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Figur 1

Figur 2

Rättelse!
I buller-, gatu- samt dagvattenutredningarna anges en del av gatunätet felaktigt. Utredningarna utgår
från gatunamn enligt figur 1 ovan. Den sträcka som i figur 1 anges som del av Ringvägen är felaktig.
Korrekta gatunamn anges i figur 2 - d.v.s. Talldungevägen och Affärsvägen. I buller-, gatu- och
dagvattenutredningarna samt i delar av planbeskrivningen (”Trafikmängder”, ”Vatten, avlopp och
dagvatten” samt ”Buller”) gäller alla hänvisningar till gatunamn enligt figur 1.
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PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Till detaljplanen hör:
Plankarta
Illustrationskarta
Planbeskrivning (denna handling)
Genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Bilagor:
Arkeologisk utredning Ryland Skogen, Rio kulturkooperativ (2010)
Geoteknisk utredning, GeoConsult (2012)
Bullerutredning, Gärdhagen Akustik (2014)
Trafikutredning, BBK Trafik & Miljökonsulter (2012)
Naturvärdesinventering av Kattedaben, Naturcentrum (2013)
Arkeologisk förundersökning av fornlämningar inom ny detaljplan för Tanumshede Centrum, UV
Väst (2013)
Utredning gata (Kattedaben), ÅF Infrastructure (2014)
Utredning dagvattenhantering, ÅF Infrastructure (2014)
Planbeskrivning
Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de
förutsättningar och de syften planen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan till skillnad mot
plankartan som är juridiskt bindande.

BAKGRUND OCH SYFTE
Kommunen har under de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Antalet arbetsplatser
förväntas öka inom Tanumshede under de närmaste åren, vilket innebär en ökad efterfrågan på
bostäder.
Tanums kommun har påbörjat arbetet med två nya utbyggnadsområden i Tanumshede centrum,
Backane och Kattedaben, vilket innebär att en stor del av det som utgör centrum i Tanumshede blir
föremål för ny planläggning. För att få idéer kring utformning av utbyggnadsområdena och för att
stärka ett otydligt centrum, initierades 2010 en arkitekttävling. Fyra olika arkitektkontor deltog i
tävlingen. Uppgiften var att upprätta förslag till planprogram och gestaltningsprogram för Tanumshede
centrum samt att ge förslag på lokalisering och utformning av bostäder för det kommunala
bostadsbolaget Tanums Bostäder AB samt PeO Hedemyr Fastighets AB. Till vinnande kontor utsågs
Ditrix Arkitekter AB.
Baserat på det vinnande förslaget tog plan- och byggavdelningen fram ett planprogram. Ditrix
Arkitekter AB har sedan getts i uppgift att ta fram planhandlingar. Utformning och illustrationer av
tillkommande bebyggelse och centrumutformning i planhandlingarna är till stor del baserade på det
vinnande tävlingsförslaget.
Programhandlingar och samrådshandlingar togs fram för ett stort område inom Tanumshede centrum.
Inför utställning delades planområdet i tre delar, varav dessa handlingar (Tanumshede centrum del 1)
är den norra av de tre delarna.
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Syftet med detaljplanen är att tillskapa goda bostäder för helårsboende,
grönstrukturer och kommunikationsstråk som bidrar till att stärka identitet
och centrumkänsla i Tanumshede.

PLANPROCESSEN
De viktigaste tankarna i förändringsarbetet av Tanumshede centrum formulerades i ett planprogram
för vilket programsamråd genomfördes 2011. Synpunkter kom in och sammanfattades i en
programsamrådsredogörelse. Under 2012 har kommunikation skett med boende och företagare i
Tanumshede liksom med myndigheter. Grundat på inkomna synpunkter och utredningar togs
samrådshandlingar fram och skickades ut på samråd i februari 2013. Under samrådstiden fanns
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen inför nästa skede, utställningen. Inkomna synpunkter
har sammanställts i en samrådsredogörelse och ligger som underlag till förändringarna till
utställningsskedet. Detaljplanen skickades ut på utställning i maj 2014 och berörda sakägare fick
ytterligare ett tillfälle att komma med synpunkter på planen. Efter utställningstiden bemöttes alla
inkomna synpunkter i ett utställningsutlåtande (mars 2015) som skickades ut till berörda parter. Vissa
revideringar gjordes i planhandlingarna inför antagandet, baserat på utlåtandet. Beslutet om antagande
tas av kommunfullmäktige och när det beslutet är fattat finns möjlighet att överklaga planen. Om
planen inte överklagats när tiden för överklagande gått ut vinner den laga kraft.

Illustration 1. Översikt över planprocessen
Detaljplanen handläggs enligt rutiner för normalt planförfarande enligt äldre plan- och bygglagen
(PBL 1987:10).
Först efter att detaljplanen antagits och vunnit laga kraft kan hela eller delar av planen genomföras.
Medborgardialog
Syftet med medborgardialog är att genom information och debatt ge boende och berörda möjlighet att
framföra sina synpunkter och anspråk. Medborgardialog fungerar som en viktig del av planprocessen
eftersom denna just går ut på att samråda med bland annat sakägare och allmänhet.
Lärarna vid Hedeskolan och Tanumsskolan samt en grupp elever vid Hedeskolan har vid flera
tillfällen fått besök av kommunens handläggare och planförfattare för att diskutera demokrati,
planprocess och stadsbyggnad under ämnet bild. Tillsammans funderade eleverna över begrepp som
torg och park i samhällets centrum med exempel från andra städer.
Syftet var att i linje med projektbeskrivningen för medborgardialog ta elevernas perspektiv,
erfarenheter och önskemål som en av utgångspunkterna för detaljplanearbetet. Eleverna deltar
samtidigt som de lär sig om stadsbyggande, planprocess och demokrati.
Torget och vägen dit var avgränsning för arbetet vars resultat och slutsatser integreras i planarbetet.
Frågor som har diskuterats är till exempel: Hur upplevs vägen från skolan till torget? Vad gör ett torg
trevligt att vara på? Vem är centrum till för? Större delen av Torget behandlas i en parallell detaljplan
(Tanumshede Centrum del 2).
Elevernas arbete redovisades genom en film samt modeller. Samtal i samband med redovisningen gav
utrymme för frågor, utbyte av idéer och förklaringar.
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Foton på idémodeller av Torget som eleverna redovisat
Planförslaget speglar många av de idéer som kom fram, bland annat att fruktträd i parken bevaras, en
väl tilltagen och fantasifullt utformad sandbunker eller strand. Amfiteatern som gav stöd för Hedemyrs
handelstrappa.
En idé kom upp om ett fysiskt avtryck från vår tid, kanske i form av en avgjutning i betong på torget.
Frågan om vägar för gång och cykel togs upp där synpunkter på förbättring av övergången vid
Sockenmagasinet nämndes.
Medborgardialog har också genomförts med fastighetsägare utmed Affärsvägen.
Dialogen har skett genom stormöten. Tjänstemän från kommunen och planförfattaren har informerat
om planprocess, eventuella marktillköp, hur arrende av kommunal mark går till för att sedan
gemensamt diskutera utökade byggrätter, fler butiker samt utformning av park och torg för att stärka
centrum. Man har diskuterat möjligheter och svårigheter. Många fastighetsägare har nämnt att
hällristningar och världsarv har en dragningskraft som bör synliggöras och annonseras mer även i
tätorten. Fler parkeringsplatser i anslutning till butikerna efterfrågas. Sociala mötesplatser, fler
restauranger, kaféer, uteserveringar kring Affärsvägen ger centrum liv. Fler butiksentréer bör ligga
mot Affärsvägen.
Alla parter som är berörda av den nya planen bör samordna bygginitiativ och kampanjer för bästa
resultat.
Beteckningar på plankartan
I plankartan finns ett antal beteckningar som bestämmer användningen av kvartersmark. Nedan följer
en beskrivning av vad de olika beteckningarna innebär och hur de kan användas.
Detta planarbete uppförs enligt den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).
C - Centrum. Beteckningen centrum omfattar en relativt blandad typ av verksamheter. Här ingår till
exempel butiker, bio, samlingslokal, föreningslokal, restaurang, hotell, servicelokaler, och bibliotek.
B - Bostäder. För ändamålet bostäder är det boendet som ska vara huvudsyfte.
H - Handel. I användningen handel ingår alla typer av detaljhandel, och även service och hantverk som
t.ex. skomakare, bank och restaurang.
D - Vård. Vårdändamålet innefattar all slags vårdverksamhet, både offentlig och privat, som avser
människor och bedrivs i särskilda lokaler.
K - Kontor. I användningen kontor ingår t.ex. kontor, hotell och konferenslokaler.
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PLANDATA
Planområdet är beläget i Tanumshede som är centralort i Tanums kommun. Området inkluderar stora
delar av centrala Tanumshede. I norr avgränsas området av Bergsvägen - Rylandsvägen. I söder
avgränsas området av Affärsvägen och centrumområdet (där en annan detaljplan tar vid, Tanumshede
Centrum del 2). I öster avgränsas området av Riksvägen som passerar genom Tanumshede. I väster
avgränsas området av Hedevägen.

Illustration 2. Tanumshede är centralort i
Tanums kommun

Illustration 3. Planområdet.

Areal
Planområdet omfattar ca 10,6 ha.
Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs delvis av kommunen, men även privat mark berörs av planen. Det
norra utbyggnadsområdet (Kattedaben) ägs av kommunen men ska exploateras av PeO Hedemyr
Fasighets AB. Markägoförhållanden mellan kommunen och enskilda framgår av illustration 4. För
detaljerad redovisning av fastighetsägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill
programområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.
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Illustration 4. Kommunen är markägare till rödmarkerade områden. Lilamarkerade områden tillhör
Tanums Bostäder AB, övriga fastigheter är i privat ägo.

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKENS BESTÄMMELSER
Enligt 2 kap 1§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål
för vilka de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Användning som medför
en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde.
Riksintressen, 3 kap 6 § miljöbalken (MB)
Enligt 3 kap 6 § MB skall områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Delar av planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och Världsarv Tanum
(Tanumsslätten - Kalleby - Oppen - Fossum, KO52). I den fördjupade översiktsplanen för
Tanumshede har följande övervägande gjorts för det riksintressanta området:
”För samhällets fortsatta utveckling bör preciseras var de värdefulla miljöerna i tätorten finns.
Det nutida samhället är en del i det intressanta världsarvet, som handlar om kontinuitet i bosättning i
området. Ny bebyggelse bör förhålla sig till den småskalighet som idag kännetecknar
Tanumshede.”
Den mest värdefulla kulturmiljön inom Tanumshede centrum ligger inom den s.k. kulturtriangeln.
Under planarbetet har flera samråd skett med länsstyrelsen rörande planförslagets förhållande till
kulturmiljövärden inom planområdet.
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Illustration 5. Utdrag ur Karta kulturmiljövård, Fördjupad översiktsplan (FÖP) Tanumshede
Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Vid planläggning ska miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas eftersom planläggning inte får
medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. En miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara
miljökvalitet som människan och/eller miljön anses tåla. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft
samt för fisk- och musselvatten.
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning.
Planförslagets genomförande bedöms inte medföra överskridande av gällande miljökvalitetsnormer.
Natura 2000
Programområdet omfattas inte av eller gränsar till område som ingår i Natura 2000.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner
Översiktsplanen visar kommunens vilja om hur mark- och vatten ska användas långsiktigt. Den ska
vägleda kommunen och andra myndigheter i deras beslut angående bebyggelse och användning av
mark och vatten. Översiktsplanen är ett rådgivande dokument som ska ses över under varje politisk
mandatperiod.
För Tanumshede samhälle finns en fördjupad översiktsplan (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige
2006-02-06. Den ersätter den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2002, inom det aktuella
området. I den fördjupade översiktsplanen anges följande:
Del av nybyggnadsområdet Kattedaben norr om ICA Hedemyrs är utpekat för bostadsändamål (R3);
”På berget i det skogsområde som finns i centrala Tanumshede kan, med en ny förbifart, möjliggöras
ett område med möjlig utveckling för bostäder och handel. Området ligger centralt i orten och kan
erbjuda en vacker närmiljö runt husen. Vid ett kommande detaljplanearbete får hänsyn tas till
fornlämningar inom området. Området används idag som rekreationsområde för närboende och det
är viktigt att vid en exploatering möjliggöra för människor att även fortsättningsvis kunna promenera
genom området.”
Del av nybyggnadsområdet Kattedaben tar i anspråk mark som är utpekat som tätortsnära naturmark
(R12);
”Tätortsnära naturmark där oförändrad markanvändning bör gälla. Stor restriktivitet mot ny
bebyggelse.”
Planförslaget möjliggör bostadsbebyggelse inom del av naturmarken vilket är en avvikelse från
gällande rekommendationer. Den föreslagna planläggningen av nybyggnadsområdet bevarar därför
delar av naturmarken och gata och gc-väg har lagts ut så promenader genom området underlättas.
Bostäderna placeras så att stig söderifrån genom en ravin kan bevaras.
Området kring Hedeskogsvägen är utpekat som område för bostadsändamål med eftersträvan om
fortsatt användning (R1);
”Områden där marken idag främst används för bostadsändamål och är i de flesta fall även reglerad i
detaljplaner för denna användning. En fortsatt markanvändning med denna inriktning bör
eftersträvas.”
Större delen av centrum ligger inom område för centrumverksamheter (R7);
”Område inom vilket centrumverksamheter kan utvecklas, t ex service, handel, kontor, parkering och
bostäder.”
Korridorer för nya vägar inom samhällsområdet är inte längre aktuell med hänsyn till topografi och
nybyggnadsområdet Kattedabens utformning (R18). Detaljplanen visar på alternativa sätt att hantera
utbyggnad och trafik.
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Illustration 6. Rekommendationer enligt FÖP
R1 Områden där marken idag främst används för
bostadsändamål och är i de flesta fall även reglerad
för denna användning. En fortsatt markanvändning
med denna inriktning bör eftersträvas.
R3 Områden lämpliga för bostadsbebyggelse med
byggrätter som medger åretruntboende.
R7 Område inom vilket centrumverksamheter kan
utvecklas, t ex service, handel, kontor, parkering och
bostäder.

