad finns en återvinningsstation 

för glas, kartong, metall, plast och tidningar. För grovsopor och farligt avfall är de 

boende hänvisade till återvinningscentralen på Tyft.  

Programförslaget och dess konsekvenser  

Utrymme för hushållssopor ska anordnas för de nya bostäderna. Antingen vid varje 

bostad eller i gemensamma sophus. Vägarna planeras så att sophämtningsfordon kan 

köra in och vända inom området.  

Brandsäkerhet 

Förutsättningar 

Befintlig grusväg uppfyller inte till fullo dagens krav på körbanebredd för utrycknings-

fordon. Inga brandposter finns i närområdet.  

Programförslaget och dess konsekvenser  

Vägarna inom programområdet utformas så att utryckningsfordon kan nå bostäderna 

och vända inom området. Vägar och uppställningsplatser skall anordnas på ett sådant 

sätt att avstånd mellan uppställningsplats och fastigheter ej kommer att överstiga 50 

meter. Om inte gatunät eller motsvarande ger tillräcklig åtkomlighet skall en särskild 

räddningsväg anordnas. Brandvattenförsörjning för området skall dimensioneras enligt 

anvisningar i V AV P83 från Svenskt Vatten. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Förutsättningar  

Idag finns inga bullerkällor i eller i närheten av programområdet.  
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Det är stora skillnader mellan trafikmängden i Grebbestad under sommar- och 

vinterhalvåret och trafikmängden på den nya huvudvägen beräknas bli ca 5000 

bilar/dygn under högsäsong och ca 1000 bilar/dygn under lågsäsong enligt den 

trafikutredning för Grebbestad som genomfördes av Vectura 2009. Senare 

trafikmätningar i Grebbestad har visat något lägre siffror, men inför den bullerberäkning 

som gjorts för programmet bedömdes det rimligt att använda siffrorna från utredningen 

vilket kan kompensera för eventuella framtida trafikökningar. 

En bullerberäkning genomfördes av Akustikforum 2017-05-05 för att kartlägga de 

bullernivåer den nya huvudvägen skulle medföra. För att ta hänsyn till de varierande 

trafiknivåerna gjordes bullerberäkningen med siffror som motsvarar trafik under 

högsäsong.  

I genomförbarhetsstudien från 2009 föreslogs en hastighetsbegränsning på 90 km/h för 

den nya vägen, men i samband med programarbetet har det bedömts troligare att en 60 

km/h kommer gälla genom programområdet. Därför har beräkningar gjorts för 

hastighetsbegränsningar av både 80 km/h och 60 km/h på den nya vägen. Andelen tung 

trafik har beräknats till 5 %. Ekvivalenta och maximala ljudnivåer har beräknats på 2 

och 5 meter över mark, för att representera plan 1 och 2 i en bostad. 

2017-07-01 kommer nya riktvärden för buller att träda i kraft för bullernivåer från spår- 

och vägtrafik vid en bostadsbyggnads fasad. Dessa ska tillämpas på alla 

detaljplanearbeten som påbörjats efter 2015-01-02. De nya riktvärdena innebär att 

bullernivåerna inte får överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 

fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats i 

anslutning till byggnaden. Om dessa nivåer överskrids ska åtgärder vidtas. Exempelvis 

kan bostaden utformas så att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en sida där 

55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 
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Bullerberäkningen visar att de ekvivalenta ljudnivåerna understiger riktvärdena inom de 

föreslagna bostadsområdena, även om hastighetsbegränsningen på vägen skulle bli 80 

km/h förbi bostäderna. Bullernivåerna är högre på andra våningen än på bottenvåningen 

och även topografi och markbeläggning påverkar också bullret.  

Beräkning av ekvivalent ljudnivå, 

2 meter över mark, vid 80 km/h. 

Beräkning av ekvivalent ljudnivå, 

5 meter över mark, vid 80 km/h. 

Beräkning av ekvivalent ljudnivå, 

2 meter över mark, vid 60 km/h. 

Beräkning av ekvivalent ljudnivå, 

5 meter över mark, vid 60 km/h. 
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De maximala ljudnivåerna ligger under gränsvärdena inom den del av programområdet 

där nya bostäder föreslås. Värdena beräknas överskrida 70 dBA endast allra närmast 

den nya huvudvägen. 

Programförslaget och dess konsekvenser  

Vid planeringen av nya bostäder behöver hänsyn tas till de bullernivåer som den 

framtida vägen skulle föra med sig. Utformningen av de nya bostadsområdena görs så 

att riktlinjer för buller inte överskrids och bostadshusen placeras på ett erforderligt 

avstånd till den framtida vägen.  

I programkartan förläggs området för bostäder till ett en yta där det bedöms rimligt att 

klara de nya riktvärdena för trafikbuller.  

Klimatförändringar 

Förutsättningar 

Programområdets lägsta punkt ligger cirka + 10 meter över nollplanet och bedöms 

därför inte påverkas av stigande havsnivå. Risk för översvämning till följd av ökade 

nederbördsmängder ska tas hänsyn till vid dimensionering av kommande 

dagvattensystem.  

Programförslaget och dess konsekvenser  

Dagvattensystemet ska anpassas för att klara ökade vattenflöden. Under upprättande av 

kommande detaljplan ska en konsekvensbeskrivning av 100 års-regn genomföras. 

