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I PLANPROGRAMMET INGÅR FÖLJANDE HANDLINGAR 

Programhandlingar  
• Programbeskrivning 

• Programkarta (skala 1:2500 i A3-format) 

 

Utredningar 

• Översiktlig geoteknisk undersökning, Tellstedt Geoteknik, 2013-06-25  

• Översiktlig naturvärdesbedömning, Henric Ernstson, 2015-06-09 

• Förstudie angående insynsskydd Sportshopen, Sweco, 2015-11-09 

• Trafikutredning Rörviksområdet i Grebbestad, Sigma, 2016-07-01 

• Trafikbullerutredning för Rörviksområdet, 2016-05-18 (bilaga till Trafikutredningen ovan) 

• Arkeologisk utredning, Bohusläns museum, 2016-05-04 

 

Övriga handlingar 
• Fastighetsförteckning 

• Primärkarta 
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Fastighetskarta (Metria, dec 2016) med programområdet  

INLEDNING 

Bakgrund 
Sportshopen har sedan 2011 etablerat sin verksamhet med försäljning av sport- och 
fritidsprodukter på fastigheten Tanums-Rörvik 1:226. Verksamheten växer och 
behöver större ytor för försäljning och lagerhållning av sina produkter. Bland annat 
förbereds för en utökning av näthandeln. Exploateringen planeras åt sydost där mark 
har förvärvats av exploatören. Utbyggnaden är tänkt som en direkt tillbyggnad från 
befintlig byggnad.  

I anslutning till handelsverksamheten äger årligen publikdragande arrangemang rum 
då behovet av parkeringsytor ökar. Behov av parkeringsytor vid tillfälliga arrange-
mang efterfrågas också för konferensanläggningen i Tanumstrand samt som 
infartsparkering för besökare till tätorten, främst under semestermånaderna.  

Programmets syfte och huvuddrag 
Programmets syfte är att belysa förutsättningarna för en utbyggnad av Sportshopens 
butik och lager, inklusive lagerhållning för e-handel, samt för en utbyggnad av mark-
parkering för verksamheten och för tillfälliga arrangemang i närområdet. Utbygg-
nadsmöjligheterna syftar även till att kunna utveckla olika koncept för besöks-
näringen med koppling till turism och friluftsliv. Ett viktigt syfte med programmet är 
även att belysa förutsättningarna för hur en utbyggnad av gång-/cykelstrukturen kan 
möjliggöras. 

Förhållandet för tänkt utbyggnad av Sportshopens verksamhetsområde till såväl 
befintliga bostäder som till pågående detaljplanläggning för nya bostäder i angräns-
ande lägen söder om Sportshopen belyses. 
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Planeringsläget avseende trafiksituationen belyses utifrån den samlade planering 
som pågår i Rörviksområdet och möjliga åtgärder för Tanumstrandsvägen och väg 
163 beskrivs. 

Förhållandet till de allmänna intressen som har utpekats för området, framförallt 
riksintresset för friluftsliv och hushållningsbestämmelserna, belyses.  

Planprocessen 
Ett detaljplaneprogram ingår i de planhandlingar som upprättas till en detaljplan. 
Detta program har tagits fram i syfte att inventera områdets förutsättningar och är 
en utgångspunkt för efterföljande detaljplanearbete. I planprogrammet redogörs för 
de principiella riktlinjerna för utformning och användning av området. Även organisa-
toriska frågor och ytterligare frågor som bör utredas närmare redovisas. Enligt 5 kap 
20 § i Plan- och bygglagen (PBL) ska ett samråd genomföras för detaljplaneprogram 
och detaljplaner. Samråd sker med statliga organ och myndigheter, länsstyrelsen, 
kommunala myndigheter och sakägare. Programmet har upprättats enligt PBL 
2010:900 och bedrivs enligt normalt planförande. Det innebär att planförslaget tas 
fram enligt följande steg:  

 
Planprocessens olika skeden enligt PBL 2010:900. 

Plandata 
Geografiskt läge och areal 
Programområdet är beläget ca 2 km sydost om Grebbestads centrum och avgränsas i 
nordväst av Sportshopens befintliga byggnad (del av befintligt varumottag m.m. ingår 
i programområdet), i nordost av berg/bebyggelse norr om väg 163, i sydost av vägen 
mot Tanumstrand och i sydväst av ängsmark med bakomliggande kuperat skogs-
område. Befintlig gång-/cykelväg norr om nuvarande del av Sportshopen ingår också i 
programområdet. 

Programområdets areal är ca 8,5 ha. 

Markägoförhållanden 
Inom programområdet ingår fastigheten Ertseröd 1:53 och en mindre del av Tanums-
Rörvik 1:226, 1:48, 1:56, marksamfälligheten Tanums-Rörvik S:18 (sydväst om nuva-
rande varumottag) samt del av Ertseröd 1:2 nordost och sydost om Tanumstrands-
vägen. Länsväg 163 ligger inom Tanums-Rörvik 1:48 och Ertseröd 1:2. Tanum-
strandsvägen och John Månssons väg ligger inom Ertseröd 1:2.  

Samtliga fastigheter är i enskild ägo.  

För Tanumstrandsvägen finns en gemsamhetsanläggning (ga:6), liksom för John 
Månssons väg (ga:14). 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan (ÖP) & Fördjupad översiktsplan (FÖP) 
För Tanums kommun gäller ÖP 2002, antagen 2002-05-27, § 62. Programområdet 
ingår i samhällsområdet Grebbestad. För området gäller fördjupad översiktsplan för 
Grebbestad, FÖP 2006, antagen av KF 2006-02-06.  

I FÖP 2006 är hela Rörviksområdet redovisat som ett strategiskt område, vilket 
innebär:  

”Strategiska områden där en förändring av markanvändningen föreslås på lång sikt, 
ska tas i anspråk först efter ytterligare studier” 

För Rörvik är följande förslag redovisat i den fördjupade översiktsplanen: 

”Området mellan Grebbestads camping och vägen till Tanumstrand föreslås som 
strategiskt område för samhällsutbyggnad på lång sikt. Olika typer av mark-
användning – camping och annan turistanknuten verksamhet likväl som bostäder – 
kan i framtiden övervägas. Med tanke på nuvarande markanvändning (bostäder, 
camping och fritidsanläggningen Tanumstrand) föreslås att en studie av området som 
helhet görs innan kommunen tar ställning till vilken användning marken ska ha i 
framtiden. Utbyggnad av infrastruktur i form av VA och gång- och cykelväg är en 
förutsättning.” 

Planstudie Rörvik 

 

Utdrag ur karta till planstudien. Programområdet pekas ut som område för 
verksamheter/handel med biytor. 
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Tanums kommun tog under 2007 fram en fördjupad planstudie för Rörviksområdet. I 
planstudien ligger programområdet inom delområde 4, benämnt ”området mellan 
Rörviksvägen och Tanumstrandsvägen”. Planstudien var under sommaren 2007 
föremål för samråd. I planstudien förutsattes att handelsområdet skulle trafikmatas 
via en anslutning till Tanumstrandsvägen. Planstudien med förslag till mark-
användning godkändes av kommunstyrelsen 2007-10-03, § 294. Beslutet innebar att 
planstudien ska gälla som underlag för fortsatt planläggning och utredning inom 
Tanums-Rörvik-området. Föreslagen utbyggnad av Sportshopens verksamhet är 
förenlig med planstudiens intentioner om handelsetablering vid väg 163.  