Illustration 7. Gällande detaljplaner inom
planområdet
08:101 Stadsplan 1969-10-28
08:110 Stadsplan 1980-04-30
08:113:1 Detaljplan 2006-04-25
08:201 Byggnadsplan 1949-08-26

R11 Kulturhistoriskt intressant miljö i centrala
Tanumshede. Stor restriktivitet skall gälla mot
förändringar som kan skada värdena inom området.
R12 Tätortsnära naturmark där oförändrad
markanvändning bör gälla. Stor restriktivitet mot ny
bebyggelse.
R18 Korridorer för nya vägar inom samhällsområdet.

Detaljplaner
Detaljplanen är juridiskt bindande. Bygglov prövas mot detaljplanen och kommunen är skyldig att
lämna bygglov i enlighet med plankartan.
Inom planområdet finns fyra gällande detaljplaner/stadsplaner, den äldsta är en byggnadsplan från
1949.
Gällande detaljplaner inom planområdet anger markanvändning för i huvudsak park, bostäder, handel
och parkering. En anpassning till dagens utseende och behov är nödvändig.
Genomförandetiden för samtliga detaljplaner har gått ut.
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Planskeden
Program för planområdet
Planprogram för området upprättades 2011-04-07 av plan- och byggavdelningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och godkändes för programsamråd av miljö- och byggnadsnämnden
2011-04-19.
I detta beskrivs målet med det fortsatta planarbetet;
• Att tillskapa goda bostäder som förhåller sig till den småskalighet som kännetecknar
Tanumshede idag.
• Att förstärka centrumkänslan i Tanumshede genom att utveckla parken och Affärsvägen.
• Att stärka gång- och cykelsambanden.
• Att med en god utformning integrera parkeringar i Tanumshedes stadsbild.
• Införandet av skydd/varsamhetsbestämmelser för kulturhistorisk värdefull bebyggelse.
• Utreda geotekniska förhållanden.
• Trafikutredning med avseende på cirkulationsplatser, trafiksäkerhet, bullernivåer mm.
• Arkeologisk utredning av området vid Postvägen (Backane)
• Utredning med avseende på fornlämningsområdens storlek.
• Tillgänglighetsaspekter.
• Studier av placering och utformning av konstrunda i Tanumshede.
• Vidare studier av exploateringsområden.
Planprogrammet var utsänt på samråd under våren 2011 till länsstyrelsen, statliga organ och
myndigheter, kommunala instanser samt övriga sakägare enligt PBL. Informations- och samrådsmöte
har hållits. Inkomna synpunkter har summerats och kommenterats i en programsamrådsredogörelse,
upprättad 2011 och reviderad 2013, av plan- och byggavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samråd för planområdet
Efter programskedet förändrades planområdet genom att bostadsområden utefter Hedeskogsvägen och
Bergvägen tillkom, samtliga delar öster om Riksvägen har tagits bort och viss förändring av plangräns
skedde i anslutning till Sockenmagasinet och Lurvägen. Av tidigare föreslagna rondeller inom
området togs flera bort, likaså höjningen av Affärsvägen.
I programsamrådsredogörelsen angavs bl a att följande skulle utvecklas:
• Planbeskrivningen kompletteras med kravet om länsstyrelsens tillstånd vid eventuell
byggnation i anslutning till gästgiveriet enligt lagen om kulturminnen mm.
• Planbeskrivningen kompletteras med behovet av att kända fornlämningar i anslutningar till
planerad byggnation behöver avgränsas genom arkeologisk förundersökning, alternativt
förundersökas inför eventuell borttagning samt att länsstyrelsens tillstånd erfordras.
• Komplettering av befintliga handelsutredningar.
• Frågan om förorenad mark på fastigheterna Tanumshede 2:17, 2:19 och Ryland 3:2 studeras
vidare i det fortsatta planarbetet för att klargöra om eventuell ytterligare sanering kan behövas
inför en förändrad markanvändning.
Samrådshandlingar godkändes för samråd vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 201302-19. Förslaget sändes 2013-03-14 ut till samtliga sakägare. Samrådsredogörelse upprättades 201404-10, med revidering 2014-04-22. I den framgick inriktningen inför utställning:
• De föreslagna byggrätterna i området kring gästgiveriet och hotellet justeras.
• Byggrätterna i det nya bostadsområdet ”Backane” justeras.
• Byggrätt mellan Konsum och 1:30 ses över.
• Placering av återvinningsstation och utrymmen för sophantering studeras närmare.
• Kompletterande utredningar genomförs avseende arkeologi, naturvärden, dagvatten och buller.
• Beskrivning av kulturhistoriska värden utvecklas.
• Trafik- och parkeringssituationen studeras närmare.
• Hantering av befintliga ledningsdragningar studeras närmare.
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•
•
•
•
•

Uppställningsplatser för räddningsfordon studeras närmare.
Genomförandefrågor studeras närmare.
Förtydliganden av ett flertal frågor i planhandlingarna.
Formuleringar av planbestämmelser ses över.
Grundkartan ses över.

Utställning för planområdet
Inför utställningsskedet delades det större planområdet som omfattade en stor del av Tanumshede
centrum i tre delar. Denna handling är den norra av dessa delar och omfattar de mest centrala delarna
av den tidigare samlade planen. För ytterligare information, se även "Kommunala beslut i övrigt”.
Planen skickades ut för utställning 2014-05-13. Utställningsutlåtande upprättades i mars 2015 I denna
framgick att följande synpunkter skulle revideras inför antagandet:
 Bestämmelsen q3 tas bort.
 Plankarta och illustrationskarta delas upp på varsitt dokument för ökad läsbarhet.
 Egenskapsgräns för y-område på fastigheten 2:7 ritas in.
 Redovisningen av bullersituationen förtydligas.
 Parkeringsplats med den tidigare beteckningen allmän plats vid fastighet Tanumshede 2:70
blir del i kvartersmark med bestämmelsen P (parkering).
 Ytterligare justeringar i planhandlingarna görs för att förtydliga och öka läsbarheten.
 Planbestämmelsen v5 förekommer inte i plankartan och tas bort.
Antagande för planområdet
Ett fåtal redaktionella ändringar har gjorts inför antagande. Texter och illustrationer har justerats. Ett
par bestämmelser har ändrats och plankartan har förtydligats. För en lista över ändringar se rubrik
Revideringar.
En allmän justering i planhandlingarna har skett: delar av gator Talldungevägen och Affärsvägen har
felaktigt tidigare kallats för Ringvägen. Illustrationer och texter har justerats för spegla de korrekta
benämningarna. Under rubriker Trafikmängder, Vatten, avlopp och dagvatten samt Buller tillkommer
förtydligande texter.
Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen beslutade den 25 juni 2008, § 165, att förlänga ett tidigare utfärdat
planprövningstillstånd som medgivits PeO Hedemyr för fastigheterna Tanumshede 2:23 och 1:43.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 19 februari 2013 att godkänna programsamrådsredogörelsen,
att planen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan, att godkänna planhandlingarna för
samråd samt att några justeringar i planbeskrivningen (som nu är genomförda) skulle genomföras
innan planen skickades på samråd.
Inför utställningsskedet framkom önskemål från detaljplanens exploatörer att det tidigare stora
detaljplaneområdet skulle delas upp i mindre delar för att göra arbetet mer lätthanterligt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2014-04-22 att dela detaljplaneområdet i tre separata planarbeten.
Dessa handlingar är en utav dessa delar.
Tekniska nämnden, Tanums kommun beslutade den 31 oktober 2013 att anta förslag till hastighetsplan
för Tanums kommun och att översända förslaget till kommunstyrelsen för beslut. Hastighetsplanen
innehöll förslag till nya hastighetsgränser i tätorter inom Tanums Kommun. Förslaget innebär att
hastighetsgränsen för tätbebyggt område i Tanumshede blir 40 km/h. Detta berör planområdet då
hastigheten på samtliga gator inom området ändras till 40 km/h. Efter revideringar antogs
hastighetsplanen av kommunstyrelsen 2014-06-25.
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DEL 1

DEL 2

DEL 3

Illustration 8. Här visas den tidigare utbredningen
av den samlade detaljplanen och delningen i tre
olika detaljplaneområden som skedde i o m
beslutet 2014-04-22
Kommunala program m m
Kulturminnesvårdsprogram
Södra delen av planområdet ingår i kulturminnesvårdsprogrammet för Tanums kommun (1984). Vid
hanteringen av dessa delar beaktas kulturminnesvårdsprogrammets råd. De generella
rekommendationerna för samhället lyder:
”Kulturtriangeln i Hede bildar en kommunikations- och bebyggelseenhet utan motsvarighet
inom Tanums kommun. Gravfält och vägsträckningar förstärker Hedes position som kultur och
kommunikationscentrum. Samtliga byggnader är mycket väl bevarade och flera är av mycket hög
ålder. Tingshuset, havremagasinet och gästgiveriet är av länsstyrelsen förklarade som
byggnadsminnen. Byggnadsminnesförklaringarna skyddar respektive byggnader från förändringar.
Övrig bebyggelse inom området bör underhållas så att dess äldre karaktär bibehålls.”
Skyltpolicy
Tanums kommun har en skyltpolicy, ”Riktlinjer för skyltning” (2007), vilken ska vara vägledande för
butiks-/fastighets- och skyltägare. Riktlinjerna ska också vara vägledande för kommunen när det gäller
bedömning av bygglov.
Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogrammet ska vara ett hjälpmedel vid utformning av gator, torg, grön- och
parkeringsytor mm och visar exempel på materialval, formspråk och färgsättning.
Gestaltningsprogrammet för Tanumshede antogs av miljö- och byggnadsbyggnadsnämnden
2014-04-29.
Energiplan och klimatstrategi
Tanum kommuns energiplan (2010) utgör en strategi för kommunens verksamhet avseende
energifrågor och klimatpåverkan. Den ska genomsyra all kommunal verksamhet och vara en förebild
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för allmänhet och övriga verksamhetsutövare inom kommunen. I miljöarbetet prioriteras för
närvarande energi, transporter och livsmedel, bl a genom energihushållning och energieffektivisering.
Fysisk planering, allt från översiktsplan, detaljplan till bygglovsgivning, ses som viktiga instrument:
•
•
•
•
•
•

Utveckling av samhällen med hänsyn till allmänna kommunikationer, service etc.
Placering av bebyggelse med hänsyn till solinstrålning, vind etc, det vill säga anpassning till
lokalklimatet.
Möjligheten att föra samman bebyggelse till lokala sammansatta system i så kallade
närvärmecentraler liknande fjärrvärme.
Hitta potentialen för förnyelsebar energiproduktion.
Råd i bygglovsskedet beträffande långsiktiga energilösningar för att få lägsta årskostnad för
fastighetens drift.
Strategisk utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Detaljplanen ger bättre underlag för allmänna kommunikationer och service samt möjliggör utbyggnad
av gång- och cykelvägar. Nybyggnadsområden kan anslutas till fjärrvärme.
Strukturplan norra Bohuslän
Kommunfullmäktige antog 2009-10-26 Samarbete ger kraft ”Strukturplan/överenskommelse avseende
användning av mark och vatten kopplat till kustzonplanering och landsbygdsutveckling i norra
Bohuslän”. Planen ska vara vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i norra Bohuslän
och betonar bl a vikten av utveckling av boendemiljöer, verksamhetsmiljöer och besöksnäringen i
inlandet.
Detaljplanen stödjer intentionerna och målen i strukturplanen.
Behovsbedömning
Plan- och byggavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en behovsbedömning
daterad 2011-04-11. Man har behandlat frågor bl.a. om landskap, naturmiljö, kulturmiljö,
vattenförsörjning, hälsa och säkerhet. Behovsbedömningens ställningstagande är att en
miljöbedömning inte behöver genomföras. Länsstyrelsen delar i programsamrådet kommunens åsikt.
MBN beslutade 2013-02-19 MBN § 34 att planen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan,
varför någon miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Tanumshedes utveckling
Vid en första anblick kan Tanumshede upplevas som ett relativt nytt samhälle eftersom mycket av
bebyggelsen i centrum och norr om väg 1015 är byggd under senare delen av 1900-talet, men här finns
tydliga spår av historien. Samhället speglar flera skeden, allt ifrån förhistoriska lämningar i form av
stenkammargravar från yngre stenåldern och gravhögar från järnåldern, till byggnader som kan knytas
till ortens betydelse som kommunikationscentrum från 1600-talet och framåt. Merparten av
bebyggelsen speglar dock orten från sent 1800-tal och framåt. Tanumshede spelade en viktig roll i
regionen, som en mötesplats för handel mellan inlandet och kusten.
Det som idag är Tanumshede bestod ursprungligen av byn Hede och kyrkbyn Vinbäck. Vägskälet vid
Gästgiveriet och Sockenmagasinet är den gamla knutpunkten kring vilken Tanumshede vuxit och
utvecklats.
Tanumshede kan än idag delas upp i två delar. I området mellan södra och norra delen av samhället
ligger den anrika prästgården vars jordbruksmark bildar ett öppet stråk mellan de två delarna av
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samhället. Mellan nuvarande Tanumshede centrum och kyrkbyn Vinbäck i söder rinner Tanumsälven
tvärs igenom Berghemsmoränen.

Flygfoto över Tanumshede tätort sett söderifrån, planområdet är ungefärligt markerat med rött

Illustration 9. Tanumshede tätort
18

Affärsvägen kan beskrivas som Tanumhedes kommersiella och offentliga centrum. Sockenmagasinet,
gamla Tingshuset och Gästgiveriet bildar den s.k. kulturtriangeln över korsningen Apoteksvägen och
Affärsvägen.
I Tanumshede finns flera av kommunens största arbetsgivare.
Våren 2001 invigdes Kulturhuset Futura i norra delen av samhället, som förutom teatersalong och
huvudbibliotek rymmer en gymnasieskola. Kulturhuset fungerar idag som en mötesplats för kultur och
lärande i kommunen.
Detaljplanens delområden
Med hänsyn till planområdets stora omfattning, har planen sedan samråd delats in i sex delområden.
Delområdena har tillkommit för att underlätta beskrivningen av detaljplanen och har inget att göra
med bestämmelser eller genomförande. Två av delområdena har namnändrats sedan programrådet:
Kattedaben, som ersätter nybyggnadsområdet Skogen och Backane, som ersätter området Postvägen.
Båda dessa är namn som tidigare använts för de aktuella områdena. Nedan finns en karta där dessa och
ytterligare några äldre platsnamn från Tanumshede är utmärkta.
Inför utställningsskedet delades planarbetet och denna handling omfattar nu fyra delområden:
Hedeskogsvägen, Kattedaben, Talldungevägen och del av Centrum.

