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1. BAKGRUND, MÅL OCH VISION
1.1 UPPDRAGET

1.2 SYFTE OCH MÅL

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 5 april 2017
fastställdes att ett planprogram skulle tas fram för
Svanesund. Planprogrammet är det första steget i planprocessen för Svanesunds centrum och syftar ytterst till att ange en inriktning och utreda förutsättningarna för utveckling av Svanesund centrum.

Orust kommun verkar för att växa befolkningsmässigt för att öka underlaget för välfärdstjänster i kommunen. Syftet med planprogrammet är att svara på
en ökad efterfrågan av bostäder samt att tillskapa nya
kvaliteter, såsom förbättrade publika platser samt
ökad service, till lokalsamhället med omnejd.

STO-kommunernas ambition att åstadkomma en fast
broförbindelse norr om Svanesund till fastlandet har
stor betydelse för programarbetet. En ny broförbindelse skulle påverka såväl exploateringsgrad som utveckling och utformning av Färjevägen, vilken idag
utgör en barriär mellan huvudsakligen bostadsområden i norra delen av samhället och service och handel i södra Svanesund.

Syftet är att utveckla Svanesund på ett sätt som på
sikt ger underlag för handel och service i centrum,
samtidigt som kopplingen mellan norra och södra
Svanesund förbättras och att besöksvärdena stärks.

Planprogrammet ska ligga till grund för kommande
detaljplanering i området. Markanvisning på kommunalägd planerad mark kommer ske för utbyggnation av bostäder och centrumutveckling.
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Målsättningen med planprogram för Svanesund är
att förtäta lokalsamhället på ett sätt som bibehåller
och stärker befintliga naturkvaliteter samt kopplingen till havet, samtidigt som nya kvaliteter i form av
trygga och säkra gaturum, ett aktivt centrum med utökat utbud av handel och service samt fler boende
och besökare kan uppnås.

1.3 PROGRAMOMRÅDET
Planområdet omfattar Svanesund centrum, marken
direkt öster om Skansvägen, de obebyggda markområdena direkt väster om centrum samt den gamla travbanan nordväst om centrum. Till planområdet hör även korsningen till mellan Färjevägen och
Skansvägen.
Befintlig bebyggelse i och vid centrum är huvudsakligen två våningar hög och uppförd i tegel eller plåt.
Exploateringsgraden i området är låg, där bara 5 % av
planområdets totala markyta är bebyggd.
Inom programområdet finns det idag bostäder, viss
handel och offentlig service men utbudet är begränsat. Servicefunktioner så som tandläkare och apotek
har funnits i Svanesund centrum men har stängt igen
under senare år.
Tillgängligheten till Svanesunds centrum är god med
bil, men det saknas delvis kopplingar för gående och
cyklister.
Från centrum är det nära till havet och flera rekreationsområden. Färjeförbindelsen till Stenungsund
innebär att boende har relativt nära tillgång till utbud, arbetsplatser och service även på fastlandet.

Karta över planområdet
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1.4 PLANPROCESS

Markanvisningar
HÄR ÄR VI NU!
Översiktsplan

Programarbete

Bearbetning

Samråd av förslag
till program

Alla kommuner har en översiktsplan som anger hur
mark och vatten inom kommunen ska användas.
Översiktsplanen ligger till grund för följande detaljplanering. Orust kommuns gällande översiktsplan
är antagen 2010. Arbetet med en ny översiktsplan
Planprogram
Detaljplanearbete
kommer påbörjas under 2021.

Antagande av
program i KF

Laga kraft-vinnande

Detaljplan

Bygglov

PLANPROGRAM

Detaljplanen är juridiskt bindande och säkerställer
Programmet är det första steget i detaljplaneplanprohur mark och vatten inom ett specifikt område ska
cessen. I programmet beskrivs förutsättningarna för
användas. Under detaljplaneprocessen har myndigområdet, vad som ska bevaras och mål för utvecklingheter och medborgare möjlighet att lämna synpunken sätts upp. Kommunen tar fram ett programförslag
ter vid två tillfällen, vid samrådet och granskningen.
som är baserat på översiktsplanen och synpunkter
Bearbetning
Bearbetning
Laga
kraft-vinnande
Bygglov
som inkommit i medborgardialogen, förslaget sänds
ut på samråd då myndigheter och medborgare har
med synpunkter på förslaget.
Samråd av förslag möjlighet att inkomma
Granskning
Antagande av
DETALJPLAN
Efter samrådet justeras programförslaget innan det
till program
program
i
KF
kan antas av kommunfullmäktige. Programmet ligger till grund för efterföljande detaljplaner.
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1.5 KOMMUNALA VISIONER OCH MÅL
Orust kommuns vision lyder ”Orust- den gröna och
trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv”
Visionen berättar vad vi vill uppnå, den önskade och
ideala målbilden för vår gemensamma strävan för att
skapa framtidens Orust kommun.
I visionen har tre övergripande målområden formulerats:
• Attraktiv kommun
• Hållbarhet och hushållning
• Attraktiv arbetsgivare