Detaljplaner 
Programområdet är i huvudsak inte tidigare detaljplanelagt. 

För angränsande område i nordväst, samt delvis inom programområdet, gäller 
följande detaljplan: 

• Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:48, 1:54 och 1:56, SportShopen, antagen 
2009-09-14 och lagakraftvunnen 2010-08-26. Planen hanterar nyetablering av 
handelsverksamhet omedelbart nordväst om programområdet. 

I närområdet är följande detaljplaner under arbete: 

• Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:56. Planen är i samrådskedet och avser nybyggnad 
av ca 10 enbostadshus. Gränsar till ovanstående plan och ligger strax nordväst om 
programområdet. 

• Detaljplan för del av Ertseröd 1:5 och 1:7. Planen är i samrådsskedet och avser 
nybyggnad av ca 20 enbostadshus sydväst om programområdet. 

Närmaste bebyggelse inom dessa planer kommer att ligga på ett avstånd av ca 60-
70 meter från tänkt utbyggnad av handelsområdet.  

På lite längre avstånd, sydost om Tanumstrandsvägen, pågår en detaljplan för 
bostäder även inom Ertseröd 1:3. 

 
Detaljplaner som är under arbete i närområdet 

Programområde 

DP Ertseröd 1:5 
och Ertseröd 1:7 

DP Tanums-
Rörvik 1:56 

DP Ertseröd 1:3 
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Planbesked 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-27 att medge plantillstånd.  

Ur beslutet: 

  

Sedan beslutet har: 
• en övergripande trafikutredning för Rörviksområdet utförts,  

• fastigheten Ertseröd 1:11 övergått i exploatörens ägo, 

• förhållandet till planområdet Ertseröd 1:5 förtydligats, 

• gestaltningsfrågor bearbetats översiktligt, redovisas med enkla volymstudier, 

• en samlad va- och dagvattenutredning påbörjats för hela Rörviksområdets 
pågående detaljplaner, preliminärt förslag beskrivs, 

• ett förslag till gång-/cykelstruktur utarbetats. 

Flera av frågorna behöver bearbetas vidare i det fortsatta planarbetet.  
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Behovsbedömning  
En behovsbedömning har genomförts av Miljö- och byggnadsförvaltningen daterad 
2015-12-09, efter koncept till planhandlingar daterade 2015-06-29, för att utreda om 
en miljöbedömning erfordras.  

Detaljplanen för Sportshopen, Ertseröd 1:53 m.fl., bedöms av Miljö- och byggnads-
förvaltningen, med hänsyn till befintliga förhållanden och projektets omfattning, 
kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningens ställnings-
tagande är att en miljöbedömning behöver genomföras. 

Länsstyrelsen bedömer dock, enligt yttrande 2015-12-18, att planens genomförande 
inte kan antas innebära betydande påverkan på miljön så som avses i MB 6 kap 11 §. 
Miljöbedömning och MKB utförs därför inte som en del av planarbetet. Miljökonsek-
venser bör dock redovisas i planhandlingen. 
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap 
miljöbalken 
Programområdet ligger delvis inom gränsen för utpekat riksintresseområde avseende 
det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken 3 kap 6 § (MB 3:6).  

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet 
enligt MB 3:6 ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada intresseområdena. 
Ur värdebeskrivningen för det aktuella riksintresset anges bland annat: ”området är 
utan tvekan ett av de mest frekventerade friluftsområdena i landet och utgör ett 
betydande mål även för internationell turism. Landskapet är i hög grad särpräglat och 
inrymmer stor variation [av] naturmiljön.” Den föreslagna användningen och 
åtgärderna i programförslaget bedöms inte stå i strid med syftet med eller värdet för 
riksintresset för det rörliga friluftslivet.  

Inga övriga riksintressen berörs, se dock Natura 2000 nedan. 

 

Riksintressekarta ur ”Planstudie Rörvik” med programområdet illustrerat. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap miljöbalken 
Hela programområdet omfattas av hushållningsbestämmelser för den ”obrutna 
kusten” enligt MB 4:3, vilket avser kustområdet och skärgården i Bohuslän från 
norska gränsen till Lysekil. Inom detta område får inte exploatering ske om natur- 
och kulturvärdena skadas påtagligt. Turismens och det rörliga friluftslivets intressen 
ska beaktas. Samtidigt ska bestämmelserna inte vara ett hinder för utveckling av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet, enligt MB 4:1. Den föreslagna 
användningen och åtgärderna i programförslaget bedöms inte stå i strid mot vad som 
föreskrivs i 4:e kapitlet miljöbalken. 

Natura 2000 
Vattenområdet utanför Rörvik utgör ett Natura 2000-område och berörs av 
utbyggnaden genom att åkermarken inom programområdet delvis avvattnas via 
diken och vidare till Ertserödsbäcken, som i sin tur rinner ut i havet norr om 
Tanumstrand. 

Sportshopen – befintlig byggnad 

Gräns för riksintresse för friluftsliv 

Programområde 
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Inom ramen för detaljplanen för Sportshopens första etapp genomfördes en 
dagvattenutredning. Där redovisades hur dagvatten skulle omhändertas och 
fördröjas innan det släpptes vidare till recipienten.  

En ny samordnad VA- och dagvattenutredningen pågår för de fyra olika detaljplaner/
planprogram som pågår i Rörviksområdet (inklusive detta programområde). Syftet är 
bland annat att säkerställa att utsläppsvärden inte överskrids. Dagvatten kommer att 
kunna fördröjas i erforderlig omfattning innan det når recipienten, Natura 2000-
området bedöms därför inte bli negativt påverkat av utbyggnaden. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap miljöbalken 
Programområdet berörs av miljökvalitetsnormer för utomhusluft, som finns för bland 
annat svaveldioxid, bly, partiklar (PM10), kolmonoxid, bensen, ozon, kväveoxider och 
kvävedioxid. 

Kvävedioxidmätningar i gaturum i Grebbestads centrum har utförts av Luft i Väst 
under 2010. Mätningen gav årsmedelvärdet 11 mikrogram NO2/m3. En likadan mät-
ning 2014 gav resultatet 9 mikrogram NO2/m3. Värdena ligger under nedre utvärde-
ringströskeln för miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde. Detta är den enda 
mätningen av luftkvalitet i utomhusluft genomförd av Luftvårdsförbundet för Västra 
Sverige (Luft i Väst) i Grebbestad under senare år. 

Programområdet ligger i nära anslutning till väg 163. Enligt tidigare beräkningar, 
utförda vid gällande detaljplan för Sportshopen, 2009/2010, är avgashalterna i 
anslutning till programområdet låga och underskrider rekommenderade gräns-
värden. Den goda luftomsättningen och de relativt små trafikmängderna i området 
bidrar till detta. Vid utökad verksamhet och utökade parkeringsmöjligheter bedöms 
avgashalterna lokalt öka något men bör inte överskrida miljökvalitetsnormerna. 

Strandskydd 
Inga delar av programområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken. 