Illustration 10. Detaljplanens delområden.
Exempel maximala byggrätter är markerade.

Illustration 11. Äldre platsnamn från orten

Mark och landskap
Centrala Tanumshede ligger på en åsrygg med mjukt formade slänter mot väster och öster. Åsryggen
sackar på mitten där Affärsvägen ligger och viker av i den norra och i den södra delen. Åsryggen
ligger 5-10m ovan omgivande mark.
Berget Kattedaben (Skogen) är skogsbeväxt och är högsta punkten i samhället. På vissa ställen
återfinns bohusgranit i dagen. Tidigare har området sannolikt ingått i ett större odlingslandskap och
nyttjats som ängs- eller betesmark. Området håller på att växa igen och är idag nästan helt skogsklätt
med dominans av ung tallskog med inslag av björk, rönn och äldre enar. I sydväst växer flera större
karaktärsskapande tallar.
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Kring Affärsvägen finns många stora hårdgjorda ytor. I övrigt består planområdet till större del av
anlagda och uppvuxna trädgårdar. Vid torget finns en park med gamla fruktträd.
Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har utförts i nybyggnadsområdet Kattedaben. Den är gjord av Naturcentrum
AB och är daterad 2013-05-27. Naturvärdesinventeringen av området genomfördes i december 2012
med en uppföljning maj 2013.
Centralt i Kattedaben, uppe på höjdryggen, finns ett mindre småvatten som innehar naturvärdesklass
III. Dammen, som är mycket grund, hyser enligt inventeringen vare sig stor eller liten salamander.
I området finns även ett fåtal äldre träd där en ek och en björk, båda ca 100 år, kan vara av intresse för
bevarande, liksom en flerstammig sälg.
Området har i sitt nuvarande tillstånd inga högre naturvärden, det vill säga saknar betydelse för
ovanliga, rödlistade eller skyddade arter. Det utgör inte heller någon ovanlig biotop eller har uppenbar
betydelse för biologisk mångfald.
I området noterades inga naturvårdsintressanta arter såsom signalarter, rödlistade arter eller arter inom
artskyddsförordningen.

Illustration 12. Naturvärden och intressen i
nybyggnadsområdet Kattedaben.
Geoteknik
En översiktlig geoteknisk utredning har utförts av GeoConsult i Väst AB och är daterad 2012-09-27.
Inom hela den aktuella planen utgörs marken av genomgående fast jord, morän eller berg med ett tunt,
max 1m tjockt, jordtäcke. Berg i dagen förekommer inom nybyggnadsområdet Kattedaben samt på ett
fåtal andra platser. Inga stabilitetsproblem förekommer inom planområdet och grundläggning kan
normalt uppföras med platta på mark eller längsgående väggsulor, eller direkt på berg eller
sprängbotten.
Inom delområdet Kattedaben finns ett antal block som kan utgöra rasrisk. Dessa splittras i mindre
block eller skrotas. Exploatören för dessa områden ansvarar för nödvändiga åtgärder.
Radon
Stora delar av Tanums kommun är beläget i bohusgranitens utbredningsområde. Denna bergart är
bland annat känd för sina radioaktiva egenskaper. All hällmark är att betrakta som högradonmark.
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Kommunen bedömer att det finns risk för att berggrunden i Tanumshede är att betrakta som
högradonmark. Byggnader ska uppföras radonsäkert enligt gällande normer.
Fornlämningar
Inom planområdet finns ett större antal fornlämningar som innehar ett mycket högt kulturhistoriskt
värde och markerar Tanumshedes centrala betydelse redan under järnåldern.
Länsstyrelsen och kommunen har fört dialog angående fornlämningar inom planområde sedan
planarbetet påbörjades.
Länsstyrelsen har därefter fattat beslut kring alla kulturhistoriska lämningar.
Länsstyrelsens ställningstaganden har inom detaljplaneområdet varit att Tanum 2230 och Tanum 2231
har avgränsats, vissa mindre fynd utanför planområde kan tas bort i o m exploatering, resterande delar
av fornlämningarna bevaras.
Tanum 1301:1 bevaras enligt kulturmiljölagen (KML) och ges tillräckligt skyddsutrymme, detsamma
gäller Tanum 1135:1.
En arkeologisk utredning har gjorts av Rio Kulturkooperativ 2010 över nybyggnadsområdet
Kattedaben för att hitta och bedöma ej kända lämningar. En särskild riktad inventering efter
hällristningar genomfördes också. Undersökningen resulterade i att 10 fornlämningar registrerades i
området. De utgörs av fyra mindre stenbrott, fyra gränsmärken och två boplatser. De nyregistrerade
fornlämningarna kan komma att beröras av en exploatering.
För att ytterligare utreda fornlämningsstatus inom detaljplaneområde genomfördes under hösten 2013
en arkeologisk förundersökning av UV Väst för Tanum 2262, Tanum 2231, Tanum 580 m fl och
Tanum 2230.
Vid området Kattedaben (Tanum 2231) gjordes inga nya fynd och inga hinder föreligger för att yta tas
i anspråk för avsett ändamål. Vid villa Ryland (Tanum 2230), gjordes ett antal mindre fynd, vidare
undersökning är inte motiverad, det finns inget att erinra mot att den berörda marken används för
avsett ändamål.
På följande sida finns en karta över alla fornlämningar inom detaljplaneområdet.
Under respektive delområdesrubrik finns information om var exploatering sammanfaller med
fornlämningar.
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Illustration 13. Fornlämningar inom planområdet.
Resonemang kring bevarande alternativt borttagande av fornlämningar gentemot kulturmiljö
Bohusläns museum genom Linnea Nordell gjorde under februari 2014 ett resonemang kring ortens
fornlämningar, den återfinns nedan i summerad form:
Tanumshede ligger inom ett område, vars fornlämningar, bebyggelse och landskap tillmäts mycket
höga kulturvärden. Förutom kulturmiljölagen finns ett flertal skydds- och intresseområden som berör
Tanumshede. Sammantaget innebär alla intressen inom Tanumshede, som samtliga anknyter till
kulturmiljövård, att fornlämningarna är mycket skyddsvärda och att de ligger i en större kontext med
krav på starkt skydd.
Alla dessa skydds- och intresseområden i och kring Tanumshede visar på att fornlämningarna och
kulturmiljön här tillmäts stor betydelse ur ett kommunalt, nationellt och internationellt perspektiv.
Detta ställer stora krav på samhällsplaneringen att minimera påverkan på de fornlämningar och
kulturmiljöer som finns. Hänsyn till fornlämningarna kan vara att man avstår från exploatering på eller
vid en fornlämning eller att man begränsar byggrätter i närheten av fornlämningar. Man kan också
lyfta fornlämningarna i tätortsmiljön genom att anlägga promenadstråk förbi fornlämningarna och
sätta upp informationsskyltar.
Generella bedömningar om vilka fornlämningstyper som ska bevaras och vilka som kan tas bort går
inte att göra. Dessa bedömningar måste ske från fall till fall, baserat på resultat från arkeologiska
undersökningar och andra utredningar.
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Kulturmiljölagen (KML)
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML). Detta innebär att tillstånd från
länsstyrelsen behövs vid tillbyggnad eller markföretag i anslutning till fornlämning. Då stora delar av
planområdet är fornlämningstätt är detta något som kan beröra många av fastigheterna inom området.
Bebyggelse
Planområdet omfattar en del av centrala Tanumshede. Inom området finns idag en blandad småskalig
bebyggelse där olika verksamheter blandas med både flerbostadshus och mindre villor.
Då planområdet omfattar även ICA Hedemyrs och en del byggnader som ligger utmed Affärsvägen
finns det här även beskrivningar över bebyggelse som inte omfattas av planens gränser men som ändå
gränsar till eller ligger väldigt nära detaljplanen.
Längst Affärsvägen finns Tanumshedes kommersiella centrum med en bred variation av verksamheter
och även en del bostäder. Här blir byggnadsskalan något större än i övriga Tanumshede med hus i upp
till tre våningar. Rött tegel är det dominerande inslaget i den södra delen av gatan medan ljust målade
träfasader är det vanligast förekommande i norr. De flesta husen här tillkom under 1970-talet.
Bostäder tar överhand i Affärsvägens nordöstliga del mot Riksvägen. I hörnet finns en u-formad
byggnad i tre plan som är en markör av det centrala Tanumshede. Mot skogspartiet längs
Talldungevägen ligger tre flerbostadshus i två våningar byggda under 1960-talet, alla med både
fasader och tak i rött tegel. Tegel som fasadmaterial har också använts till de stora och stadsmässiga
byggnaderna för Försäkringskassan och Sparbanken på Affärsvägen. De är byggda på 1980-talets
början i mörkt rödbrunt tegel och utgör intressanta tidsdokument som betonar Tanumshedes roll som
centralort. Granne till Sparbanken ligger också ett tegelhus som målats i en passande gul kulör. Det
inrymmer apotek, några butiker samt lägenheter på övre plan.
I planområdets norra del vid Rylandsvägen och Bergsvägen står två rader lamellhus i två till tre
våningar uppförda tidigt 1970-tal. Mellan dessa finns ett band med villor från samma tidsepok. Både
villorna och lamellerna vittnar om den byggnadstradition som var vanlig under perioden med expansiv
bostadspolitik som kallas ”rekordåren”.
Alla dessa byggnader vittnar om sin del i Tanums historia och tillför sin egen karaktär, karaktärer som
på ett eller annat sätt bör tas i beaktning vid byggandet av nya hus i området.
Ett av målen från kommunens kulturminnesvårdsprogram är att låta den lokala traditionen tjäna som
utgångspunkt vid ny bebyggelse. Det handlar inte om att skapa kopior av befintliga byggnader, utan
snarare att inspireras och ta hänsyn till de kvaliteter som finns i omgivningen. Att studera de
karaktärer som utmärker den lokala miljön och plocka upp delar av detta vid tillkommande
bebyggelse. På så sätt kan ny bebyggelse uttrycka moderna kvaliteter samtidigt som det på lämpligt
sätt knyter an till befintlig bebyggelse.

Foto på tegelbebyggelsen längs Affärsvägen

Flerfamiljshusen från 70-talet vid Bergsvägen
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Tillkommande bebyggelse ska anpassas till den småskalighet som idag kännetecknar Tanumshede.
Målet är ett blandat bostadsutbud med god tillgänglighet. En variation av lägenhetsstorlekar och
upplåtelseformer eftersträvas vilket kan motverka segregering. De mest centrala delarna kring
Affärsvägen bör fungera som en blandstad. Blandstaden befolkar centrum även utanför affärstid och
ger bostäderna kvalitet genom att ligga nära folkliv, restauranger och butiker.
Detaljplanen är i stora delar generell och utpekar en flexibel användning för att möta framtiden och
dess skiftande behov. Stora delar av centrum har användningen centrumverksamhet vilket inkluderar
verksamhet som bör vara lätt att nå för många människor. I detta ingår bland annat butiker, service,
gym, kontor, bio, bank, restauranger, samlingslokaler samt även bostäder på övre våningsplan.
Detaljplanen föreskriver byggnadshöjder och ytor, men styr generellt inte material och utseende på
byggnader. Undantag görs dock för några byggnader som exteriört bedöms ha extra stor inverkan på
Tanumshedes karaktär. Detta gäller bl a
nybyggnadsområdet Kattedaben.
Några byggnader i samhället som bedömts viktiga
för upplevelsen av orten har försetts med
varsamhetsbestämmelser på plankartan. Syftet
med varsamhetsbestämmelser är att i förväg göra
klart vilka särskilda krav som kommer att ställas
vid bygglovsprövning. Varsamhetsbestämmelser
tydliggör vilka karaktärsdrag och värden hos
byggnaden som varsamheten speciellt ska inriktas
på. Varsamhetskrav ger inte rätt till ersättning.
Bestämmelserna skall ses som stöd i
bygglovssammanhang för att bevara kvalitéer.
I de fall plankartan medger rivning och ny
byggnad ska uppföras kan
varsamhetsbestämmelser ses som råd för ny
arkitektur.

Illustration 14. Varsamhetsbestämmelser har
getts till husen vid Talldungevägen. Byggnaderna
ska bibehålla sin ursprungliga karaktär med
avseende fasadmaterial, kulörer, takutformning,
volym m.m. Se plankarta.