I Budget 2019 med plan för 2020 och 2021 har de övergripande målområdena utvecklats med tre mål inom
respektive målområde. Några av målen berör samhällsplanering och ska användas i vid framtagande av
nya planer. De mål som berör programmet för Svanesund centrum är:

•
•
•
•

En trygg och omtyckt kommun att bo, leva och
verka i.
Synliggöra och stärka Orust identitet och goda
värden.
Orust präglas av social, kulturell, miljömässig
och materiell hållbarhet.
Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle.
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2. PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 GEOGRAFISKT LÄGE
OCH SAMMANHANG
Svanesund har ett strategiskt läge intill fastlandet vid
Stenungsund, samtidigt som Stenungsund utgör den
främsta konkurrenten till den lokala handeln i Svanesund centrum.
Bebyggelsen i Svanesund består huvudsakligen av
friliggande villor utmed från Färjevägen tvärgående
säckgator. Exploateringsgraden kring centrum är låg
och en förtätning med utökat befolkningsunderlag
skulle kunna gynna ett förbättrat lokalt handels- och
serviceutbud.
Färjevägen utgör en tydlig rumslig struktur i Svanesund då den likt en pulsåder genomkorsar samhället.
Norr om Färjevägen återfinns huvudsakligen bostäder och söder om den ligger både bostäder och service.



Även naturen norr och söder om Svanesund centrum
är med sina goda möjligheter till rekreation en stor
resurs för lokalsamhället.
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Den snabbaste bilvägen är det knappt 2 mil till Henån,
nästan 7 mil till Göteborg. Stenungsund nås med bilfärja via Kolhättan. Kollektivtrafik är ett alternativ till
bilen men förbättrad infrastruktur i form av bättre
anslutning mot Stenungsund och tätare avgångar mot
Göteborg krävs för att konkurrera med bilpendling.





Cykelvägnätet har stärkts under senare tid men saknar fortfarande utbyggnad på några prioriterade
sträckor. Det finns planer på att bygga en ny gångoch cykelväg mellan centrum och havet, vilket skulle
innebära markant förbättrade cykelpendlingsmöjligheter mellan Svanesund och Stenungsund.

 

 

Havet är en viktigt motivering till val av bostadsplats
för boende i Svanesund. Inom 500 meter från centrum ligger Svanesunds badplats, intill vilken det
även finns en hamn.



Orienteringskarta över Orust med omnejd

Varekilsvägen och väg 770 som går mellan väg 160
och Svanesund är smala landsbygdsvägar som behöver åtgärdas för att möjliggöra fler trafikrörelser samt
underlätta varutransporter och busstrafik.

2.2 HISTORIA, KULTURHISTORISKA
VÄRDEN OCH FORNMINNEN
2.2.1 Historia
Den äldsta boplatsen på Orust är 11 000 år gammal,
och ön hade som störst befolkning på sent 1800-tal
med omkring 19 000 personer. Svanesund har haft en
etablerad färjetrafik sedan 1500-talet. Samhället har
således varit en knutpunkt för transporter av olika
slag i mer än 500 år, vilket innebär att flera servicefunktioner tidigt lokaliserades till samhället.
På 1600-talet uppfördes bland annat ett gästgiveri och
Orusts och Tjörns gemensamma tingshus. På 1800-talet var Svanesund centrum för Orusts havreexport,
och på slutet av 1800-talet kom ångbåtstrafiken till
Svanesund vilket inledde en period av badgäster och