Sveriges miljömål 
I både plan- och bygglagens och miljöbalkens portalparagrafer anges hållbar utveck-
ling som ett viktigt syfte med de båda lagtexterna. För att på lång sikt uppnå en 
hållbar utveckling har regeringen formulerat sexton stycken miljömål varav följande 
6 mål bedöms vara mest relevanta för det aktuella området: 

Begränsad klimatpåverkan 
Energianvändning – nya byggnader uppförs med höga krav på energieffektivitet i 
enlighet gällande lagstiftning (BBR). Området är relativt enkelt att exploatera, dvs 
utan stora resurskrävande insatser. Målet bedöms vara väl tillgodosett. 

Kollektivtrafik – inom området finns idag hållplats för kollektivtrafik, närheten till 
kollektivtrafik är en positiv lokaliseringsfaktor och en utveckling av verksamheter i 
området stärker underlaget för kollektivtrafiken. Målet bedöms vara väl tillgodosett. 

Körsträcka med bil – viss ökning av trafiken förväntas, dock utvecklas samtidigt det 
lokala gång-/cykelvägnätet. De tunga transporterna ökar lokalt något, samtidigt som 
det lokala näringslivet och arbetsplatsutbudet stärks, med kortare resvägar för 
arbetstagare och besökare från närregionen. Målet bedöms vara tillgodosett. 
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Frisk luft 
Utsläpp av bilavgaser – miljökvalitetsnormer för luft bedöms underskridas. Målet 
bedöms vara tillgodosett. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Begränsat näringsläckage – dagvatten fördröjs/infiltreras lokalt, naturlig avrinning/
näringsläckage från området kommer inte att öka. Målet bedöms vara väl 
tillgodosett. 

Ett rikt odlingslandskap 
Betesmarker/slåtterängar/åkermark – betes-/åkermark tas i anspråk, delvis redan 
ianspråktagen för grusad parkering. Målet bedöms bli i viss mån påverkat. 

Kulturspår i åkermark – befintliga stenmurar och diken i åkermark påverkas delvis, 
dispens från biotopskydd krävs. Målet bedöms bli i någon mån påverkat. 

God bebyggd miljö 
Planering grönstruktur och vattenområden – området omgärdas i förslaget av en 
öppen grönzon utmed vägarna, med inslag av träd/plantering. En tätare vegetations-
zon planeras mellan handelsområdet och bostadsområdet i sydväst, diken utförs i 
möjlig mån som öppna diken. Målet bedöms vara väl tillgodosett. 

Planering kulturmiljö – arkeologisk utredning har utförts, inga större kulturmiljö-
värden har observerats. Målet bedöms vara väl tillgodosett. 

Planering transporter– ett tiotal dagliga leveransturer med lastbil förväntas efter full 
utbyggnad samt viss ökning av besökstrafiken, enligt trafikutredningen förväntas 
nuvarande vägsystem ha kapacitet för den tillkommande trafiken. Målet bedöms 
vara tillgodosett. 

Trafikbuller– enligt trafikutredningen förväntas inga gränsvärden bli överskridna till 
följd av detaljplanen. Målet bedöms vara tillgodosett. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Häckande fåglar i odlingslandskapet, vatten – betes-/åkermark tas i anspråk, delvis 
redan ianspråktagen för grusad parkering; dagvattendike flyttas, kulverteras delvis, 
dock blir den nya dikessträckning längre och skyddande nya vegetationsridåer 
anordnas. Målet bedöms vara tillgodosett. 

Övriga förordnanden enligt miljöbalken 
Öppna diken och stenmurar i jordbrukslandskapet omfattas av generellt biotopskydd 
enligt 7 kap miljöbalken. Diken inom området och en stenmur i norr, som följer trakt-
gränsen mellan Ertseröd och Tanums-Rörvik, berörs enligt utförd översiktlig natur-
inventering, av förordnandet. Dispens från biotopskyddet krävs i det fortsatta 
planarbetet. 

Förordnanden enligt väglagen 
Kring väg 163 gäller, utanför detaljplanelagt område, en byggnadsfri zon om 30 
meter enligt väglagen. Byggrätter inom programområdet kommer inte att hamna 
inom byggnadsfri zon.    
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Sportshopens befintliga anläggning sedd från väg 163 

FÖRUTSÄTTNINGAR, PROGRAMFÖRSLAG OCH 
KONSEKVENSER 

Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse  
I nordvästra delen av programområdet finns ett mindre bostadshus, Tunatorpet. 
Tomten omgärdas av träd- och buskvegetation och nås från väg 163 via enskild 
grusväg strax sydost om bergknallen vid Sportshopens infart.  

Närmaste bebyggelse utanför programområdet är Sportshopens befintliga handels-
etablering i nordväst på ca 14 000 m2 bruttoarea (BTA), enbostadshus norr om väg 
163 på fastigheten Tanums-Rörvik 1:48 och direkt angränsande till programområdet i 
öster vid korsningen Tanumstrandsvägen/väg 163 på fastigheten Ertseröd 1:15. 
Söder om programområdet ligger ytterligare några enbostadshus på båda sidor av 
Tanumstrandsvägen. 

 

Del av befintligt handelshus för Sportshopen, från sydost, befintlig busshållplats till höger i bild 

Ny bebyggelse 
Utbyggnad sker i det illustrerade förslaget åt sydost med en tillbyggnad på upp till ca 
20 000 m2 bruttoarea (BTA), där ca hälften utgörs av lagerytor och övrig ny yta av 
handels- och kontorslokaler. Utbyggnaden är inte detaljerat studerad i detta skede. I 
den mån det är möjligt med hänsyn till dimensionerande förutsättningar och till krav 
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på tydlighet bör viss flexibilitet medges i de planbestämmelser som skapas. Bland 
annat kan dessa areaförhållanden komma att ändras.  

Byggnadshöjd är tänkt att ansluta till befintlig byggnad. Dock kan vissa högre volymer 
övervägas i de centrala delarna, t.ex. i anslutning till nya entréer. Det kan vara ett sätt 
att bryta upp byggnadskroppen i fler och mer varierade volymer. 

Sportshopens befintliga byggnad har i direkt anslutande delar mot programområdet 
utrymmen för varumottagning och avfallshantering. Enligt nuvarande plankarta 
medges i dessa delar endast begränsad byggrätt. Därför föreslås att den delen av 
befintlig detaljplan ingår i den nya detaljplanen, så att en kontinuerlig utbyggnad kan 
ske. Härigenom skapas förutsättningar för en effektiv inre logistik i handelshuset. Ny 
kompletterande entré mot nordost kan bli aktuell, t.ex. i området där den nya och 
befintliga delen möts, men även längre mot sydost. Information, uthyrning m.m. 
kopplat till besöksnäringen kan bli aktuellt i dessa delar. Ny lastgård föreslås i 
programkartan ligga vid den sydöstra änden av tillbyggnaden. Varumottagningen kan 
utföras som en separat lägre volym med avskärmande verkan. 

Det befintliga torpet och dess komplementbyggnader kommer att flyttas eller rivas. 

För gestaltningsfrågor m.m., se nedan under LANDSKAPSBILD OCH GESTALTNING. 