Vid nybyggnation bör hållbarhetsaspekten beaktas. ÖP 2002 nämner vikten av att minska
energianvändningen och att öka medvetenheten om detta hos brukarna. Då fastighetsbeståndet bidrar
till en stor del av samhällets energikonsumtion finns därför mycket att vinna här. Om man studerar
byggnader ur ett livscykelanalytiskt perspektiv finns långsiktigt ofta ekonomiska vinster med ett
energieffektivt byggande.
Planbeskrivningen innehåller många perspektiv mm över framtida byggrätter. Dessa är endast
illustrationer över hur byggnader kan komma att se ut till volym och fasad - de kan komma att
utformas på annat sätt. Illustrationerna är tänkta att ge förståelse för hur stora byggrätterna är, men
också ge inspiration till framtida förändring i Tanumshede.
De röda åren
Begreppet De röda åren har sin grund i arkitekttävlingen som genomfördes 2010 för att få idéer kring
utformning av nybyggnadsområden och för att stärka ett otydligt centrum. När man i framtiden tittar
på Tanumshede, ska man enkelt kunna peka ut vad som gjordes under De röda åren - det var då det
skedde ett omtag av centrum för att anpassa till framtiden.
I nybyggnadsområdet Kattedaben förenas moderna uttryck med traditionell allmogestil. Detta sker
genom färg- och materialval. Träbyggnader är bra för miljön och fördelaktigt ur byggekonomisk
synvinkel. Ny bebyggelse i områden kan ha fasader av trä i grova dimensioner och målas i
huvudsakligen matta röda kulörer.
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Illustration 15. De röda åren – möjliga röda kulörer
Konstnärlig gestaltning
För att förstärka Tanumshedes roll som en kulturbärande ort blir den konstnärliga gestaltningen en
viktig del. Den bör givetvis vara synlig i Tanumshede centrum och kan ta sig uttryck på flera sätt.
Exempelvis kan det röra sig om skulpturer, fasadutformning, ljuskonst och annat som lyfter de
kulturella kvaliteterna i samhället. Extra viktigt är det att den konstnärliga gestaltningen blir
framträdande på torget och längs Affärsvägen. Dessa är centrala platser som de flesta ortsbor besöker
och planen ämnar att lyfta fram dem för att stärka Tanumshede centrum. Mer ingående frågor om
utförande och karaktär på den konstnärliga gestaltningen på orten bestäms dock ej i detaljplanen.
Fyrbodals kommunalförbund är en samarbetsorganisation mellan 14 kommuner i Västra Götalands
län. De arbetar med en rad frågor där de kan stärkas genom samverkan. Ett av dessa områden är
kulturverksamhet och 2007 startade ett projekt om offentlig miljö som konstform. Från detta projekt
kom bland annat styrdokumentet ”Offentlig miljö som konstform – Fyrbodalsmodellen”. Det
dokumentet innehåller en rad riktlinjer och råd om hur kommunerna ska hantera den konstnärliga
gestaltningen i det offentliga rummet.
Styrdokumentet menar att det till stor del handlar om att integrera konsten i det offentliga rummet och
göra det en del av vår omgivning. Den kan då bidra till att göra samhället attraktivare genom att
tillföra skönhet, eftertanke och stimulans. Den har också en undersökande roll i planeringsprocesser
och kan vara en livgivare och katalysator för det offentliga samtalet.
Det är kommunens roll att ta det långsiktiga ansvaret för helheten och de offentliga rummen och frågor
om skönhet och gestaltning bör därför finnas med genom hela processen, från tidig planering till
driftskedet.
Beslut togs i kommunstyrelsen 2011-05-04 att anta styrdokumentet.
Kommunen har fört en dialog med Konstnärscentrum Väst som representerar många av regionens
konstnärer.
Utifrån denna dialog hölls ett möte i mars 2014 på Tanums kommun om konstnärlig gestaltning ihop
med den nya centrumplanen.
Mötet summerades i ett dokument: Vandringen ”Den röda tråden”.
Däri beskrivs den speciella plats Tanumshede ligger på, åsen med 100-tal gravar, mitt i ett världsarv.
I samband med nybyggandet av bostäder och omformning av Centrum finns stora möjligheter att låta
konsten vara det som kan förändra platsen till en omtalad och uppmärksammad ort där besökare
kommer för att uppleva något mer än shopping.
En idé om upplevelsestig/led med stationer som förbinder Tanumshede Centrum (De röda åren) med
Oppen Köpcentrum finns. Konsten berikar och förkortar promenaden.
Idéer och förslag i planbeskrivningen ska ses som igångsättare och exempel på hur konstnärer skulle
kunna jobba med konst integrerat i landskapet och kulturhistorien.
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Del av Centrum
Förutsättningar:

Längs med Affärsvägen är bebyggelsen i två till tre våningar, mestadels från 1970- talet. Husen
innehåller framför allt kommersiell verksamhet, men har även vissa inslag av bostäder. I Affärsvägens
norra del ligger tre trävillor. ICA Hedemyrs och anslutande parkeringsytor är stora enheter i en för
övrigt liten skala. Torget består mestadels av gräsytor med fruktträd.
Förändringar:

Målet är att Affärsvägen ska bli en mer attraktiv och händelserik gata. En väl fungerande centralgata
kan stärka hela Tanumshedes karaktär. Gatan ges därför en ny gestaltning och byggrätter utökas för att
underlätta för befintliga och nya centrumverksamheter. Dessa idéer och målbilder härstammar från det
vinnande tävlingsförslaget där ett stärkt centrum var en viktig del.
Affärsvägen ska bli ett tydligt gaturum samtidigt som gatan innehållsmässigt blir mer varierad.
Delområdet ”Del av centrum” är endast en del i ett helhetsgrepp över centrumområdet. För att få
samlad information angående detta helhetsgrepp kring Tanumshede och Affärsvägen hänvisas till
detaljplan Tanumshede Centrum del 2 som handläggs parallellt med dessa handlingar. Här nämns
endast information angående de byggrätter som finns inom plangränsen. Detaljplanen Tanumshede
Centrum del 2 hänvisar i sin tur till denna detaljplan (Tanumshede Centrum del 1) beträffande ICA
Hedemyrs tillbyggnader Handelstrappan och Längan.
Belysning

Gestaltningsprogrammet ger riktlinjer angående utformningen av belysning för allmän plats.
Affärsvägen bort till Bygdegårdsplan ska ha en armatur som skiljer sig från övriga gator. Den
kompletteras med belysta ytor som visar textur, material och kulör samt ger ett vackert indirekt ljus.
Ljus från bostadsfönster, serveringsställen bidrar också till den allmänna centrumbelysningen. Rätt
belysning i centrum ger större trygghet.
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Belysningen kan delas i tre nivåer.
•
•
•

Belysning kopplad till nyttjandet på platsen. Belysningsstolpar placeras företrädesvis ihop
med träden längs Affärsvägen.
Belysning kopplad till gaturummet. Rummets väggar (fasader) ska belysas
Belysning kopplad till fonder och målpunkter. Viktiga landmärken belyses och ger stöd för
orienteringen, till exempel eventuella skulpturer och Handelstrappan efter planens
genomförande. Målpunkter som busshållplatser och övergångsställen bör få extra belysning.

Foton över exempel på belysning kopplad till gaturummet.
Utöver belysningsstolpar kan varje fasadutsnitt längs Affärsvägen ges en anpassad belysning för
mångfald till den allmänna centrumbelysningen. Detta kan till exempel ske genom uppåtljus från
enklare markarmaturer invid fasad, alternativt lågt placerad fasadarmatur som ger släpljus på fasaden.
Belysning kan placeras mellan gradängerna i Handelstrappan som ett vackert inslag och för att betona
det horisontella motivet. Skyltfönster kan fungera som ljusalstrande vitrinskåp. Handelstrappans
belysning ger stöd för orienteringen när det är mörkt.

Foto över exempel på belysning av gradäng liknande den föreslagna Handelstrappan.
God belysning i samhället är även viktigt ur en tillgänglighetsaspekt. Bland annat ska GC-vägar,
trottoarer och torg ha god belysning för att underlätta framkomligheten och minska skaderisken.
I linje med gestaltningsprogrammet bör en ljusdesigner delta vid projektering av Affärsvägen och
Torget.
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ICA Hedemyrs Handelstrappan

Längs med ICA Hedemyrs fasad ut mot Torget, föreslås en utökad byggrätt för handel, servering mm.
Fasaden ligger i bästa läge, mitt i samhället och med optimalt solläge.
Här föreslås en handelstrappa, en välkomnande läktare där man kan sätta sig och ta del av
Tanumshede centrum. Integrerat i trappan finns lokal för ett café, ingång till restaurang och
kommersiella lokaler i källarplanet, skyltfönster för lokalerna en trappa upp och förrådsutrymmen för
till exempel torgmöbler. Handelstrappan är en viktig del i att stärka Tanumshede centrum som
kommer från det vinnande tävlingsförslaget som ligger till grund för detaljplanen.
En mindre del av marken där Handelstrappan föreslås, ägs av kommunen.

Illustration 16. Möjlig utformning av Handelstrappan vid ICA Hedemyrs fasad.

Illustration 17. & 18. Vyer över Torget vid ICA Hedemyrs, möjlig utformning av Handelstrappan,
Längan, Handelshuset och Långhuset. Se även detaljplan Tanumshede Centrum del 2.
Längan

Längs med ICA Hedemyrs fasad vänd mot Affärsvägen tillkommer en utökad byggrätt som möjliggör
handel i en våning. Längan ansluter direkt mot ICA Hedemyrs, men i Affärsvägens nivå. Entréer
ligger ut mot Affärsvägen och befolkar en idag sluten storskalig fasad.
Marken är idag del av Affärsvägens vägområde och i kommunens ägo.
Marksamfälligheten S:3

Planen möjliggör att ICA Hedemyrs bygger in lastbryggan mot parkeringsytorna i öster.
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Nybyggnadsområden i Tanumshede: Allmän föreslagen utformning, bostäder

Illustration 19. & 20. Föreslagen utformning, bostadsgård bestående av tre huskroppar.
I nybyggnadsområdet Kattedaben föreslås bostäder, i första hand flerbostadshus i form av
bostadsgårdar. Förslag till utformningen av gårdarna är baserat på det vinnande tävlingsbidraget som
ligger till grund för detaljplanen. Bostadsgårdarna består av två eller tre huskroppar som delar på en
gemensam, delvis förhöjd, gård. Varje huskropp kan bestå av åtta lägenheter med 2 - 4 RoK i två
våningar.
Det kan bli aktuellt med hyresrätter och/eller bostadsrätter, gårdsvis, men även äganderätt är möjligt.
Där bostadsgårdarna placeras på mark som ligger i sluttning föreslås grundläggning genom platta på
mark för den ena av två alternativt tre husvolymerna som ligger på den högsta marknivån. Resterande
delar av bostadsgården (en alternativt två husvolymer samt gårdsbjälklag) grundläggs på och stöds upp
av plintar, detta syns på illustrationer 21-23. Under gårdsbjälklag och byggnader kan skapas ett
utrymme för parkering, förråd samt miljörum för källsortering. Sprängning undviks på detta sätt i
största möjliga utsträckning för att minimera åverkan på mark och berg. Omgivande mark kan förutom
infart, gångvägar och ledningar lämnas orörd. Varje bostadsgård ansvarar för sitt eget
parkeringsbehov, dels gällande vanlig parkering men också behovet av handikapparkering och
besöksparkering. Förslaget utgår ifrån behovet av 1 parkeringsplats/lägenhet.

Illustration 21. Föreslagen utformning, bostadsgård bestående av två huskroppar.
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Illustration 22. & 23. Föreslagen utformning, bostadsgård bestående av två huskroppar.

Illustration 24. Exempel på möjlig plan för bostadsgård bestående av två huskroppar.
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Delområde Kattedaben
Kattedaben betyder vattensamling eller pöl och är ett namn som använts tidigare, men som börjat falla
i glömska. Namnet påminner om Tanumshedes ursprung samtidigt som orten utvecklas.
Förutsättningar:

Kattedaben sammanfaller med ett kuperat obebyggt skogsparti. Det används som strövområde av
närboende och innehåller många fornlämningar. Norr om berget vid Rylandsvägen finns en byggnad
innehållande gruppboende.
Den skogbeklädda höjden syns väl från parkeringsområdet i Centrum; Torget och från den norra
infarten längs Riksvägen, men inte från Affärsvägen och området kring Gästgiveriet (den s.k.
kulturtriangeln).
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Flygfoto över Kattedaben

Foto över Kattedaben sett från parkeringen vid ICA Hedemyrs
Förändringar:
Nybyggnadsområdet Kattedaben, föreslagen reglering och bestämmelser i detaljplan

Uppe på höjden föreslås ett nytt bostadsområde med tre bostadsgårdar eller liknande bebyggelseform,
samt ett antal friliggande enfamiljsvillor eller liknande, småskalig bebyggelseform, i en gruppering.
Totalt tillkommer ca 69 nya lägenheter/bostäder. En ny lokalgata anläggs för att försörja bostäderna.
Denna ansluter från Rylandsvägen i norr till Talldungevägen i söder. Längs vägen anläggs en GC-väg
för att underlätta strövtåg genom området.
Bostadsgårdarna får bestämmelser som anger största byggnadsarea, högsta nockhöjd och två tillåtna
bostadsvåningar, parkering och förråd medges i bottenvåning utöver angivet våningsantal.
För de föreslagna villorna (eller annan, liknande bebyggelseform) medges en största byggnadsarea för
enskild byggnad på 200 kvm i två våningar. Största byggnadsarea totalt är 400 kvm. Villakvarteret får
en entomtsbestämmelse vilket innebär att husen blir del av en gemensam gårdsbildning som inte kan
avstyckas till enskilda äganderätter. Tanken är att på så sätt bevara karaktären av naturmark mellan
husen.
All ny bebyggelse inom Kattedabens nybyggnadsområde ges utseendebestämmelsen "ny bebyggelse
ska ha fasader av trä och målas i matta röda kulörer".
Beträffande parkeringsvåning, sop, förråd, tillgänglighet, konstruktion, räddningstjänst med mera, se
följande rubrik "Nybyggnadsområdet Kattedaben, föreslaget utseende och utformning".
Föreslagen kvartersmark är utlagd för att kunna inrymma föreslagna bostäder och placera dessa på
bästa sätt i terrängen. För att bevara karaktären av skogsbeklädd höjd i Kattedaben och för att lämna
en buffertzon till befintlig bebyggelse ges dock inte för generösa byggrätter. Byggrätterna har friats
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upp något sedan samrådsskedet. I bygglovsskedet finns då lite större frihet för placeringen där hänsyn
kan tas till terräng, huskonstruktion och buller från Riksvägen (se bullerutredning).
I bullerutredning gjord av Gärdhagen Akustik AB, 2014 framgår att ekvivalentnivåer för buller inte
överstiger 55dBA ekvivalentnivå vid fasad. Riktvärden för bullernivåer överskrids inte för denna
byggrätt. Avsteg från riktvärde behöver inte tillämpas.
Den byggrätt/bostadsgård som föreslås längst i norr inom Kattedaben ges en planbestämmelse med
skyddsåtgärder beträffande buller. Detta på grund av byggrättens närhet till Riksvägen samt för att
säkerställa en god ljudmiljö.
Gångstigen från parkeringsplatsen i sydväst som går via en liten ravin upp till höjden, markeras på
planillustrationen och den närmast liggande bostadsgården är placerad så att fortsatt användning är
möjlig.
I mitten av området, högst uppe på Kattedaben, ligger fornlämningen Tanum 1301:1, en grav. Den
ligger mitt i planerad naturmark som skyddar både fornlämning och ger bostadsområdet en större
sammanhängande grön yta.
En besöksparkering för hela området Kattedaben planeras i norr med infart från ny lokalgata. Denna
sammanfaller med en övrig kulturhistorisk lämning och fornlämning Tanum 2230, länsstyrelsens
bedömning är att vidare undersökning inte är motiverad, det finns ingen erinran mot att den berörda
marken används för avsett ändamål.
De två gårdarna i norr sammanfaller med två övriga kulturhistoriska lämningar.
Ny lokalgata