Geoteknik 

Förutsättningar 

Programområdet är kuperat med flera högre bergspartier med berg i dagen. I sydväst 

finns ett långsträckt klapperstensområde. Mycket berg i dagen i området kan medföra en 

förhöjd risk för bergras och blocknedfall. Dessa risker bör studeras vidare i kommande 

detaljplan. 

Längs hela kusten i Tanums kommun är bohusgranit den vanligaste bergarten vilket 

medför höga halter av radon i berggrunden. Hela området ska därför betraktas som 

högradonmark.  
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Inom området finns gott om berg i dagen, med både hällar och bergsbranter. 

Programförslaget och dess konsekvenser  

Vid byggnation av nya vägar och grundläggning av bostadsbebyggelse inom 

programområdet behöver sprängning och schaktning utföras på ett säkert sätt. En 

geoteknisk utredning föreslås utföras i kommande detaljplan för att undersöka 

markstabiliteten samt bedöma vilka åtgärder som bör vidtas vid exploatering av 

området. Utredningen kommer utgöra underlag vid upprättande av 

detaljplanehandlingar. 

All nybyggnation inom området ska utföras radonsäkert för att förhindra att radongas 

läcker in i byggnaderna.  

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter 

Detaljplanens genomförande kommer att innebära konsekvenser för några av de 

fastigheter som ligger inom och i anslutning till programområdet.  

Tillfart enligt huvudalternativet berör marksamfälligheten Grebbestad S:1 då vägen 

troligtvis kommer att behöva breddas samt att trafikmängden på vägen ökar. Även 

samfälligheterna Grebbestad S:6 och S:7 berörs eventuellt i mindre omfattning.  

Fastigheten Kärra 2:4 strax utanför planområdet berörs särskilt av den planerade 

huvudvägen och tillfart till denna fastighet måste säkerställas i planen. 

Fastigheterna Tanums-Rörvik 1:224 och 1:229 berörs då de ligger direkt utanför 

området och i nära anslutning till de planerade bostadsområdet. Tillfart enligt alternativ 

2 skulle påverka dessa fastigheter. Vilken omfattning och vilka åtgärder som kan krävas 

behöver utredas vidare om alternativ 2 förespråkas. Ny väg skulle ta i anspråk mark 

inom fastigheten Tanums-Rörvik 1:17. 

Om vägalternativ 3 tillämpas kommer flertalet fastigheter norr om programområdet att 

påverkas.  

I nordöst gränsar programområdet till fastigheten Kärra 2:3 och i sydväst gränsar 

området till Tanums-Rörvik 1:224 och 1:17. 
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Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark kommer att tillämpas inom området, 

vilket innebär att kommunen kommer att ansvara för drift och skötsel av allmänna 

platser.  

Ekonomiska åtaganden 

Upprättandet och genomförandet av detaljplanen kommer att innebära ett flertal större 

ekonomiska åtaganden, framför allt för exploatören.  

Dels handlar det om kostnader i samband med detaljplanearbetet med de utredningar 

och åtgärder som krävs för att färdigställa detaljplanen.  

Dels är det kostnaderna som exploateringen medför. Där är breddning och byggnation 

av vägar en stor kostnad, som beror på vilket av de olika vägalternativen som kommer 

att tillämpas. Inom området tillkommer kostnader för anläggning av vägar, vatten- och 

spillvattennät samt eventuella dagvattenmagasin.  

Även dragning, flytt och nedgrävning av ledningar kommer att medföra kostnader. Där 

handlar det om nergrävning av befintlig luftledning, anslutning till matarledning för 

vatten samt dragning av nya spillvattenledningar till området från befintlig 

anslutningspunkt i Bryggerigatan.  

FORTSATT ARBETE 

I kommande arbete med detaljplan behöver följande frågor särskilt beaktas: 

 - Områdets trafikförsörjning och förhållandet till ny huvudväg öster om Grebbestad  

 - Förhållandet till nuvarande gång- och cykelstråk mellan Grebbestad och Tanumshede.  

 - Bevarandet av och tillgängligheten till naturområden för rekreation. 

 - Hantering och fördröjning av dagvattenflöden. 

 - Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. 

 - Möjligheten till att gräva ned befintlig luftburen kraftledning. 

 - Anpassning av nya vägar och bebyggelse till den kuperade terrängen och  

landskapsbilden. 

Följande utredningar bedöms behövas under upprättande av kommande detaljplan: 

 - Arkeologisk utredning, steg 2 

 - Fördjupad naturvärdesinventering 

 - Geoteknisk utredning 

 - Ytterligare studier av placering och höjdsättning av tillkommande gator.  

 - Vatten- spillvatten- och dagvattenutredning 

Preliminär tidplan för arbetet 

Program    Kvartal 2 2017 

Upprättande av detaljplan 
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Samråd    Kvartal 1 2018 

Granskning    Kvartal 3 2018 

Godkännande i miljö- och byggnadsnämnden Kvartal 4 2018 

Antagande i miljö- och byggnadsnämnden/ Kvartal 1 2019 

kommunfullmäktige  

Laga kraft tidigast   Kvartal 2 2019 

Om ingen därefter överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta kommande detaljplan 

vinner den laga kraft cirka en månad efter antagande. 

Medverkande i programarbetet 
Programhandlingarna har på uppdrag av Tanums kommun handlagts av 

planavdelningen, Tanums kommun och författats av Werner Arkitekter AB. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Sandra Olsson  Ida Olsson Bjärmark 

Planandläggare  Planförfattare 