Mark och natur 
Mark och vegetation   
Programområdet utgörs till större delen av befintlig åker- och ängsmark och omges 
av flera större och mindre höjdformationer. På en del av åkermarken har en grusad 
parkering anordnats, som nås från befintlig parkering i norr. I gränsen mot det 
befintliga verksamhetsområdet finns ett mindre skogsparti. I områdets nordvästra 
hörn ligger ett äldre torp med tomtmark omgärdad av en trädridå. 

En biotopkartering och naturvärdesinventering för programområdet har utförts av 
Henric Ernstson konsult under juni 2015, Översiktlig biotopkartering och naturvärdes-
bedömning, 2015-06-09, reviderad 2015-06-10. Inventeringen pekar ut en gallrad 
dunge med lövträd inom skogspartiet som bedöms ha visst naturvärde, naturvärdes-
klass 4. Värdeklassen är den lägsta och innebär att området har viss betydelse på 
lokal nivå som livsmiljö och för spridning av arter och variation i landskapet.  

Diagonalt genom det öppna åkerfältet sträcker sig ett större dike i öst-västlig riktning, 
som rinner samman med ett mindre dike utmed områdets sydvästra gräns och vidare 
i nordvästlig riktning. Området avvattnas genom dessa öppna diken, som via Ertse-
rödsbäcken mynnar ut i havet norr om Tanumstrands anläggning. Berörda sträckor av 
dikena bedöms inte ha några särskilda naturvärden men utpekas i inventeringen som 
landskapsobjekt av typen småvatten i jordbruksmark och har därigenom ett generellt 
biotopskydd. Även rester av stenmurar inom programområdets norra delar och längs 
traktgränsen i norr utpekas som landskapsobjekt med generellt biotopskydd.  

Ertserödsbäcken och det diagonalt löpande diket ingår i kommunens naturvårds-
program. I Ertserödsbäcken finns öring nedströms om programområet 

Vid en utbyggnad enligt programmet kommer ridån av lövträd intill befintlig handels-
etablering och delvis runt Tunatorpet att försvinna. Vegetation sparas inom natur-
områden i anslutning till det lilla berget i norra delen av programområdet, invid 
nuvarande infart till parkeringsytan, och i möjlig mån utmed bäcken i sydvästra 
delen. Nyanlagd vegetation föreslås som insprängda dungar av buskar och små träd i 
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gräs- och planteringsytor kring parkeringsytor, samt som trädrader utmed parkering-
ar/gång-/cykelstråk och som insynsskyddande vegetationsridå framför tillbyggnaden 
mot sydväst.  

Stor del av marken kommer att hårdgöras för trafik- och parkeringsytor eller upptas 
av byggnader. Hårdgjorda ytor utgörs huvudsakligen av asfalt i parkeringszonerna 
och markplattor i gångzoner. Området är relativt flackt utan stora nivåskillnader, 
därför är förutsättningarna goda att säkerställa en god tillgänglighet. Viss mass-
omflyttning kommer att ske, dock inte primärt i närområdet till angränsande 
fastigheter. Andelen asfalterad yta bör begränsas, en planbestämmelse för detta kan 
övervägas. Vissa markytor för tillfällig parkering bör t.ex. kunna utformas som 
infiltrerande grönytor med armerat gräs eller liknande. 

Befintligt dike diagonalt över området läggs om i ett läge närmare Tanumstrands-
vägen, se Teknisk försörjning/Dagvatten nedan.  

Friytor och rekreation 
Stora områden naturmark med promenadstråk finns i närheten av programområdet, 
såväl i skogsmiljö som i kustmiljö. Kommunen arbetar med att få fram en bra 
helhetslösning för gång-/cykelnätet inom denna del av tätorten som ett led i att 
gynna det rörliga friluftslivet. Bland annat undersöks möjligheterna att skapa ett 
gång-/cykelstråk som förbinder tätorten med bostadsområdena och handels-
området, och med Tanumstrands konferens- och hotellanläggning, m.m. Delar av 
stråket berör programområdet. 

Friytor för rekreation påverkas inte i nämnvärd grad då området idag används som 
betes-mark respektive parkeringsyta. Tillgänglighet för friluftlivet till friytor i 
närområdet kommer att tillgodoses och förbättras inom programområdet med 
föreslagna nya gång-/cykelstråk igenom och förbi området. Från exploatörens sida 
(Sportshopen) diskuteras även en satsning på utomhusaktiviteter och upplevelser 
kopplade till friluftslivet, t.ex. uthyrning av mountainbike i kombination med 
utpekade cykelleder, m.m. 

Geotekniska förhållanden 
En översiktlig markundersökning har utförts, med syfte att utgöra geotekniskt 
underlag i planskedet för en framtida utbyggnad av Sportshopen. Undersökningen 
genomfördes på större delen av det öppna åkerfältet under juni 2013 av Tellstedt 
Geoteknik. Undersökningen redovisas i MUR/Geoteknik 2013-06-25 och förutsätt-
ningarna sammanfattas i PM/Geoteknik 2013-06-25. 

Programområdet beskrivs i utredningen som flack åkermark vilken omringas av berg i 
dagen. Markhöjden inom området varierar mellan +11,1 och +13,6 och sluttar 
generellt från nordost mot sydväst. Vidare konstateras att: 

• Jorden ska betraktas som normalkonsoliderad tills vidare undersökningar 
utförts. Normalkonsolidering innebär att varje lastökning ger upphov till 
sättningar. 

• De grunda jorddjupen, vilka varierar mellan 0 och 5 meters djup, hittades i 
områdets nordöstra till mellersta del samt i ett stråk från nordost mot 
sydväst. Jorddjupet ser generellt ut att öka mot sydost. Jordlagerföljden 
inom området utgörs i stort av lera, vilken underlagras av gyttja och sand. 
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• I samband med den nu utförda geotekniska undersökningen uppmättes en 
övre grundvattenyta ca 0,5-0,8 meter under markytan i skruvprovtagnings-
punkterna. 

Rekommenderade byggnadstekniska åtgärder gällande grundläggning redogörs för, 
dessa inarbetas i efterföljande detaljplanläggning. 

Landskapsbild och gestaltning 
Nuläge 
De omgivande vegetationsridåerna avgränsar ett större flackt landskapsrum sydväst 
om väg 163 utmed sidan av Tanumstrandsvägen. Tidigare ängsmark har delvis iansp-
råktagits och grusbelagts för parkeringsändamål. Befintlig bostadsbebyggelse i söder 
är synlig från vägen. Längs med Tanumstrandsvägen finns idag betes-/åkermark. 
Utmed diket i sydväst finns befintlig vegetation vid Tunatorpet som övergår i skog i 
anslutning till en mindre bergshöjd bakom östra delen av befintlig handelsbyggnad. 

 
Siktpunkt 1) Del av programområdet sett från väg 163 i sydvästlig 
riktning (augusti 2016). 

  
(Siktpunkt 2) Del av programområdet sett från Tanumstrandsvägen i 
nordlig riktning (augusti 2016). 
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Programområdet sett från sydost. Bakom vegetationsridån i vänstra bildkanten ligger 
Sportshopens byggnad idag. I förgrunden utbyggnadsområdet. 

 
Sydostsidan av nuvarande Sportshopen med 
trädridån som fortsätter åt höger utanför 
bild utmed Tunatorpet.(Foto: Sweco, våren 2015) 

Längs diket söder om Tunatorpet mot sydost, 
programområdet till vänster om diket i bild. 