Nybyggnadsområdet Kattedaben kommer att trafikförsörjas i norr från Rylandsvägen. Gatan anläggs
så att maximal lutning inte överstiger 10 %. En utredning daterad mars 2014 har utförts av ÅF
Infrastructure. Utredningen ger förslag på gatans utformning med utsättning av höjder och slänter.
Släntning kommer att behövas på delar av gatans västra sida. Dike kommer finnas väster om gångcykelväg. I plankartan finns angivet utrymme för en 2,2m bred cykelbana och 1m dike. Lokalgatans
höjder, baserade på utredning gata, läggs fast med bestämmelser i plankarta.
Framöver, vid ett plangenomförande, bedöms det ifall genomfart för all trafik ska vara tillåtet från
Rylandsvägen till Talldungevägen eller inte. Under tiden byggnation sker inom Kattedabenområdet
kan den nya lokalgatan komma att anläggas i etapper. Trafikmatning kan komma att ske från antingen
Rylandsvägen eller Talldungevägen.
Utfartsförbud är på plankartan angiven på båda sidor av lokalgatan i den norra delen, utmed
Rylandsvägen, förbi villa Ryland. Öppning i utfartsförbudet ger åtkomst till en möjlig parkering
mellan den nya lokalgatan och Rylandsvägen. Genom hela nybyggnadsområdet, utefter lokalgatan,
anläggs en gång- och cykelväg. Lokalgatan sammanfaller med två övriga kulturhistoriska lämningar.
Infarten till de två bostadsgårdarna i norr sammanfaller även den med en övrig kulturhistorisk
lämning.
Nybyggnadsområdet Kattedaben, föreslaget utseende och utformning

En fördjupning/utredning har genomförts för föreslagen utformning av bostadsgårdarna i Kattedaben. I
samråd med konstruktör anses alla de tre bostadsgårdarna vara byggbara. Bostadsgården i norr (och
även övriga bostadsgårdar) vilken får mest höjdskillnader i terrängen illustreras i en sektion (se
illustration 29).
Alla tre bostadsgårdar har, baserat på konsultation med räddningstjänsten, tillgång till godtagbara
brandvägar och uppställningsplatser.
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Tillgänglighet för bostadsgårdar har utretts. Tillgänglighetskrav uppfylls via gångvägar i mark runt
hus och i vissa fall med ramper som har tillgänglighetsanpassade lutningar. Husens anpassning till
omgivande terräng innebär att behovet av hiss inte finns, eftersom byggnaderna är högst två våningar.
I de tre bostadsgårdarnas garageplan ryms säsongsförråd, barnvagnsförråd och cykelförråd för
respektive fastighet. Även avfallsutrymmen kan finnas i garageplan (ca 17kvm/gård). Upphämtning av
avfall med sopfordon sker utmed lokalgatan. Transport av avfall/avfallskärl mellan byggnadernas
garage och lokalgata sker exempelvis av fastighetsförvaltare.
Lägenheterna får egna lägenhetsförråd utöver källarförråd.
Parkeringsbehovet för de tillkommande bostäderna ska lösas inom respektive gård eller kvarter.
Bostadsgårdarna rymmer sitt eget parkeringsbehov vilket innebär att den gård som ligger i norr får
parkering i garageplan under en del av husbyggnaderna vilken rymmer ca 24 bilplatser.
Den gård som ligger i mitten av området får en parkering under en av husbyggnaderna i garageplan
och rymmer ca 16 bilplatser.
Gården längst ned i söder får parkering under en del av husbyggnaderna vilken rymmer ca 27
bilplatser. I gårdarnas parkeringsutrymme är även behovet av handikapparkering och besöksparkering
medräknat. En gemensam besöksparkering planeras vid infart till lokalgata i norr, 10 platser
tillkommer. Parkeringen placeras så långt ifrån korsning lokalgata - Rylandsvägen som är möjligt för
att underlätta för sikt i korsning, snöröjning och för att infart till parkering inte ska störa trafik i
korsningen.

Illustration 25. & 26. Fotomontage över hur de nya bostäderna i Kattedaben kan se ut.

Illustration 27. Fotomontage över hur de nya bostäderna i Kattedaben kan se ut.
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Illustration 28. Fotomontage från vändplatsen på Bagarevägen i Vinbäck som visar hur de föreslagna
flerbostadshusen kommer att påverka ortens skyline.

Foto över Tanumshede sett ifrån Oppen. Härifrån syns inte den tillkommande bebyggelsen i
Kattedaben.

Illustration 29. Principsektioner 1:500 genom de tre olika bostadsgårdarna. I samråd med konstruktör
anses de vara byggbara och anpassas till terrängen inom byggrätten på bästa sätt i bygglovsskedet.
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Även villorna (eller liknande småskalig bebyggelseform) kan placeras på plintar med måttliga schakt i
berg och mark. Parkering ordnas i en samlad lösning i villornas omedelbara närhet.

Illustration 30. & 31. Exempel på utformning av friliggande villor. Plan skala 1:500 i A4.
Villa Havsten. Ryland 3:89

Ryland 3:89 ligger idag utanför detaljplanelagt område. Planen möjliggör att fastigheten och
byggrätten utökas österut fram till den nya lokalgatan mot nybyggnadsområdet Kattedaben.
Användningen föreslås vara vård, kontor och bostäder. Den tillkommande marken är ett
fornlämningsområde. Under den arkeologiska förundersökningen som genomfördes hösten 2013
påträffades flera fynd (Tanum 2230). Länsstyrelsens bedömning är att vidare undersökning inte är
motiverad, det finns ingen erinran mot att den berörda marken används för avsett ändamål.
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Delområde Hedeskogsvägen
Förutsättningar:

Inom området finns bostäder i form av flerfamiljshus och villor, uppförda tidigt 1970-tal.
Flerfamiljshusen har två våningar utan hiss. Längs Bergsvägen sammanbinds huskropparna av en
envåningslänga innehållande förråd, teknikrum, tvättstuga och föreningslokaler.

Foto över flerbostadshusen vid Bergsvägen i
norr.

Foto över flerbostadshusen vid Hedeskogsvägen i
söder.
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Förändringar:
Bergsvägen

Flerfamiljshusen utefter Bergsvägen har loftgång. En utvändig hiss per hus kan enkelt serva alla
lägenheter, både befintliga och tillkommande.
I planen föreslås att ett 10-tal smålägenheter kan ersätta förrådslängan i söder. Teknikrum kan ligga
kvar och tvättstuga och vissa förråd byggas om. Lägenheterna föreslås ha egen uteplats och bedöms
vara attraktiva för exempelvis yngre och äldre i singelhushåll. Lägenheterna kan utgöra ett
komplement till bostadsutbudet och stärker Tanumshede som blandstad. Portiken som möjliggör
passage mellan gårdarna och gångvägen söderut, behålls.
Idag finns 60 lägenheter som delar på 94 parkeringsplatser, vilket blir ca 1,56 parkeringsplatser/lgh.
Med en tredje våning med 4 lägenheter i varje våningsplan samt föreslagen enplanslänga, tillkommer
drygt 30 lägenheter. Parkeringsytorna inom kvartersmark kan utökas till att innehålla 116
parkeringsplatser. Detta skulle innebära ca 1,2 parkeringsplatser/lgh och 5-6 gästparkeringar.

FÖRENINGSLOKAL

Illustration 32. Befintlig förrådslänga kan ersättas
av länga med små marklägenheter.
Exempel maximala byggrätter är markerade.

Illustration 33. Möjlig planlösning för
små marklägenheter.

Hedeskogsvägen

Flerfamiljshusen utmed Hedeskogsvägen har invändiga trapphus och lägenheterna är belägna en
halvtrappa ovanför entrén. I planen föreslås byggrätt för ett tredje plan med loftgångslösning med en
utvändig hiss som endast betjänar tillkommande lägenheter. Befintliga plan 1 och 2 berörs inte alls.
Ska hissar betjäna både befintliga och tillkommande lägenheter, måste alla trapphus byggas om, något
som i nuläget inte bedöms ekonomiskt genomförbart.
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Illustration 34. Möjlig sektion på tillbyggnad av en tredje våning på befintligt flerfamiljshus.
Föreslagen byggrätt möjliggör en indragen tredje våning. På ena sidan förläggs en yttre loftgång och
på den andra, mot sydväst en takterrass. Detta gör att tillbyggnaden uppfattas mindre och tar mindre
sol från de befintliga gårdarna.

Illustration 35. Schematisk plan på tillbyggnad av en tredje våning på befintligt flerfamiljshus.
Mellan parkeringsplatser och gårdar föreslås en byggrätt för komplementbyggnad. Dessa kan ersätta
de sophus och förråd som idag står på mark som behöver tas i anspråk för att lösa det utökade
parkeringsbehov som följer ett utökat antal lägenheter.
Idag finns det i de fyra lamellhusen på fastigheten Tanumshede 1:81 64 lägenheter som delar på 68
parkeringsplatser. Det innebär ca 1,06 parkeringsplatser/lgh. Med en påbyggd våning med 6 lägenheter
i varje hus tillkommer 24 lägenheter. Om parkeringsytorna inom kvartersmark utökas och sophusen
flyttas, finns plats för ca 91 parkeringsplatser. Detta skulle innebära ca 1 parkeringsplats/lgh och 3
gästparkeringsplatser. Ytterligare besökande med bil hänvisas till samutnyttjande av parkeringsytorna
vid återvinningen. Ett lågt parkeringsantal kan vara acceptabelt med hänsyn till det mycket centrala
läget nära all service.
Ett utfartsförbud läggs på plankartan längs de delar av Hedevägen och Rylandsvägen som gränsar till
bostadsområdena vid Bergsvägen och Hedeskogsvägen.
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Illustration 36. Befintlig parkering.

Illustration 37. Föreslagen parkering om fler
lägenheter byggs i området.

Befintliga enbostadshus

Detaljplanen tillåter en byggnadshöjd på 3,5 meter vilket ungefärligen motsvarar den tidigare 1våningsregeln. Högsta nockhöjden är 6,0 meter; takvinkeln regleras inte. Den nya planen tillåter att
komplementbyggnad uppförs närmare tomtgränserna i nordväst och begränsar den totala
byggnadsarean till max 30 % av fastighetsarean, dock max 270 kvm.
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Delområde Talldungevägen
Förutsättningar:

Inom delområdet finns idag en blandad småskalig bebyggelse med både flerbostadshus och mindre
villor av olika ålder. Bostäder blandas med handel och olika verksamheter.
Fastigheten Tanumshede 2:22 (längst i norr inom delområde Talldungevägen) ligger inom ett mycket
fornlämningstätt område.

Foto över områdets småskaliga och varierade bebyggelse sedd från Riksvägen.
Förändringar:

Detaljplanen tillåter en byggnadshöjd på 7,5 meter vilket på ett ungefär motsvarar den tidigare 2våningsregeln. Den nya planen tillåter inredning av vind. För villorna i delområdet begränsas den
totala byggnadsarean till max 25 % av fastighetsarean, dock max 230 kvm. Ingen skillnad görs på
byggnadsarea för bostads- och komplementbyggnad. Takvinkel regleras inte.
Under sommartrafiken kan delar av de befintliga bostäderna närmast Riksvägen vara bullerutsatta.
Detta är befintliga byggnader där ändringar inte föreslås inom detaljplanen. Nya byggrätter som ges i
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denna detaljplan håller fortfarande ett behörigt avstånd till Riksvägen. I det fallet att ändring eller
nybyggnad sker och ifall, vid det tillfället beräknade, bullervärden eventuellt överskrider 55 dBA
ekvivalentnivå vid fasad kan det bli relevant med avsteg från huvudregel (se rubrik "Hälsa och
säkerhet – Buller”). Detta säkras av bestämmelse s1 i plankartan.
Kommunen ser det som rimligt att avsteg från huvudregeln accepteras. I nuvarande detaljplan klaras
inte riktvärden för buller. En ny plan innebär förbättringar av situationen genom att styra upp och
förtydliga med planbestämmelser om skyddsåtgärder för de befintliga byggnaderna. Tanumshede är en
fullserviceort som stärks av centrumorienterad bostads- och handelsbebyggelse.
Planen tillåter inredning av vind på fastigheten Tanumshede 2:34 och att ytterligare
komplementbyggnad byggs på baksidan i sluttningen mot nybyggnadsområdet Kattedaben.
Tillgänglighet
Tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen kan uppfyllas inom all tillkommande kvartersmark. Detta
bevakas vid bygglovgivning enligt PBL och BBR.
Minst 3 % av parkeringsplatserna ska utgöras av handikapplatser inom planområdet. Reserverade
parkeringsplatser för funktionshindrade ska finnas i nära anslutning till entré. Det ska även finnas en
angöringsplats där till exempel färdtjänst och taxi ska kunna stanna nära entréer till publika och
allmänna byggnader. Både parkeringsplatser och angöringsplatser ska vara tydligt markerade.
Handikapplatsens bredd ska vara 3,5 meter bred. Vid tillkommande bostäder ska angöringsplats för
bilar och parkering för rörelsehindrade kunna anordnas enligt rådande normer.
Utformning av busshållplatser och anslutande gångvägar ska följa riktlinjer i Hållplatshandboken,
Västtrafik, och Västra Götalandsregionens riktlinjer för personer med funktionshinder. Målpunkter
som busshållplatser och övergångsställen bör få extra belysning för att underlätta framkomligheten
och minska skaderisken.
Nybyggnadsområdet Kattedaben