sommarhusbyggnation. I början av 1900-talet var
gamla Svanesund ett utvecklat samhälle med kärnverksamheter för offentlig och kommersiell service
samt kommunikationer.
Storbranden 1911 i gamla Svanesund innebar slutet
för samhällets storhetsdagar, då flera av verksamheterna förflyttades norrut till Gömme och nuvarande
Svanesunds centrum. Orust som helhet, som länge
hade fiske, jord- och skogsbruk som främsta sysselsättning, gick in i en negativ befolkningsspiral när
Sverige industrialiserades och hade vid 1960-talet
bara 8 500 invånare. Byggnationen av de fasta broförbindelserna längs väg 160, och industrietableringar
i Stenungsund under 1960-talet, utgjorde en vändpunkt för Orust kommuns negativa befolkningsutveckling. Svanesund växte under samma period från
350 invånare 1965 till 1 900 personer 1995. Samhället
återhämtade sig dock aldrig efter branden i hänseende till den centrala position Svanesunds tidigare haft
med handel, service, kommunikationer och tingshus.
Istället utvecklades Henån som centralort på Orust
med offentlig service och kommunal förvaltning.
2.2.2 Karaktär

Historiskt foto

Orusts och Svanesunds arkitektur och bebyggelsestruktur präglas starkt av 1900-talets konjunktursvängningar.

Historiskt foto
Eftersom gamla Svanesund brann och flyttade läge
finns idag inga spår kvar av samhällets storhetsdagar.
Svanesunds centrum är kommunens näst största men
har trots det ett litet utbud av handel och service.
Svanesund karaktäriseras av den starka tillväxtfasen
under 1960- och 70-talens modernism där planerna
anpassats efter bilen som transportmedel. Centrumet saknar sociala ytor och handelsytorna, som uteslutande vänder sig mot parkeringen och Färjevägen,
står delvis tomma.
Bostäderna i Svanesund består huvudsakligen av vil-
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kan om borttagande av fornlämningar av boplatser
till förmån för stadsutveckling och byggnation. För
övriga fornlämningar norr om Färjevägen, huvudsakligen bestående av hällristningar och skålgropar
vid gäller ett skyddsavstånd på omkring 10 meter. I
norra delen av planområdet finns tre registrerade
gravar och en välbevarad ej undersökt närmast rund
hög med fördjupning i mitten.

labebyggelse och infrastrukturen är huvudsakligen
anpassad efter resor med bil, även om fler gång- och
cykelbanor byggts ut under senare år.
I linje med Svanesunds modernistiska bebyggelsemönster har även bebyggelsen en praktisk och rationell prägel i hänseende till bebyggelseform och materialval. Till skillnad från mer fritidshusbetonade
västkustorter har många valt plåt som fasadmaterial och byggnaderna har generellt sett enkla former.
Framtida utveckling av Svanesunds bör ta hänsyn till
detta.
Bostadshuset på gården som ligger i planområdets

Historiskt foto
norra del byggdes 1902 och till gården hörde under
andra hälften av 1900-talet även ett hönseri och ägaren ägnade sig åt uppfödning av travhästar. Därav att
banan intill gården använts som travbana.
2.2.3 Fornminnen
Inom planområdet finns ett flertal kända fornlämningar, huvudsakligen från stenåldern och bronsåldern. Som fornlämning klassas sådana lämningar
från mänsklig aktivitet som tillkommit till och med
år 1850.

Historiskt foto
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För två av fornlämningarna norr om Färjevägen pågår en arkeologisk förundersökning som led i ansö-

I den södra delen av planområdet finns fyra fornlämningar i form av hällristningar med skålgropar omkring vilka ett skyddsavstånd på omkring 10 meter
bör tillämpas. I den sydvästra delen finns en fornlämning av en hällristning och skålgropar vilken flyttats
och restaurerats.
Vid bebyggelse inom fornlämningsområde görs en
avvägning av intressena. Programmets föreslagna
utveckling i centrala Svanesund bedöms kunna ske
delvis inom fornlämningsområde, enligt avstämning
med Länsstyrelsen i tidigt skede.

2.3 DEMOGRAFI: SOCIALA OCH EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
2.3.1 Befolkning och utbildning
Orust har drygt 15 000 invånare varav ca 2 100 bor i
Svanesund. Orust befolkning är relativt jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Orust har en åldrande
befolkning där huvudsakligen befolkningsgruppen
som är 50 år eller äldre ökar och medelåldern är 47
år.
Under de senaste åren har det byggts ca 50 nya bostäder per år på Orust. Kommunen växer befolkningsmässigt, huvudsakligen till följd av ett positivt flyttnetto, med omkring 0,5 %. Befolkningsökningen är
något mindre än i de angränsande kommunerna.
Orust har en historia inom båtbyggeri, jordbruk och
andra småskaliga näringar och omkring 25 % av
Orustborna har eftergymnasial utbildning, att jämföra med rikssnittet på 34,4 %.
2.3.2 Arbetsplatser och pendling