Volymstudie 
En volymstudie med fotomontage från siktpunkter vid väg 163 och vid Tanum-
strandsvägen illustrerar hur utbyggnaden inverkar på landskapsbilden volymmässigt.  

 

Siktpunkter som används i volymstudien inom sydöstra delen av programområdet, markerat i 
rött. Tänkt byggrätt för utbyggnad markerad med svart linje.  

Siktpunkt 1 

Siktpunkt 2
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Siktpunkt 1: 

 

Volymillustration över möjlig utformning av tillbyggnad och parkering, sedd från väg 163. 

Utbyggnad av Sportshopen planeras som en förlängning av fasadlinjen som vetter 
mot väg 163. Mellan byggnad och väg finns en mindre grönyta och en parkeringszon 
på ca 120 m. Planterad grönska kan användas för att skapa gröna zoner som bryter av 
mot de hårdgjorda ytorna. Bostadsbyggelsen och det delvis öppna landskapet i södra 
delen av området kommer att avskärmas. 

Siktpunkt 2: 

 

Gång-/cykelväg utmed Tanumstrandsvägen. I bakgrunden syns utbyggnaden av Sportshopen. 
I praktiken blir det en slänt ner från gång-/cykelvägen till utbyggnadsområde som inte syns i 
bildmontaget. Cykelvägen kan alternativt utredas i ett läge öster om vägen. 

Tidigare betesmark blir till övervägande del hårdgjord yta, närmast vägen dock en 
grönzon med trädplantering som avskiljer Tanumstrandsvägen från verksamhets-
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området. Den öppna sikten från Tanumstrandsvägen norrut förblir relativt opåverkad 
då byggnaden placeras ca 70 m från vägkant. Vägen kompletteras med en gång-
/cykelbana som leder ned mot Tanumstrand utmed trädallén.  

Gestaltning 
Landskapet utmed norra delen av Tanumstrandsvägen och väg 163 förändras genom 
att ny bebyggelse inom handelsområdet på ett väsentligt sätt intar landskaps-
rummet. En stor del åkermark försvinner och hårdgjorda ytor tillkommer. Trafik-
rummet utmed väg 163 förändras, på sikt tillkommer möjligen en cirkulationsplats. 
Utbyggnaden dominerar sikten från väg 163 men avståndet mellan väg och byggnad 
är relativt stort. Landskapsrummet utmed Tanumstrandsvägen smalnas av, dock 
tillkommer landskapselement i form av trädallé (enradig) och cykelbana som kan ge 
ökade värden för landskapsbilden. 

Utformningen av fasaderna mot väg 163 och mot Tanumstrandsvägen blir viktiga att 
beakta i efterföljande planläggning och vid bygglovgivning/projektering. Fasaden mot 
söder blir också viktig, dock kommer den enligt förslaget att till stor del döljas av en 
större gran-/trädplantering som visuell skärm, vilken planeras bli uppförd till förmån 
för tänkt ny bostadsbebyggelse söder om programområdet, se Insynsskydd nedan.  

Fasaden på utbyggnaden är tänkt att ansluta till utformningen av den befintliga 
byggnaden för att skapa en enhetlighet och kontinuitet. Det innebär i princip en 
byggnad med i huvudsak träfasad lika befintlig med partier av grönska respektive 
glaspartier i kombination med in- och utskjutande volymer. Sedumtak på lågdelar. 

Lite mer detaljerat kan det beskrivas som en utformning som tar fasta på och 
utvecklar befintlig byggnads kvaliteter med uppdelning i flera mindre delvolymer 
med tydliga uppglasade entrépunkter och gröna inslag i form av växtlighet på 
tak/fasad, träfasad med järnvitriol och väl utformade planteringar i markområdet.  

   

   

Exempel på utformning av byggnader och markplanering 

Det är viktigt att skapa grönytor som ger en landskapsanpassad karaktär och som 
bidrar till att den nya bebyggelsen skalas ned och varieras. För att behålla en viss del 
av områdets grönska är plantering av träd och växtlighet en viktig gestaltningsfråga. 
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Markörer i landskapsbilden, som större naturblock av granit, trädalléer, naturstens-
murar, planteringar med höga gräs m.m. kan bidra till en lokal förankring. Vegetation 
får dels ett estetiskt syfte att avskärma och bryta av mot de hårdgjorda ytorna, dels 
att samla upp och rena ytvatten. Rätt utformat kan dagvattenhanteringen synliggöras 
som en berikande del av gestaltningen, t ex med öppna svackdiken mellan större 
parkeringszoner, gärna med höga vajande torktåliga grässorter. 

Insynsskydd 
I förarbetena till planprogrammet har förhållandet till pågående detaljplan för 
bostäder på Ertseröd 1:5 och 1:7 analyserats och samråtts med berörda exploatörer. 
Detta har resulterat i ett förslag med en tät vegetationsridå. Ridån anläggs sydväst 
om Sportshopens tillbyggnad med ett hänsynsavstånd till de bostäder som föreslås 
inom Ertseröd 1:5. Område för insynskydd ingår i planområdet för Ertseröd 1:5 och 
Ertseröd 1:7, vilket innebär att utformning och skötsel av denna behandlas inom 
ramen för den detaljplanen. Läget för vegetationsridån och avståndet till 
Sportshopens tillbyggnad får dock en påverkan på planarbetet för utbyggnaden av 
Sportshopen. En samordning sker därmed kring utformning och placering av 
insynsskyddet i det fortsatta planarbetet. 

Tidigare har det funnits förslag på en avskärmande högre vall, en åtgärd som dock 
bedöms bli kostnadskrävande med tanke på markens sättningskänslighet. Mot-
svarande avskärmning bedöms kunna åstadkommas med en tät städsegrön vegeta-
tionsridå i kombination med avskärmande plank i vissa delar. Vegetationsridån utförs 
troligen effektivast som en granhäck, i kombination med bergtall och lövträd för att 
skapa en mer varierad skogsridå. I de sydöstra delarna, vid tänkt lastgård, kan bygg-
nadens fasad förlängas som en lägre byggnad med varumottag, i kombination med 
plank/vegetation.  

Principillustration av insynsskyddet (granhäck/plank) i sydvästra programområdet, som döljer 
tillbyggnaden (Contekton) 

En förstudie avseende genomförandet av en sådan i huvudsak växtbaserad visuell 
avskärmning, och i viss mån avskärmning av verksamhetsbuller, mellan planerad 
bostadsbebyggelse och föreslagen tillbyggnad/lastgård, har tagits fram av Sweco, 
Insynsskydd Sportshopen, Grebbestad, 2015-11-09. Förstudien har inriktats på att 
studera ett alternativ av insynsskydd som utförs med hjälp av vegetation. 
Vegetationsbården, ca 10 m bred, anläggs på en ny växtbädd, ca 0,8 m hög, direkt 
öster om det befintliga diket i områdets västra gräns.  