Tillkommande bostäder tillhandahåller handikapparkeringar enligt rådande normer.
Tillgänglighetskrav för bostadsgårdar kan till exempel uppfyllas via gångvägar i mark runt hus och i
vissa fall med ramper som har tillgänglighetsanpassade lutningar. Tillgänglighetsnormer uppfylls i hus
utförda i två bostadsvåningar utan hiss.
Hedeskogsvägen

Tillkommande tredje våning servas med tillkommande hiss för att nå tillgänglighetskraven.
Handikapparkeringar inrättas på befintlig parkeringsyta.
Talldungevägen

Vid eventuell nybyggnad ska tillgänglighet bevakas.
Service
I direkt närhet till planområdet finns kommersiell och offentlig service i form av bank, vårdcentral,
apotek, matvarubutiker, restauranger, bageri, sybehörsbutiker, frisörer, klädbutik etc.
Den parallella detaljplanens (Tanumshede Centrum del 2) genomförande innebär utökade byggrätter
utefter Affärsgatan och Torget. Planen innebär även en upprustning av det offentliga rummet:
Affärsvägen, Torget, parkeringsytor mm. Tillsammans ger detta ett bättre underlag för bibehållen
service.
I en annan detaljplan som är under arbete (Tanumshede Centrum del 3) tillkommer även utökade
byggrätter kring Gästgiveriet och Hotellet.
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Gator och trafik
Väg E6 går utanför Tanumshede i riktning Strömstad/Oslo och Göteborg/Uddevalla. Genom samhället
går väg 1015 i riktning mot Fjällbacka/Grebbestad från Tanumshede Centrum. Från väg 1015 kan man
ansluta till E6 via väg 920 eller från väg 920 till väg 914.
En ny väg från E6 mot Grebbestad är byggd, vilket innebär att en stor del av trafiken som tidigare gick
genom centrum har försvunnit.
Planområdet innehåller flertalet gator, varav Riksvägen (väg 920) är den mest trafikerade.
Ny lokalgata för nybyggnadsområdet Kattedaben beskrivs under rubriken Delområde Kattedaben.
Trafikverket är huvudman för väg E6, samt Riksvägen (väg 920). Övriga gator inom planområdet har
kommunen som huvudman.
2014-06-25 antogs en ny hastighetsplan av
kommunstyrelsen. Beslutet innebär att
grundhastigheten inom tätbebyggt område i
Tanumshede föreslås ändras till 40 km/tim. Inom
planområdet innebär detta att alla gator får
hastighetsbegränsningen 40 km/tim.
En trafikutredning har utförts för Tanumshede
Centrum och som delvis berör
detaljplaneområdet. Den är gjord av BBK Teknik
& Miljökonsulter AB och är daterad 2012-11-27.
Den behandlade övergångsställen, gc-passager
samt gc-överfarter och studerade gatorna i
området. En särskild vägutredning har
genomförts för lokalgata inom Kattedaben.
Denna genomfördes av ÅF Infrastructure, 2014.
Illustration 38. Gata och gatunamn inom planområdet.
Exempel maximala byggrätter är markerade.
Talldungevägen
Förutsättningar:

Talldungevägen passerar igenom ett bostadsområde samt ligger utmed ICA Hedemyrs parkering.
Talldungevägen ansluter till Ringvägen, Affärsvägen och även Riksvägen.
ICA Hedemyrs är en verksamhet som genererar mycket behovstrafik till vägen. Från Talldungevägen
nås de största parkeringarna i Tanumshede. Nyligen utbyggd gång- och cykelbana finns mellan
Affärsvägen och Hedevägen. Flera oskyddade trafikanter rör sig längs med och tvärs över gatan för att
ta sig mellan de olika parkeringarna och målpunkterna i centrum. Bristen på övergångsställen och
ytterligare gångbanor gör att detta ofta sker i bilkörfälten.
Förändringar:

Ifall Affärsvägen görs om till gångfartsområde, antas biltrafiken i ännu högre utsträckning komma att
styras över till Talldungevägen. Talldungevägen förblir asfalterad men mötet med Affärsvägens
gångfartsområde i öster markeras med markbeläggning i form av gatsten eller betongmarksten.
Utfartsförbud läggs längs parkeringen vid ICA Hedemyrs.
Gång- och cykelbana anläggs utefter Talldungevägen från Ringvägen fram till nybyggnadsområdet
Kattedaben i norr. Delar av denna gång- och cykelbana är redan utbyggd längst Ringvägen (se
detaljplan Tanumshede Centrum del 2). Gångbana tillkommer vid parkeringsytorna vid ICA

43

Hedemyrs. Detta kommer innebära en större trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanter som rör sig
längs gatan.
Riksvägen
Förutsättningar:

Riksvägen (väg 920) karaktäriseras av att bebyggelsen ligger väl indragen på tomtmark. Den utgörs av
både bostäder och handel. På båda sidor om Riksvägen finns idag smala trottoarer.
Korsningen Riksvägen - Lurvägen har plockats ut ur planområdet, korsningen ligger direkt norr om
plangränsen längst Riksvägen. En cirkulationsplats har föreslagits i detta läge med hänsyn till den
planerade utbyggnaden av handelsetableringar vid Oppen. En sådan korsning kommer vid behov
regleras i annan detaljplan.
Förändringar:

Längs med Riksvägen finns behov av förbättringsåtgärder för fotgängare och cyklister. Planen ger
därför utrymme till sådana åtgärder, så som t.ex. breddning av trottoarer/GC-banor och förbättrade
gångpassager. Däremot reglerar inte planen i detalj vilka åtgärder som kan komma att bli aktuella,
eller hur dessa ska genomföras.
Trafikmängder
Trafikmängder, både nuvarande och prognos, har noggrant studerats inom bullerutredningen
(Gärdhagen Akustik AB, 2014). Här följer information om dagens trafikmängder, trafikmängder som
tillkommer i o m ett plangenomförande, en trafikprognos för år 2030 samt hur denna har räknats fram.
Trafiksiffror är angivna utifrån mängden trafik under sommarmånaderna/högsäsong, 1 juni - 15
augusti.
Bullerutredningen omfattar både Tanumshede Centrum del 1 och 2, här redovisas endast information
som är relevant för detaljplan Tanumshede Centrum del 1. Mer utförlig information om trafikmängder
och skattningar och hur dessa tagits fram går att hitta i bullerutredningen.
Under denna rubrik (Trafikmängder) kallas del av Talldungevägen för Ringvägen, se illustration 39.
Detta återkommer även i bullerutredningen.
Befintlig trafik

Uppgifterna utgörs av trafikräkningar som kommunen gjort år 2010-2012, samt skattningar gjorda av
kommunen där mätningar har funnits men genomförts under lågsäsong.
Vägar och sträckor:
Riksvägen - Ringvägen
Bergvägen
Hedeskogsvägen
Hedevägen
Riksvägen
Ringvägen
Riksvägen – Hedeskogsvägen
Hedeskogsvägen – Bergvägen
Talldungevägen

Antal fordon per dygn:
3800 st
300 st
316 st
846 st
2500 st
1635 st
474 st
300 st
300 st

Nuvarande hastighet:
30 km/tim
30 km/tim
50 km/tim
30 km/tim
50 km/tim
30 km/tim
50 km/tim
30 km/tim
30 km/tim

Trafikökning till följd av utveckling av Tanums Näringspark

Det har genomförts en trafikutredning för Tanums näringspark (Trafiktekniskt PM, tillhörande:
Utveckling av Tanums näringspark, WSP) vilken redovisar uppgifter om antal fordon under
maxtimme högsäsong före och efter utbyggnad av näringsparken. Då denna trafik påverkar främst
sträckor i söder (Riksvägen söder om Apoteksvägen, Apoteksvägen och Grebbestadsvägen) redovisas
inte någon ökning till följd av utvecklingen av Näringsparken inom detaljplaneområdet.
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Allmän trafikökning på statliga vägar

Trafikverket anger att trafik på statliga vägar ökar med 1 % per år på det statliga vägnätet inom
Fyrbodalsmotet.
Vägar och sträckor:
Riksvägen

Tillkommande antal fordon per dygn:
431 st

Trafikökning till följd av ny bostadsbebyggelse

Varje hushåll antas generera ca 5 trafikrörelser per dygn, därigenom har trafikmängd vid en full
utbyggnad av bostäder kunnat beräknas.

Vägar och sträckor:
Ny Lokalgata
Bergsvägen
Hedeskogsvägen

Tillkommande antal fordon per dygn:
345 st
150 st
120 st

Trafikökning till följd av ny affärsbebyggelse i centrum

Trafikökningen har beräknats baserat på omsättningen av parkeringsplatser inom centrum samt
parkeringsbehovet för verksamheterna. En total ökning av trafiken inom centrumområdet togs fram.
Därefter beräknades den totalt tillkommande trafikens spridning inom närliggande vägnät genom att
titta på fördelningen av nuvarande trafik på närliggande vägnät och beräkna procentsatser över hur
nuvarande tillströmmande trafik till centrum fördelas inom vägnätet. Dessa procentsatser användes
sedan för att beräkna tillkommande trafik för respektive relevant vägsträcka. En utförligare
beskrivning över beräkningarna finns i bullerutredningen.
Vägar och sträckor:
Riksvägen - Ringvägen
Ringvägen
Hedevägen

Tillkommande antal fordon per dygn:
79 st
65 st
25 st

Trafikprognos för 2030

Dessa siffror har använts i bullerutredningen och är en prognos för trafikläget år 2030.
Trafikprognosen utgår från mätningar/skattning av befintlig trafik under högsäsong och tar hänsyn till
de trafikökningar som beror på utveckling av Tanums Näringspark, allmän trafikökning på statliga
vägar, tillkommande trafik till följd av nya bostäder samt tillkommande trafik till följd av ny
affärsbebyggelse i centrum.
Vägar och sträckor:
Riksvägen - Ringvägen
Bergvägen
Hedeskogsvägen
Hedevägen
Ny lokalgata
Riksvägen
Ringvägen
Riksvägen - Ny lokalgata
Ny lokalg. - Hedeskogsvägen
Hedeskogsvägen - Bergsvägen
Talldungevägen

Antal fordon per dygn:
3904 st
450 st
436 st
1006 st
345 st
2931 st
1700 st
954 st
609 st
375 st
300 st

Framtida hastighet:
40 km/tim
40 km/tim
40 km/tim
40 km/tim
40 km/tim
40 km/tim
40 km/tim
40 km/tim
40 km/tim
40 km/tim
40 km/tim
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Illustration 39. Trafikprognos 2030 i kartform, utdrag ur Bullerutredning, Gärdhagen Akustik AB.
Illustrationen har avgränsats då originalet berör ett större område än det som är inom plangränsen.
Originalet finns att se i bullerutredningen.
OBS: Gatunamnen i denna illustration gäller endast för rubriken Trafikmängder och Vatten, avlopp
och dagvatten.
Parkering
Förutsättningar:

Stora delar av Tanumshede tätort används idag för parkering intill verksamheter och handel. Flera
stora parkeringsplatser finns placerade på Affärsvägens baksidor, inom detaljplaneområde finns vid
ICA Hedemyrs ca 84 platser. Några mindre parkeringsytor (ca 30 platser) finns inom delområde
Talldungevägen och inom delområde Hedeskogsvägen finns ca 179 platser. Vid Villa Ryland finns ca
10 platser. Totalt inom detaljplanen finns ungefär 303 platser. Behovet av parkering är stor sommartid,
men betydligt mindre övriga året. Detta gäller särskilt vid ICA Hedemyrs.
Det pågår för tillfället ett arbete med att ta fram en parkeringsnorm för Tanums kommun. De siffror
för parkeringsbehov som planförslaget utgått ifrån är följande riktlinjer:
Bostad
Butik
Restaurang
Systembolag

1pl/lgh
1pl/50 kvm
1pl/20 kvm (Kök ej medräknat)
1pl/33 kvm
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Inräknat bruttoarean för verksamheter i del av centrum, är dagens parkeringsmängd i centrum ca 1
plats/40 kvm verksamhetsyta. Detta innebär att det inte kommer att finnas så stort behov av nya
parkeringsplatser i del av centrum för att följa de riktlinjer som nämnts ovan. Däremot finns det redan
idag ett önskemål från ortens butiksägare om fler platser för att öka handeln under sommarsäsongen.
För trivseln i samhället är det av stor vikt att en eventuell ökning av parkeringsytorna kan ske utan att
stora asfaltsytor blir det dominerande inslaget i centrummiljön. Tonvikt bör läggas vid den estetiska
utformningen.
Delområde:
Befintlig parkeringsmängd:
Bef. p-behov, enligt nämnda riktlinjer:
Kattedaben
0 pl
0 pl
Hedeskogsvägen ca 1,4 pl/lgh (179 pl)
ca 1 pl/lgh (122 pl)
Talldungevägen Bebyggelse består av bef. villor
Parkering tas om hand på egen fastighet
Del av centrum
ca 1pl/40 kvm (ca 83 pl)
ca 1 pl/50kvm (66 pl)
Tabellen visar nuvarande parkeringssituation i detaljplaneområdet. Varken befintlig eller
tillkommande villabebyggelse räknas in.
Förändringar:

Delområde:

Tillkommande
bostäder/verksamheter:

Tillkommande
Tillkommande p-platser
parkeringsbehov, enligt vid utbyggnad:
nämnda riktlinjer:
Kattedaben
ca 69 lgh
ca 1 pl/lgh (ca 69 pl)
Ca 1,1 pl/lgh (ca 77 pl)
Hedeskogsvägen ca 54 lgh
ca 1 pl/lgh (ca 54 lgh)
ca 0,9 pl/lgh (ca 51 pl)
Talldungevägen Bebyggelse består av
Parkering tas om hand
Parkering tas om hand på
bef. villor
på egen fastighet
egen fastighet
Del av centrum
ca 400 m² verksamheter ca 1pl/50 kvm (ca 8 pl)
ca 1pl/44kvm (ca 9 pl)
Tabellen visar parkeringssituationen i och med genomförande av detaljplaneområdet. Varken befintlig
eller tillkommande villabebyggelse räknas in.
I centrum medger planen en utökad verksamhetsyta på ca 400 m². Detta innebär att de tillkommande
verksamheterna får ett parkeringsbehov på ca 8 platser. Om man däremot beaktar att befintliga
verksamheter i Tanumshede centrum idag har tillgång till fler platser än vad tidigare angivna riktlinjer
anger behövs inte fler parkeringsplatser. Planen syftar dock till att möjliggöra ett ökat antal platser.
Detta bidrar till att fylla behovet från de tillkommande verksamheterna, framförallt sommartid. En
sådan ökning av antalet parkeringsplatser föreslås ske genom en omstrukturering och i vissa fall
utvidgning av befintliga parkeringar i Tanumshede centrum.
De stora parkeringsytorna på kommunal mark omdisponeras och kompletteras.
Utanför ICA Hedemyrs entré stängs ytan av från biltrafik och binds samman med Torget med
gemensam markbeläggning.
Kommunen ansvarar för utbyggnad av parkering mm på allmän platsmark.
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Illustration 40. Befintliga parkeringar inom del
av delområde centrum, inom detaljplanen.