Orustborna arbetar 50 % av de förvärvsarbetande i
hemkommunen, 13 % i Göteborg och 38 % i annan
kommun än Orust eller Göteborg. Lite knappt 40 %
av kommunens befolkning har tillgång till ett kollektivtrafikkort. På Orust som helhet pendlar ca 2/3
av den förvärvsarbetande befolkningen till arbete i
annan kommun.
Näringslivet på Orust karakteriseras av småskalighet och det stämmer även för Svanesund. I centrala
Svanesund finns ett tiotal företag, främst inom sektorerna bygg, marin, bilservice, service som frisör mm
samt bank och matbutik. Skola och förskola är bland
de större arbetsgivarna.
2.3.3 Föreningsliv
Svanesunds föreningsliv, med föreningar såsom
Myckleby IK, Svanesunds GIF och scoutkåren, är i
huvudsak lokaliserat i Ängåsområdet väster om detta
program. Föreningsspecifika frågor behandlas därför
främst i planprogrammet för Ängås.

Orust är en pendlingskommun, där utpendlingen
är störts till Göteborg, Stenungsund och Uddevalla i
nämnd ordning. Det är ca 1 200 personer som pendlar till Orust medan 3 400 personer pendlar ut från
kommunen för att arbeta (Västdatabasen). Orust
märker ut sig i regionen för de relativt sett stora
andelen långa resor som genomförs i tjänsten. Bland
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2.4 BEBYGGELSESTRUKTUR OCH SERVICE
2.4.1 Markanvändning och bebyggelse
Orust är en landsbygdskommun där 60 % av befolkningen bor utanför tätorterna. Största delen av marken utgörs av skogsmark, improduktiv och produktiv.
Bebyggd mark och tillhörande mark utgör 8 % av
kommunens landyta.
Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av friliggande
småhus upplåtna som äganderätt (81 %), samt en viss
del flerbostadshus upplåtna som hyresrätt (7 %). En
försvinnande liten del, motsvarande 0,6 %, utgörs av
bostad i flerbostadshus upplåtna som bostadsrätt.
De genomsnittliga huspriserna pekar på att fritidshusen är något dyrare än permanentbostadspriserna på
Orust, 2,8 respektive 2,3 miljoner kronor (2017).
Orust är ett populärt besöksmål och eftersom kommunen har nästan lika många fritidshus som åretruntbostäder och därtill ett flertal gästhamnar, hotell
och campingplatser, mer än fördubblas kommunens
boende under sommarmånaderna. Det finns inget
hotell eller turistverksamhet i Svanesund.
2.4.2 Fastighetsägande inom planområdet
Marken inom planområdet ägs huvudsakligen av
Orust kommun och av det kommunala bostadsbola-
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get Stiftelsen Orustbostäder. Fastigheten där mataffären har sina lokaler har en enskild ägare. Fastigheterna norr om Färjevägen ägs av Orust kommun medan
de söder om, med undantag för mataffären, ägs av
Stiftelsen Orustbostäder.
2.4.3 Offentlig service
I Svanesund finns två kommunala förskolor, Ängås
och Sesterviken, och i Västra Änghagen planeras för
en ny förskola i samband med bostadsbyggnation.
Ängås skola i Svanesund är en F-9 skola. Här finns
idrottshall, aula och bibliotek som används flitigt
både på dagen och kvällen. Här finns även Svanesunds fritidsgård.
Boende på Orust söker i första hand till gymnasieskolor i Uddevalla och i Stenungsund. I Henån ligger
Orust båtbyggarutbildning vilket också är en gymnasieutbildning.
I Svanesund finns pensionärslägenheterna Eklunden.
De ingår inte i begreppet särskilda boendeformer
utan är vanliga hyreslägenheter avsedda för boende
som är 65 år eller äldre och där samtliga lägenheter är
handikappanpassade. Det finns även ett äldreboende
på Fyrklövern.

Karta över fastighetsägande (rödmarkerad mark är
kommunalägd)
2.4.4 Kommersiell service
Utbudet av kommersiell service är relativt begränsat
inom planområdet. I centrum finns en matbutik, två
restauranger, en bank samt en frisörsalong.