Som stomme föreslås en tät häck av gran, ca 3-3,5 m hög, som kompletteras med 
framförliggande buskvegetation. Tillväxten av vegetationsridån (granhäcken) beräk-
nas i förstudien till 0,4–0,5 m per år. Vid varumottaget föreslås ett tätt plank, ca 2,5 
m högt som en förlängning av husfasaden. Bedömd visuell effekt efter 5/15 år: 
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Illustration ur utredningen (Sweco) 

 

 

Illustration 5 år (Sweco) 

 

 

Illustration 15 år (Sweco) 

Förslagsvis regleras funktion, utformning och framtida skötsel av vegetationsridån i 
en gemensamhetsanläggning där alla berörda fastighetsägare/samfällighetsförening 
deltar. På så vis säkerställs skyddet över tid. Utförande av skyddet i anläggningsfasen 
regleras i de exploateringsavtal som kommunen skapar med respektive exploatör. 
Enligt preliminära överenskommelser bekostas anläggandet av skyddet av Sport-
shopens exploatering. 
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Arkeologi 
En arkeologisk utredning har genomförts av Bohusläns museum i maj 2016. Två, 
eventuellt tre, härdar påträffades i området. Då härdarna saknar kontext och inte 
bedöms vara samtida föreslås inga ytterligare åtgärder. Länsstyrelsen har inget att 
erinra mot att marken tas i anspråk. 

Trafik 
Biltrafik 
Väg 163 är en statlig väg medan Tanumstrandsvägen är en enskild väg som sköts av 
en samfällighetsförening för en gemensamhetsanläggning (ga:6). 

En analys av den befintliga och förändrade trafiksituationen i samband med plane-
rade utbyggnadsområden för bostäder och Sportshopens handelsområde har gjorts 
av Sigma i Trafikutredning Rörviksområdet i Grebbestad, 2016-07-01. Lämplig utveck-
ling av kollektivtrafik och gång-/cykelvägar redovisas också. Idag råder en markant 
skillnad mellan trafikflödet under låg- respektive högsäsong. Förutsättningen för 
utredningen har varit att det inom området, som är beläget ca 2 km söder om 
Grebbestad, planeras för en utbyggnad av kombinerad handel, kontor och lager om 
närmare 20 000 m², rekreation samt minst 50 helårsbostadshus. En förutsättning har 
också varit att utreda lämpligt läge för en eventuell framtida cirkulationsplats, för att 
kunna avsätta tillräckligt markreservat för en sådan. 

 

 

 

Trafikutredningens föreslag på placering av eventuell framtida cirkulationsplats med flyttad 
infart till Sportshopen samt ny gång- och cykelförbindelse (skiss: Sigma)  

I en punkt strax söder om korsningen med Tanumstrandsvägen har väg 163 ett ÅDT 
(trafikflöde per årsmedeldygn) på 1 900 fordon och andelen tung trafik är 5 % (mätår 
2013). Vägbredden är cirka 7 meter och hastighetsbegränsningen är 70 km/tim. Dock 
förekommer det stora säsongsvariationer, där trafikflödet under högsäsong ökar till 
så mycket som 6 100 fordon/dag i en punkt norr om korsningen (2015), medan 
trafikflödet under lågsäsongen är 1 500 fordon/dag som lägst i samma punkt (2009). 

N
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utgår 
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Trafikflödet på Tanumstrandsvägen är 2 000 fordon/dag under högsäsongen, för att 
sedan minska till måttliga 620 fordon/dag under lågsäsong. 

I dagens situation bedöms Sportshopen i trafikutredningen generera 2 730 fordon/
ÅMD under högsäsong. Efter full utbyggnad enligt programförslaget bedöms Sport-
shopen generera ytterligare ca 1 500 fordon/ÅMD. Detta trafiktal, för tillkommande 
handelsyta, har reducerats i beräkningarna eftersom en utökad handelsyta erfaren-
hetsmässigt även har en kvarhållandeeffekt på kunderna, i ungefär lika grad som den 
genererar nya besök.  

I trafikutredningens slutsats bedöms de två befintliga trevägskorsningarna ha en 
tillräcklig kapacitet även efter full utbyggnad av området inklusive övriga pågående 
detaljplaner för bostäder.  

Då bedömningen i trafikutredningen är att befintliga trafiklösningar har tillräckligt 
med kapacitet för den trafikmängd som genereras efter full utbyggnad är utgångs-
punkten i programmet att befintliga trafiklösningar kvarstår.  

Mark reserveras i detaljplan för en eventuell framtida cirkulationsplats. Närmare 
placering av cirkulationsplatsen bestäms i ett senare skede. Eventuella åtgärder som 
berör väg 163 preciseras vid behov i en framtida vägplan för denna. 

I programkartan illustreras även en sekundär koppling av parkerings-/inlastningsom-
rådet till Tanumstrandsvägen. Detta är inte nödvändigt utifrån analysen i trafikutred-
ningen men ger bland annat möjlighet att vid behov fördela trafikflödena effektivare i 
samband med större evenemang i området och skapar en alternativ insatsväg. Redan 
idag finns en mindre infart till befintlig reservparkering från Tanumstrandsvägen. 

Parkering 
På Sportshopens handelsområde finns idag utrymmen för parkering mellan väg 163 
och huvudbyggnaden med ca 400 p-platser. Detta täcker den nuvarande verksam-
hetens normala behov men vid speciella arrangemang och under högsäsong är det 
otillräckligt och parkering sker då till viss del på omkringliggande tillgänglig ängsmark, 
bl.a. är en provisorisk grusad parkeringsyta anordnad på Ertseröd 1:53 med plats för 
ca 450 bilar.  

Parkeringsytor inom området för utbyggnad placeras huvudsakligen som en 
fortsättning av befintlig parkering i ett område närmast väg 163. Parkeringsbehovet 
för de utbyggda butiksytorna beräknas, liksom för befintliga ytor, utgöra 30 p-platser 
per 1000 m2 bruttoarea. Tillkommande parkeringsbehov beräknas bli 270 p-platser 
vid en utbyggnad av butiksytan med 9 000 m². I programkartan redovisas över 400 
möjliga tillkommande p-platser. Därtill redovisas möjlig extra parkeringskapacitet vid 
evenemang o. dyl. Eventuellt behov av ytterligare ytor för parkering kan lösas genom 
p-garage under del av tillbyggnaden.  

Varumottag 
Plats för lastning och lossning av varor sker idag vid befintlig byggnads sydöstra sida. 
Då ny byggnad planeras ansluta i detta läge behöver varumottaget flyttas och ordnas 
inom utbyggnaden.  

Nytt varumottag planeras för hela verksamheten i de sydöstra delarna av utbygg-
naden. En ny infartsväg förselås från Tanumstrandsvägen, enbart för varutransporter, 
för att undvika att tung trafik får tillfart via kundparkeringen. Omledningen av 
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varutransporter medför att norra delen av Tanumstrandsvägen trafikeras av tyngre 
trafik, ca 10 fordon/dag. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelväg är idag anlagd från tätorten fram till Sportshopens butik, som ett 
led i kommunens strategi för utbyggt gång- och cykelnät i området. Användnings-
område för gång- och cykelväg finns angivet i gällande plankarta fram till plangränsen 
mot Ertseröd 1:53. I programkartan illustreras en gång- och cykelväg belägen på 
sydöstra sidan av Tanumstrandsvägen som ett alternativ till en västlig dragning. 