Illustration 41. Ny utformning av parkeringsytorna
inom del av delområde centrum .

Vid tillkommande bostäder inom planområdet löses aktuellt parkeringsbehov på den egna fastigheten.
Planförslaget utgår ifrån behovet av 1pl/lgh. Ytterligare beskrivning över hur parkeringsbehovet för
tillkommande bostäder ska fyllas finns under respektive delområde.
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Gång- och cykeltrafik

Illustration 42. Gång- och cykelvägar i Tanumshede, efter planens genomförande. Här syns även del
av planering inom parallell detaljplan "Tanumshede Centrum del 2".
Förutsättningar:

Inom Tanumshede finns allt serviceutbud inom gångavstånd. Dock finns brister i gång- och
cykelvägsnätet, inte minst inom planområdet. Idag är nästan all cykeltrafik inom planområdet
hänvisad till vägbanorna och gångbanor saknas på många ställen. Det gäller bland annat längs med
Talldungevägen, Ringvägen och parkeringen vid ICA Hedemyrs.
Barnperspektivet beträffande lösningar inom gång och cykelvägnätet bör särskilt beaktas.
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Illustration 43. Det befintliga nätet av gångvägar
Förändringar:

Genom nybyggnadsområdet Kattedaben anläggs gång- och cykelstråk. Detta innebär en utbyggnad av
ca en kilometer cykelvägnät. Denna kan i framtiden kopplas till gång- och cykelvägar öster om
Riksvägen mot Oppen. Utredning pågår om lämplig dragning.
Längs Talldungevägen i anslutning till de stora parkeringsytorna vid ICA Hedemyrs, planeras flera
nya gångstråk. Genom markerade gångytor ska fotgängaren ges prioritet och det ska vara lätt och
säkert att ta sig från parkeringen vidare ned till Torget och Postvägen. Dessa nya gångstråk underlättar
även för fotgängare som ska ta sig mellan norra Tanumshede och centrumfunktionerna.
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Illustration 44. Målpunkter och busshållplatser inom orten, denna karta berör även rubrik
"Kollektivtrafik". Befintliga och planerade cykelvägar är markerade.
Kollektivtrafik
Vid bygdegårdsplan, sydväst om planområdet ligger Tanumshede centrum busstation, härifrån går
bussar till kommunens övriga tätorter. Bussar till Göteborg avgår från Tanums shoppingcenter/Oppen.
Inom själva planområdet finns ingen busshållplats.
Järnvägsstation finns ca 2,5 kilometer väster om centrala Tanumshede.
Västtrafik har satt som mål att fördubbla andelen kollektivresor till år 2025 som en del av att nå en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Detaljplanens förtätning av centrumkärnan ger bättre underlag
för kollektivtrafik vilket skapar förutsättningar för ett mer effektivt transportsystem.
Grönytor, lek och rekreation
Förutsättningar:

Nybyggnadsområdet Kattedaben vid ICA Hedemyrs är idag det enda obebyggda grönområdet i
centrala Tanumshede. Det används som rekreationsområde för närboende.
Delar av planområdet är lummigt med stora träd och uppvuxna trädgårdar. Denna karaktär bör i
möjligaste mån bevaras.
Vid ICA Hedemyrs finns en park med bland annat gamla fruktträd. Där finns också en lekplats och en
liten utescen för mindre arrangemang. På bostadsgårdarna vid Hedskogsvägen och Bergvägen finns
mindre närlekplatser.
Norr om planområdet finns skogsområden och en idrottsplats.
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I nybyggnadsområdet Kattedaben föreslås att mindre lekplatser angörs. Lek föreslås anläggas uppe på
terrassbjälklag för de olika bostadsgårdarna.
Förändringar:

För att nybyggnadsområdet Kattedaben ska behålla karaktären av trädbevuxen höjd, är kvartersmarken
liten med en exploateringsgräns nära inpå de föreslagna bostadsgårdarna och villorna (eller likartad
bebyggelse). Söderut ligger naturmarken som en buffertzon mellan befintlig och tillkommande
bebyggelse. Träd med en diameter större än 0,35 meter, mätt en meter över mark, kräver marklov för
att kunna tas ned.
Närlekplatser anläggs i nybyggnadsområdet Kattedaben.
Planerad utbyggnad av gång- och cykelvägar underlättar användandet av närliggande idrottsplats och
rekreationsområden utanför samhället.
Hälsa och säkerhet
Buller
Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av bostäder.
Boverkets allmänna råd, huvudregler:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalbullernivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad
70 dBA maximal ljudnivå på uteplats i anslutning till bostad
Kommunen har uttryckt sig specifikt i detta fall och gett följande värden som ska följas och inte får
överskridas:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalbullernivå inomhus nattetid
60 dBA ekvivalentnivå vid fasad
70 dBA maximalbullernivå på uteplats i anslutning till bostad
Avsteg från huvudregler, Boverkets allmänna råd:

I de fall ekvivalentnivå utomhus överskrider 55dBA vid fasad ska minst hälften av bostadsrummen
placeras mot tyst sida eller ljuddämpad sida.
Både tyst och ljuddämpad sida bör understiga maximalnivå 70 dBA.
Definition tyst sida: Sida av byggnad som har högst 45 dBA ekvivalentnivå vid fasad.
Definition ljuddämpad sida: Sida av byggnad som har högst 45-50 dBA ekvivalentnivå vid fasad.
Bullerutredning

En bullerutredning har utförts av Gärdhagen Akustik AB, senaste revideringeringen skedde 2014-1126. Utredningen gjordes för Tanumshede centrum del 1 och 2. Denna summering rör endast de delar
av utredningen som är relevanta för detaljplan Tanumshede Centrum del 1.
Inom bullerutredningshandlingarna kallas del av Talldungevägen för Ringvägen, se illustration 39.
Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats för planområdet med fokus på föreslagna
tillkommande och förändrade byggnader. Trafiken på några av de vägar som ingår i utredningen ökar
markant under perioden 1 juni - 15 augusti. Eftersom ökningen förekommer under en så lång tid har
ljudberäkningarna baserats på denna sommartrafik.
Inom detaljplan Tanumshede Centrum del 1, förekommer en stor del ändringar som berör bostäder,
alla föreslagna ändringar och nybyggnader av bostäder omfattas av riktvärden för trafikbuller.
52

Befintliga bostäder som ligger utmed Riksvägen på fastigheterna Tanumshede 2:71, 2:9, 2:69, 2:7 och
2:22 kan beröras av buller från Riksvägen. Inga ändringar inom dessa fastigheter föreslås inom
detaljplanen. Fastigheterna har gett utökade byggrätter och vid eventuella framtida ändringar eller
nybyggnader kan fastigheterna komma att beröras av riktvärdena för buller. På grund av att inga
specifika ändringar föreslås har fastigheterna inte tagits med i beräkningarna.
Tekniska nämnden har lämnat förslag till en ny hastighetsplan som bland annat rör gatorna inom
planområdet. Hastighetsplanen antogs av kommunstyrelsen 2014-06-25. Konsekvensen av planen är
att hastigheten ändras till 40 km/h på samtliga gator inom hela planområdet. Beräkningarna är
baserade på hastigheter angivna inom denna hastighetsplan.
Vid samtliga föreslagna bostadshus finns goda förutsättningar att ordna uteplatser där riktvärden
klaras.
Vid till- och ombyggnad bör tillämpning av riktvärdena i trafikinfrastrukturen ta hänsyn till vad som
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Inriktningen bör vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Bullersituation för föreslagna ändringar samt nybyggnation inom detaljplanen

All föreslagen bebyggelse, både nybyggnation inom område Kattedaben samt tillbyggnader inom
område Hedeskogsvägen ligger inom godkända bullervärden. Avsteg från huvudregel behöver inte
tillämpas.
Bostadsgård som ligger längst i norr inom område Kattedaben har getts en planbestämmelse om
störningsskydd. Detta på grund av dess närhet till Riksvägen samt för att säkerställa en god bullermiljö
gällande buller.
Motivering till avsteg från huvudregel enl. boverkets allmänna råd, för befintliga byggnader

För att den nu aktuella detaljplanen även fortsättningsvis ska kunna medge bostadsanvändning för
befintliga bostadshus utmed Riksvägen förutsätts att avsteg från huvudregeln i Boverkets riktlinjer för
buller kan tillämpas vid ett eventuellt framtida behov. Kommunen anser att detta kan motiveras med
att:
Befintliga bostäder är placerade i centrala lägen och stärker orten på ett långsiktigt och hållbart vis,
eftersom fler kan bo i direkt anslutning till samhällsservice, handel och kollektivtrafik.
Bullerstörningarna från trafik är dessutom begränsade till en kortare del av året (1 juni-15 augusti).
Tillkommande detaljplan förbättrar omständigheterna genom att redan planlagd bostadsbebyggelse
förses med en planbestämmelse om störningsskydd som säkerställer att framtida utbyggnad på platsen
uppförs bullerskyddat - antingen utanför bullerzon eller med tyst alt. bullerdämpad sida.
Områden där avsteg från huvudregeln kan bli aktuella

Det finns befintliga bostäder inom detaljplanen (utmed Riksvägen), som kan tangera eller överskrida
riktvärden för buller inom nuvarande detaljplan vid eventuell om- eller nybyggnad. Den nya
detaljplanen innebär en förbättring av situationen genom införandet av en planbestämmelse som syftar
till att skapa en god boendemiljö. Den anger bland annat att bostadshus där riktvärdena överskrids ska
ha minst hälften av bostadsrummen mot tyst eller ljuddämpad sida.
Fastigheterna Tanumshede 2:71, 2:9, 2:69, 2:7 och 2:22 är redan bebyggda med bostäder och inga
ändringar föreslås inom detaljplanen. Byggrätter har utökats men inte i någon större utsträckning
närmare bullerkällor.
I det eventuella fallet att ändring eller nybyggnad sker och vid det tillfället, beräknade bullervärden
eventuellt överskrider 55dBA vid fasad kan det bli relevant med avsteg från huvudregel.
För att hantera detta och för att byggnader ska kunna bli planenliga i och med en ny detaljplan har
planbestämmelser för störningsskydd för bostäder införts.
Planbestämmelsen syftar till att skapa en god boendemiljö i det bullerutsatta området och anger att
bostadshus där riktvärdena överskrids ska ha minst hälften av bostadsrummen mot tyst eller
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ljuddämpad sida. Mer detaljerad information och specifik motivering till avsteg finns under rubrik
”Delområde Talldungevägen”.

Illustration 45. Här visas bostäder inom detaljplanen som antingen är föreslagen ny- och tillbyggnad
inom detaljplanen eller befintlig bebyggelse som kan beröras av buller från Riksvägen.
Trafiksiffror som använts i bullerutredningen

Under rubrik ”Gator och trafik - Trafikmängder” finns fullständiga tabeller över nuvarande trafik,
trafik som alstras av detaljplaneförslaget samt total framtida trafiksituation/prognos för 2030 gällande
detaljplaneområdet. Där förklaras också hur uppskattningen av framtida trafikvärden har tagits fram.
Det framgår även vilka värden som har använts inom bullerutredningen.

54

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, avlopp och dagvatten
Förutsättningar:

Planområdet har kommunalt huvudmannaskap. Samtliga befintliga bostadsbyggnader inom
centrumområdet är sedan tidigare anslutna till kommunens vatten och avloppsledningar.
Förändringar:

Vid ändring eller flytt av ledningar, brunnar, ventiler m.m. skall VA-avdelningen kontaktas innan
arbete påbörjas. VA-avdelningen skall godkänna den nya positionen på ändrade ledningar, brunnar,
ventiler mm innan arbete påbörjas. VA-avdelningen skall även godkänna material och fabrikat som
används vid omläggning.
Inom planområdet finns inga konflikter mellan nya byggrätter och befintliga ledningar.

Illustration 46. Karta över befintliga VA-ledningar inom planområdet med detaljplanens byggrätter
markerade. Byggrätternas utbredning är markerad enligt plankarta.
En utredning av dagvattenhantering inom Tanumshede centrum har genomförts av ÅF Infrastructure,
2014. Till denna hör en ritning som visas i illustration 49.
Utredningen gjordes över hela Tanumshede centrum och omfattar tre detaljplaner. Denna summering
rör endast de delar av utredningen som är relevanta för detaljplan Tanumshede Centrum del 1.
Under denna rubrik (Vatten, avlopp och dagvatten) kallas del av Talldungevägen för Ringvägen.
Detta återkommer även i dagvattenutredningshandlingarna.
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Översiktliga uppställningar dagvattensituation och hantering
Område
Hårdgjorda Nuv.
Flöden vid
Åtgärder
ytor
flöden plangenomförande
CA
20- års regn 10min:
Dagvatten avleds mot
Kattedaben Tak:
40 l/s
CA 100 l/s
föreslagen trumma
norra delen 0,27ha
Asfalt:
100- års regn,
D400 under
0,17ha
10min:
Rylandsvägen och ut
CA 160 l/s
i befintligt dike.