  






Service och handel inom programområdet
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2.5 INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER
Enligt den resvaneundersökning som genomfördes
2014 är Orust den kommunen i Göteborgsregionen
med högst andel bilresor, med 82 procent av alla resor genomfördes med bil. Samma undersökning visar att andelen resor med kollektivtrafik och cykel är
bland de lägsta i regionen, trots att det efter Göteborg,
Borås, Stenungsund och Alingsås är den kommun där
flest av de boende i kommunen arbetar inom kommunen.
2.5.1 Gång- och cykelvägnät
Cykelvägarna på Orust är främst koncentrerade till
tätorterna. Trots det finns det stora luckor även i
där, vilket också gäller i Svanesund. Längs Färjevägen finns gång- och cykelbana väster om Svanesund
centrum, liksom delar av Sesterviksvägen, med anslutning till badplatsen, delar av Gömmerbergsvägen
och delar av Rödsvägen/Kaprifolvägen samt anslutning till Ängås skola. Befintliga gång- och cykelvägar
är dock av varierande kvalité, där underhåll och vägbredd ofta är undermålig.
2.5.3 Kollektivtrafik
Utmed Färjevägen, som går från korsningen med
Varekilsvägen i väster till färjeläget i öster, finns det
i dagsläget fem hållplatslägen varav två ligger inom
planområdet. Turerna via dessa hållplatser förbinder
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huvudsakligen Svanesund med olika målpunkter på
Orust samt med direktturer till bland annat Kolhättan, Stenungsund och Ljungskile varifrån vidare förbindelser går till Göteborg och Uddevalla. Varekil och
Henån är viktiga bytespunkter för resor med Orust
express som förbinder Uddevalla och Stenungsund.
Längre resor förutsätter ofta flera byten även om de
går till vanliga pendlingsdestinationer.
2.5.4 Infrastruktur för bil- och godstrafik
Väg 770, inklusive Färjevägen är en del av det statliga vägnätet vilket förvaltas av Trafikverket. Övriga vägnätet upplåts med enskilt huvudmannaskap.
Orust kommun är inte huvudman för några vägar i
kommunen.
Färjevägen blir stundtals högt belastad då den kopplar ihop Varekilsvägen och färjeläget. I samband med
att färjans avgång till Kolhättan blir trycket på vägen
väldigt högt och bilar kör ofta fort för att hinna med
en avgång. Flera av korsningarna till Färjevägen har
identifierats som trafikfarliga.

2.5.5 Teknisk försörjning
Inom centrala Svanesund finns tekniska system utbyggda, som VA, el, telefoni. De södra delarna av programområdet ligger inom den utbyggda samhället
och anslutningar till befintliga system bedöms kunna
ske utan större belastning. Det norra programområdet ligger på mark som utgörs av en före detta travbana. Utbyggnad inom detta område kräver fördjupade
studier av dimensionering och placering av de tekniska systemen.
En VA-plan antogs 2017 och syftar till att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Orust
kommun. VA-planens huvudsakliga fokus är åtgärder
för områden med samlad bebyggelse. Under 20142016 har risken för inläckage i VA-nätet för delar av
Svanesund kartlagts och delvis åtgärdats.
I planen anges att en ny ledning för nöd- och reservvatten ska anläggas mellan Svanesund och Varekil
till Uddevalla. Planer på utbyggnad av VA i Svanesund
kommer bli aktuellt i samband med byggnation. Svanesund avloppsreningsverk planeras att läggas ner
2032.

2.6 GRÖNSTRUKTUR
Marken inom planområdet utgörs i dagsläget huvudsakligen av asfalterade respektive gräsklädda, öppna
ytor. I planområdets norra del finns mer natur. Det
finns rekreationsområden och badplats intill planområdet, men de främsta naturvärdena utgörs idag
av enstaka äldre träd och två alléer. Alléer värderas
som kulturhistoriskt intressanta för att de visar hur
människan har planerat landskapet. I Svanesund
utgörs båda de norra alléerna av fler än fem vuxna
träd i rad, vilket innebär att de är skyddade enligt biotopskyddsbestämmelserna.

arbetets gång kompletterades den med en fördjupad
studie av arter knutna till odlingslandskap i planområdet och i landskapet runt om Svanesund.

I och i anslutning till planområdet finns flera rekreationsstråk. Ett anlagt hälsostråk passerar genom
centrum och fortsätter längs Kaprifolvägen och Rödsvägen och sedan längs Färjevägen tillbaka till Svanesunds centrum igen. Det finns en mindre lekplats
men ingen park i eller i anslutning till planområdet.