I Trafikutredning Rörviksområdet 2016-07-01 föreslås en förlängning av den befintliga 
gång- och cykelvägen via västra sidan av Tanumstrandsvägen och till planerade 
bebyggelseområden för bostäder, Tanumstrands Hotell och Konferens och tillbaka in 
mot Grebbestad. Den föreslagna förlängningen av gång- och cykelvägen inarbetas i 
kommande detaljplaner för de respektive delar som berörs. 

 

 

Föreslagen gång- och cykelväg (GC-bana) ur trafikutredningen (Sigma). Del a respektive b 
föreslås ingå i angränsande detaljplaner för bostäder. Delen öster om dessa bör ingå i 
Sporthopens detaljplan. 

Kollektivtrafik 
Väg 163 trafikeras dagligen med buss av Västtrafik på sträckan Grebbestad-
Fjällbacka. Närmaste busshållplats ligger vid Sportshopen, i direkt anslutning till 
programområdet. Söder om programområdet finns ytterligare en busshållplats, 
Ertseröd, ca 450 meter söder om korsningen väg 163/Tanumstrandsvägen. 

Tillgänglighet 
Ingen betydande nivåskillnad finns mellan befintlig byggnad och omgivning. Entré-
nära markparkering och en busshållsplats medför en god tillgänglighet för olika 
trafikanter. En gång- och cykelväg ansluter även till Sportshopen. 
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Föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka tillgängligheten negativt. Utformningen 
av utbyggnad och utemiljö anpassas för att uppfylla tillgänglighetskrav för personer 
med funktionsnedsättning. Föreslagen åtgärd om att förlänga gång- och cykelstråket 
längs med Tanumstrandsvägen förbättrar tillgängligheten i nordsydlig riktning.  

Barnperspektiv 
Vid förändringar i den fysiska miljön är det viktigt att beakta vilka konsekvenser de 
får för barn och unga. I programområdet är trafiklösningen en aspekt som påverkar 
säkerheten för barn. Den ökade trafikmängden som utbyggnaden väntas generera 
innebär en viss negativ påverkan på säkerheten generellt. Den föreslagna förläng-
ningen av gång- och cykelvägen förbi Sportshopen och utmed Tanumstrandsvägen 
bedöms dock ge en totalt sett bättre trafikmiljö för barn i området. Trafiksäkra 
övergångar är en viktig fråga att studera vidare i det fortsatta planarbetet. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Kommunala överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten ligger parallellt med 
diket som korsar ängen. Denna kommer antingen att flyttas till ett läge utmed det 
flyttade diket, se preliminärt förslag i programkartan, alternativt förläggas kulver-
terad i skyddsrör i nuvarande läge, under tillbyggnaden. I det fall ledningarna förläggs 
utanför byggnaden bör de placeras med ett visst avstånd till byggnadens grund-
läggning för att inte påverka eller påverkas av denna vid eventuell framtida omlägg-
ning/reparation av ledningarna eller eventuella sättningar m.m. Enligt preliminärt 
förslag i den pågående dagvattenutredningen läggs de flyttade ledningarna inom en 
6 m bred ledningszon med ca 4 m avstånd till byggrättsgränsen, se även förhållandet 
till planerad granhäck under Insynsskydd ovan. Därmed skapas en ca 10 m bred 
öppen zon utmed fasaden som fungerar både för skötsel av granhäcken, för åtkomst 
till ledningarna och som insatsväg för räddningstjänsten. 

Dagvatten 
Programområdet avvattnas idag genom två större diken som korsar ängslandskapet, 
se karta nedan. Direkt väster om Tunatorpet sammanflyter de till ett gemensamt dike 
som fortsätter genom anlagda renings- och fördröjningsdammarna vid nuvarande del 
av Sportshopen, för att därefter rinna ut i Ertserödsbäcken och slutligen nå havet 
norr om Tanumstrand. 

En samordnad VA- och dagvattenutredning pågår (konsult AquaCanale) för det 
aktuella programområdet och för angränsande planområden Ertseröd 1:5, 1:7 och 
Tanums-Rörvik 1:56. 

Omläggning av det diagonalt korsande diket sker till lämpligt läge öster och söder om 
tillbyggnaden. Det kulverteras under de hårdgjorda körytorna, men utförs i så stor 
utsträckning som möjligt som öppet dike, även inom parkeringsområdet. Diket leds 
samman med befintligt dike utmed sydvästra programgränsen. Dikesfåran rensas, 
breddas och släntskyddas vid behov mot erosion (plana diken med bred dikesbotten 
och flacka sidor för att kunna brädda vid tillfälligt stor nederbörd). 

Ytvatten från parkeringsytor och hustak avleds till ett eller flera fördröjningsmagasin 
under parkeringsytorna via dagvattenbrunnar med oljeavskiljande funktion och innan 
bräddande dagvattenledning mynnar i de öppna dikena. För Sportshopens del kan 
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fördröjning i erforderlig omfattning ordnas under parkeringsytorna. Dagvatten-
avrinningen från programområdet kommer inte att öka till följd av exploateringen, 
Därmed påverkar förändringarna inom programområdet inte flödet nedströms i vare 
sig befintligt dike eller i Ertserödsbäcken. 

 

Bilden visar lägen för befintliga diken inom och nedströms programområdet samt principiellt 
läge för flyttat dike. 

Hälsa och säkerhet 

Trafikbuller och verksamhetsstörningar 
Ökade trafikrörelser m.m. i samband med utbyggnaden kan innebära viss störning för 
omgivande befintlig och planerad bostadsbebyggelse i anläggnings- och byggskedet.  

I huvudsak sker tillkommande trafik efter utbyggnad på den sida av handels-
byggnaden som vetter mot väg 163. Med hänsyn till utbyggnadsplanerna utanför 
programområdet för bostäder i området sydväst om handelsutbyggnaden kommer 
den nya byggnadskroppen att utgöra en naturlig avskärmning av såväl befintligt som 
tillkommande trafikbuller på den nordöstra sidan av byggnaden och väg 163. En ny 
varumottagning för Sportshopen och viss del av den utökade parkeringen planeras i 
de sydöstra delarna av programområdet mot Tanumstrandsvägen. Störningar för 
befintlig och planerad omgivande bebyggelse bedöms i viss mån kunna uppkomma, 

Principläge 
flyttat dike 

Tidigare 
omlagt dike 

Dammar 

Tunatorpet 

Tillfällig 
parkering, 
grusyta 

 

Öppet dike 
som flyttas

Befintlig öppet 
dike nedströms om 
programområdet
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eventuellt också störning av ljuskäglor från svängande fordon under den mörka delen 
av året, in-/utfarter är dock inte riktade mot bebyggelse. Den varutrafik som uppstår 
bedöms av exploatören röra sig om högst ca 10 transporter per dag. Andelen tung 
trafik kommer att vara mycket liten på Tanumstrandsvägen sett till årsmedel-
dygntrafik. Varken ekvivalenta eller maximala bullernivåer kommer att överskridas 
för varken befintliga eller planerade nya bostäder söder om utbyggnaden till följd av 
Sportshopens utbyggnad. 