Kattedaben
södra delen

Tak:
0,21ha
Asfalt:
0,12 ha

CA
25 l/s

Område

Hårdgjorda
ytor
Ringa
förändringar

Kapacitet befintliga
dagvattensystem
Från Ringvägen i norr
D400 med kapacitet
ca 300-400 l/s för att
nedströms övergå i
kulvert D500 med
kapaciteten ca 400600 l/s

Del av
Centrum

20- års regn 10min:
CA 80 l/s
100- års regn,
10min:
CA 120 l/s

Dagvatten avleds mot
befintlig avsättning i
Ringvägen D250.
Dagvatten föreslås
fördröjas i någon typ
av hålrumsmagasin
(sprängstensfyllning
under trafikytor vid
större ytor och
hålrum i platsmoduler
vid mindre ytor).

Åtgärder
Ytterligare anordningar
för dagvattenflöden
behöver inte särskilt
åtgärdas. Dagvatten
ansluts till befintliga
system.

Konsekvenser
extrema flöden
Sannolika
översvämningar i
delar av föreslagna
dagvattensystemet.
Bidrar dock ej
väsentligt till ev.
skador på
byggnader och
anläggningar.
Sannolika
översvämningar i
delar av befintliga
dagvattensystemet.
Bidrar dock ej
väsentligt till ev.
skador på
byggnader och
anläggningar.

Konsekvenser extrema
flöden
Sannolika översvämningar
i delar av befintliga
dagvattensystemet. Bidrar
dock ej väsentligt till ev.
skador på byggnader och
anläggningar.

Vatten, spillvatten och dagvattenavlopp (dagvattenhantering beskrivs mer detaljerat i senare rubrik)

För nybyggnadsområde Kattedaben kan större delen av områdets dagvattenflöden avledas norrut och
ansluta till befintliga öppna rinningsvägar väster om de befintliga bostadshusen längs Riksvägen.
Södra delen av området ansluts ned mot Ringvägen till befintliga avsättningar för vatten och avlopp
samt dagvatten.
För övriga ytor inom centrumområdet sker inga större förändringar av hårdgjorda ytor, några
ytterligare anordningar för dagvattenflöden behövs inte.
Generellt kan vatten, spill- och dagvatten anslutas till de befintliga systemen inom Tanumshede
centrum, möjligen med en viss fördröjning av dagvattenflöden inom respektive nybyggnadsområde
där dagvatten avleds i något större omfattning än tidigare och med korta rinningsvägar. Inom
Kattedabens södra del kan det eventuellt behövas ett mindre magasin, utrymme för ett sådant finns
under trafikytorna. Mer exakta beräkningar för dagvattenflöden för den nya bebyggelsen inom södra
delen av Kattedaben kan göras när mer detaljerade förutsättningar finns tillgängliga
(projekteringsskede).
Dagvattenhantering

Den större förändringen inom centrumområdet är bebyggelsen inom nybyggnadsområdet Kattedaben
(tillkommande byggnader och lokalgata). Dagvattenflöden från större delen av området kommer att
avledas norrut i dagvattenledningar och öppna rinningsvägar. Från en mindre del av området leds
dagvattnet till tidigare avsättningar för vatten- spill- och dagvatten vid Ringvägen.
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Största delen av dagvattnet från området avleds mot norr som efter en längre sträcka genom
naturmarken norr om Tanumshede centrum når vägområdet längs E6 och större rinningsvägar mot
väster.
Dagvatten från naturmarken inom Kattedabens norra del avleds idag ned mot Rylandsvägen. Den
ökning av dagvattensystemet som uppstår från den föreslagna utbyggnaden inom planområdet
åtgärdas via en ny dagvattentrumma D400 betong under Rylandsvägen. Därefter via befintliga, väl
underhållna dikessektioner genom naturmarken mot norr och vägområdet längst E6. För siffror över
befintliga och framtida flöden se uppställningstabell på föregående sida.
Dagvatten från den södra delen av Kattedaben ansluts tillsammans med vatten och spillvattenavloppet
till den avsättning som tidigare förberetts strax norr om Ringvägen. Efter en översiktlig beräkning av
det befintliga dagvattensystemet inom Tanumshede centrum och vidare åt väster mot recipient kan
förstås att merflödet från ett 20-års regn från Kattedabens sydliga mindre del ryms via tidigare anlagda
dagvattenavsättning strax norr om Ringvägen. För siffror över befintliga och framtida flöden se
uppställningstabell på föregående sida.
Den förhållandevis ringa förändring som planen redovisar för storleken av tillkommande hårdgjorda
ytor inom det tidigare utbyggda Tanumshede centrum föranleder inga andra åtgärder än att avleda
dagvatten till det befintliga dagvattensystemet.
Dagvattenkulvertar genom centrumområdet består av från Ringvägen i norr D400mm med kapaciteten
ca 300-400 l/s för att nedströms övergå i kulvert D500mm med kapaciteten ca 400-600 l/s.

Illustrationer 47 & 48. Utdrag ur dagvattenutredning. Förtydligande av dagvattenflöden på foton.
Sammanfattning och åtgärdsförslag

Inom Tanumshede finns en kommunal dagvattenpolicy som förespråkar lokalt omhändertagande av
dagvatten på egna tomten.
Inom Kattedaben föreslås dagvatten fördröjas med någon typ av hålrumsmagasin. Vid större ytor kan
magasinen utföras med en sprängstensfyllning under trafikytorna och vid mindre avvattnande ytor kan
hålrum skapas i plastmoduler. Fördröjningsmagasinen kan även kompletteras med dräneringssträngar
med toppslitsade dräneringsrör och ett dräneringslager som förläggs längs hårdgjorda ytor för att
sedan samlas upp i det övriga ledningssystemet. Vid alla ut och inlopp för dagvattenhanteringen till
vägdiken och naturmark är det viktigt att ordna kraftiga erosionsskydd så att flödeskapaciteten i
dagvattensystemen bibehålls.
Magasinen bör dimensioneras för att kunna omhänderta ett s.k. 20-års regn.
Ytterligare beräkningar kan göras i projekteringsskede.
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Extrema dagvattenflöden

Det föreslagna dagvattensystemet och dagvattenledningar som framgår av utredningen är
dimensionerade efter ett 20-års regn.
Extrema flöden, 100- och 200- års regn, inom Tanumshede centrum kommer med stor sannolikhet att
översvämma delar av det föreslagna och befintliga dagvattensystemet. Från Kattedaben kommer
dagvatten att flöda fram längs hårdgjorda ytor ned mot befintliga parkeringsytor inom centrum.
Dagvatten från det norra området inom Kattedaben kommer att avledas via den nya entrégatan samt
vidare mot norr i öppna rinningsvägar ned till dagvattensystemen inom naturmarken.
De föreslagna förändringarna som planen redovisar inom Tanumshede centrum är en mycket ringa
ökning av den hårdgjorda ytan varför tillkommande dagvattenflöden från södra delen av Kattedaben
och genom centrumområdet ej väsentligt kommer att bidra till eventuella skador på byggnader och
anläggningar vid extrema vädersituationer.
Miljökvalitetsnormer

Slutrecipienten för dagvattnet som rinner ut från detaljplanen är Fjällbacka skärgård. Rinningsvägar
går via Tanumsälven som ger tillflöde till Anråsälven vilken i sin tur mynnar i Fjällbacka skärgård.
Fjällbacka skärgård omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten (SFS 2001:554).
Tanumsälven och hela Västerhavets vattendistrikt omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten (NFS
2008:1). Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för vatten, normerna reglerar
den miljökvalitet som ska finnas eller uppnås.
Miljökvalitetsnormerna innehåller rikt- och gränsvärden för vatten gällande temperaturer, partiklar,
föroreningar, olika substanser (oljor, metaller, kemiska ämnen samt en mängd med andra mätbara
parametrar).
Den slutsats som kan dras beträffande detaljplanens påverkan på miljökvalitetsnormerna är att
ökningen av utsläpp till Tanumsälven (som till exempel bly, övriga tungmetaller och oljor från asfalt)
bedöms försumbar då planen redovisar en ringa förändring av storleken på tillkommande hårdgjorda
ytor inom det tidigare redan utbyggda Tanumshede. Under rinningsvägarna till Fjällbacka skärgård
hinner vattnet passera flera vattendrag vilket gör att eventuella mindre utsläpp hinner späs ut innan de
når skärgården.
Detaljplanen bedöms inte bidra till överskridande av eller försvåra sänkning av gräns- och riktvärden
beträffande miljökvalitetsnormer för fiskvatten, musselvatten och ytvatten.
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Illustration 49. Ledningar efter plangenomförande, utdrag ur utredning dagvattenhantering, ÅF
Infrastructure. Ritningar har förtydligats något för att underlätta läsbarhet i planbeskrivningen.
Originalet finns att se i utredningen.
Värme, el och tele
Förutsättningar:

Inom Tanumshede finns ett fjärrvärmesystem där värmecentralen är placerad på Rylands
industriområde. Idag är främst offentliga byggnader och hyreshus anslutna till nätet, men kapacitet
finns för att ansluta fler byggnader.
Fortum Distribution har 12 och 0,4 kV ledningar inom planområdet.
Skanova har många markförlagda teleanläggningar inom planområdet (se karta på följande sida). Där
byggrätter sammanfaller med ledningsdragningar kan det bli nödvändigt att flytta befintliga ledningar.
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Illustration 50. Karta där Skanovas ledningar är markerade med orange
Förändringar:

Ny bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmesystemet. Anslutningspunkter finns inom planområdet.

Illustration 51. Översikt fjärrvärmenät
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Avfall
Förutsättningar:

Sophantering sköts av Rambo, ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av kommunerna Lysekil,
Sotenäs, Tanum och Munkedal.
Närmsta återvinningsstation finns vid korsningen Ringvägen - Hedevägen -Talldungevägen, nordväst
om ICA Hedemyrs parkering.
Förändringar:

I nybyggnadsområdet Kattedaben ska avfallshanteringen lösas
med gemensamma soputrymmen med möjlighet för
källsortering. Regler och rutiner gällande renhållning,
källsortering och kompostering i kommunen ska efterföljas.
Inom Kattedaben föreslås soputrymmen i garagevåning som
transporteras av exempelvis fastighetsförvaltare till soputrymme
alternativt ej bygglovspliktigt sopskåp utmed lokalgata för
sophämtning av sopbil.
Foto över ej bygglovspliktigt sopskåp som
kan komma att användas i Kattedaben
En beräkning har gjorts för avfallsmängder och erforderliga utrymmen för dessa. Minsta yta för
avfallsutrymme för 16st lägenheter (bostadsgård om två hus) är ca 22kvm, minsta yta gällande 24st
lägenheter (bostadsgård om tre) är ca 35kvm. Plats för soputrymme eller ej bygglovspliktiga sopskåp
kan ordnas på den prickade kvartersmarken utmed lokalgatan i Kattedaben.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bland annat iordningställande och underhåll samt ansvaret för allmän
platsmark. Trafikverket är huvudman för huvudgata inom planområdet (Riksvägen) medan kommunen
är huvudman för all övrig allmän platsmark.
Då planarbetet påbörjades innan 2011-05-02 har planhandlingen upprättats enligt den äldre plan- och
bygglagen (ÄPBL 1987:10).
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

REVIDERINGAR
Revideringar som genomförts inför antagandeskede.
Planbeskrivning
• Justering av text under rubrik Planprocessen
• Justering av text under rubrik Detaljplaner
• Justering av text under rubrik Utställning för planområdet
• Justering av illustration och illustrationstext under rubrik Bebyggelse
• Justering av text under rubrik Del av centrum, Förändringar
• Justering av text under rubrik Delområde Kattedaben, Förändringar
• Justering av text under rubrik Delområde Talldungevägen, Förändringar
• Justering av text under rubrik Gator och Trafik
• Justering av text, illustration och tabeller under rubrik Trafikmängder
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•
•
•
•
•

Justering av text samt tillhörande illustration under rubrik Buller
Justering av text under rubrik Avfall, Förändringar
Justering av text samt tillhörande illustration under rubrik Kollektivtrafik
En rubrik Planskeden – Antagande för planområdet har tillkommit
En allmän justering i planhandlingarna har skett: delar av gator Talldungevägen och
Affärsvägen har felaktigt tidigare kallats för Ringvägen. Illustrationer och texter har justerats
för spegla de korrekta benämningarna. Under rubriker Trafikmängder, Vatten, avlopp och
dagvatten samt Buller tillkommer förtydligande texter.

Genomförandebeskrivning
• Justering av tidplan under rubrik Tidplan
• Rubriken Fortsatt planarbete med tillhörande text tas bort
• Justering av text och illustration under rubrik Fastighetsrättsliga frågor, Allmän plats &
Kvartersmark
• Justering av text under rubrik Servitut/Ledningsrätt
Plankarta
• Ändring av parkering på allmän plats till parkering på kvartersmark (norr om ICA Hedemyr)
• Plankarta och Illustrationskarta har delats upp på varsitt dokument i A1 format
• Text under rubrik Upplysningar har justerats
• Bestämmelsen q3 har tagits bort
• Omformatering av bestämmelser, text och rubriker
• Bestämmelse v5 (som inte hade motsvarighet i karta) har tagits bort
• Bestämmelser på plankartan har förtydligats, bestämmelsefärger har justerats
• På fastighet Tanumshede 2:7 har y-område avgränsats
• En upplysning om fornminnen har tillkommit
• Bestämmelsen v1 har kompletterats med högsta nockhöjd 4.5m
• Varsamhetsbestämmelsen k5 har ändrats.

Ansvariga handläggare/planeringsarkitekter, Tanums kommun:
Lillemor Boschek, Olof Jönsson, Camilla Mole Björk (tidiga skeden).
Övriga som medverkat i planarbetet är:
Anna Kulginova, Ida Olsson Bjärmark, Åsa Fall och Stefan Werner.

DITRIX arkitekter AB
genom
Stefan Werner, Anna Kulginova, (Åsa Fall).
Tanums Kommun
genom
Lillemor Boschek, Olof Jönsson, (Camilla Mole-Björk).
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