Under programarbetet har preliminära beräkningar av bullernivåer gjorts för befintlig 
och planerad bostadsbebyggelse på fastigheten Ertseröd 1:5. Beräknad bullernivå 
nära den sydvästra gränsen blir för 24-meters transportfordon ekvivalenta värden 
mellan 30 och 35 dB(A) utomhus vid fasad – detta underskrider uppsatt riktvärde 55 
dB(A) vid fasad och 50 dB(A) vid uteplats. Maximal bullernivå är dimensionerande 
bara om antal transporter överskrider ett genomsnitt av fem per timma, vilket är 
över det antal som kan förväntas för Sportshopen (10/dag). Likväl beräknas maximala 
bullernivåer bli 55-60 dB(A), vilket underskrider uppsatt riktvärde 70 dB(A). 

Enligt utförd bullerutredning i samband med trafikutredning enligt Trafik/Biltrafik 
ovan konstateras att trafikbullret söder om Sportshopen inte kommer att överskrida 
gällande riktvärden. Eventuell ökad påverkan av trafikbuller på befintliga bostäder 
öster om Tanumstrandsvägen och norr om väg 163 styrs i stor utsträckning av ökad 
trafik orsakad av övrig exploatering i närområdet och av en eventuell framtida 
förbifart. För effekter kring dessa vägar hänvisas därför till samordnade trafik-
utredningar som utförs.  

Visst visuellt och ljudavskärmande skydd mot omgivningen föreslås med plank/
vegetationsridå, i princip motsvarande det befintliga planket vid Sportshopens 
nuvarande varumottag. 

 

Befintligt träplank vid Sportshopen 

Mark- och luftföroreningar 
Inom programområdet har inte bedrivits någon verksamhet som ger skäl att 
misstänka att någon typ av markförorening förekommer. Några föroreningar har 
heller observerats vid den geotekniska undersökningen i juni 2013. 

Programområdet ligger i nära anslutning till väg 163. Avgashalter förorsakade av 
utsläpp från biltrafiken är idag låga i området och underskrider rekommenderade 
gränsvärden med god marginal. Lokalt ökar trafikbelastningen till följd av exploate-
ringen, men det bedöms i sammanhanget ha liten effekt på de lokala luftförorenings-
halterna. 
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Klimatanpassning 
Risk för översvämning som följd av stigande havsnivå föreligger inte då programom-
rådet ligger ca 11-13 meter över havsnivån. Avrinningen från det relativt flacka områ-
det säkerställs även avseende klimatfaktorer i den pågående dagvattenutredningen. 
Nya och omlagda diken och anläggningar för dagvatten ska utföras och dimensio-
neras så att översvämning till följd av bl.a. ökade regnmängder inte inträffar.  

Övriga frågor 
Fastighetsrättsliga frågor, avtal 
Exploatören/sökanden är ägare till fastigheten för befintlig handelsetablering. Ut-
byggnad av handelsetableringen inklusive ny gång- och cykelväg inom program-
området sker på Ertseröd 1:53 och del av Tanums-Rörvik 1:226, vilka är i exploa-
törens ägo. Del av Tanums-Rörvik 1:56 berörs eventuellt i området vid nuvarande 
varumottag, avtal upprättas vid behov i planskedet. Om gång-/cykelvägen förläggs på 
sydöstra sidan av Tanumstrandsvägen, enligt illustrerat alternativt läge i 
programkartan, berörs även Ertseröd 1:2. 

Ett planavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören. Exploateringsavtal 
upprättas i det fortsatta arbetet där ansvarsåtaganden formuleras mellan 
exploatören/sökanden och kommunen. Dessa blir gällande för plankostnader, bl.a. 
åtgärder på VA-ledningar samt åtgärder och kostnader för övrig infrastruktur och väg 
163. Exploateringsavtalet ska vara godkänt av kommunstyrelsen innan planen antas.  

Vid en eventuell framtida ombyggnation av väg 163 krävs att en vägplan upprättas. 

Det finns ett dikningsföretag som påverkas av flyttat dike, Ertseröds DF 1953. Avtal 
upprättas mellan exploatör och Ertseröds dikningsföretag om flyttning av dike/diken. 

 

Princip befintligt dikningsföretag (ur infokartan Lst) 

Dispens för ingrepp i biotopskyddade stenmurar och öppna diken i jordbruks-
landskapet söks hos länsstyrelsen.  

Huvudmannaskap 
I den gällande detaljplanen för Sportshopen har allmän platsmark enskilt huvud-
mannaskap. Lokalväg och gång- och cykelväg genom samfällighetsförening, natur-
mark genom respektive fastighetsägare och huvudväg genom Trafikverket.  

Samma förhållande med enskilt huvudmannaskap för lokalväg (infart till Sport-
shopen) och naturmark gäller inom programområdet. Kommunen har dock för avsikt 
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att ta över huvudmannaskapet för gång- och cykelvägnätet från och med Rörviks-
vägen. Samtliga pågående detaljplaner i området planläggs med kommunalt huvud-
mannaskap för gång- och cykelväg. Kommunen ämnar även överta huvudmanna-
skapet för norra delen av Tanumstrandsvägen, i anslutning till väg 163. För närvaran-
de ligger drift och ansvar på en samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen 
kommer att kvarstå som huvudman för resterande del av Tanumstrandsvägen. 

Detaljplanen förslås därför ha delat huvudmannaskap enligt ovan. 

En gemensamhetsanläggning som ansvarar för buffertområdet (insynsskydd etc.) 
mellan Sportshopens utbyggnad och planerad bostadsbebyggelse bildas, bestående 
av bostadsfastigheterna som avstyckas inom Ertseröd 1:5 samt Sportshopens fastig-
het Ertseröd 1:53. Buffertområdet ingår i detaljplanen för Ertseröd 1:5 och 1:7.  

FORTSATT PLANARBETE 

Preliminär tidplan för planarbetet 
Bearbetning av frågeställningarna enligt ovan sker i det fortsatta planarbetet.  

Planprocessen inleds med beslut om programsamråd av detta planprogram i miljö- 
och byggnadsnämnden i Tanums kommun. Synpunkter från samrådet sammanställs i 
en programsamrådsredogörelse. Därefter tas beslut om detaljplan och ett plan-
samråd sker. Efter omarbetning med hänsyn till eventuellt inkomna synpunkter 
under plansamrådet, vilka redovisas i en samrådsredogörelse, ställs planförslaget ut 
för granskning. Slutligen färdigställs planen tillsammans med ett gransknings-
utlåtande för antagande i kommunfullmäktige.   

Vid en okomplicerad planprocess där utredningar och beslut framkommer fort-
löpande kan nedanstående tidplan vara möjlig. Vid eventuella överklaganden 
kommer processen att förlängas. 

Programsamråd 1:a kvartalet 2017 

Plansamråd 2:a-3:e kvartalet 2017 

Granskning 3:e-4:e kvartalet 2017 

Antagande 1:a kvartalet 2018 

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner den 
laga kraft cirka en månad efter antagande. 

Medverkande i planarbetet 
Programhandlingen har upprättats av Contekton Arkitekter Fyrstad AB, genom 
Mattias Öhlin, Per-Yngve Johansson och Johanna Berg.  

För Tanums kommun har planprogrammet handlagts av Sandra Olsson. 

 

Vänersborg december 2016  

 

Mattias Öhlin, Arkitekt SAR/MSA, Contekton Arkitekter Fyrstad AB 