2.7 RIKSINTRESSEN

Dialogarbetet från 2017 visar att naturområdet med
elljusspår sydväst om planområdet är mycket uppskattat.
2.7.1 Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering genomfördes som underlag för planprogrammet under våren 2018. Området
för inventeringen är den gamla travbanan nordväst
om centrum. Analysen gjordes på fältnivå och under

Inventeringsområdet berör tidigare åkermark, en
igenväxande träningsbana för travhästar, hällmark,
tomtmark, parkmiljöer och lövträdsmiljöer av igenväxande äldre ängs-/betesmark.
De dominerande ytorna i området har låga naturvärden. Totalt klassades tre miljöer som naturvärdesklass 3, som har så kallat påtagligt naturvärde.

2.6.2 Riksintresset för kustzonen
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet för
program för Svanesund centrum, ingår i riksintresse
med hänsyn till områdets stora natur- och kulturvärden. Enligt Miljöbalken 4:1 får därför inte exploateringsföretag som påtagligt skadar dessa komma till
stånd. Befintliga tätorter och det lokala näringslivet
är däremot undantaget. Programförslaget bedöms
därför inte komma påverka riksintresset för kustzonen.
2.6.3 Strandskydd
Strandskyddet berör inte programområdet.

Karta över inventeringsområde samt de områden med
naturvärdesklass 3
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2.8 HÄLSA OCH SÄKERHET
2.8.1 Buller

2.8.2 Geoteknisk utredning

En trafikbullerutredning har genomfördes som underlag för planprogrammet under våren 2018. Utredningen visar att tänkt bostadsbebyggelse och centrumutveckling inom planområdet kommer bidra till
ökade trafikmängder på Färjevägen. Inom ramen för
utredningen har bullerberäkningar utförts för fyra
scenarier: (1) Nuläge, (2) nuläge med utbyggnad som
ger en ökning på ca 1 dB, (3) framtid med utbyggnad
som ger en ökning på ca 2 dB, samt (4) framtid med
utbyggnad och bro med avvecklad färjeförbindelse
ger en minskning på ca 1 dB jämfört med nuläget.

En geoteknisk utredning har utförts för området. Den
geotekniska utredningen visar att totalstabiliteten för
befintliga förhållanden inom hela området (A-D i figuren till höger) bedöms som tillfredsställande.

För byggnader med fasadnivåer överskridande 60
dBA ska bostäder anordnas så att de har tillgång till
en tyst/ljuddämpad sida. Vid fasadnivåer upp till 65
dBA godkänns smålägenheter (enkelsidiga) på upp
till 35 kvm.
De olika trafikscenarierna ger olika utfall i avseende
trafikbuller. De prövade förslagen innebär att byggnader för bostadsändamål kan uppföras utmed Färjevägen, i vissa fall med behov av genomgående lägenheter och en tyst/ljuddämpad sida. Bullersituationen
är också beroende av om Färjevägen fortsatt skyltas
med 50 km/h eller om en önskad ändring till 40 km/h
genomförs. Lägre hastighet på vägen ger en bättre
bullersituation.

22

För utbyggda förhållanden erfordras dock belastningsrestriktioner för samtliga delområden för att
undvika sättningar. Jordlagerföljden i hela området
är sättningsbenägen där lera förekommer och ökar
med lerdjupet. Torrskorpelera i ytan rekommenderas att behållas så långt som möjligt för ökad bärighet
och lastspridning. Laster eller grundvattensänkningar som kan orsaka sättningar i leran bör undvikas.
Differenssättningar på grund av olika lerdjup i området bör beaktas vid grundläggning, särskilt där del
av byggnad grundläggs på fast botten/berg och andra
delen ut på lösmarkspartier. Uppfyllningar överstigande 0,5 m bör utföras i samråd med geotekniker.
Specifikt för delområde A rekommenderas att träd
och växtlighet bevaras i slänten då dess rötter hjälper
till att stabilisera den. Grundvattenytan rekommenderas att undersökas ytterligare i slänten inom område A för att kunna göra en mer noggrann modellering
av de hydrogeologiska förhållandena.

Stabilitetssektioner A till D, kartkälla: Google 2018.

2.8.3 Radon
Radiumhalterna inom programområdet ligger under
gränsvärdet. I de fall områden behöver plansprängas
bör en kompletterande besiktning och radonmätning
utföras av bergtekniskt sakkunnig för att kontrollera
hällar som ska bevaras samt för att säkerställa att
massorna får användas som fyllnadsmaterial i området.

Genom Svanesund finns inga rekommenderade vägar för farligt gods. En riskinventering har genomförts
för att se vilka riskkällor som kan påverka planerad
bebyggelse, dels gäller detta programområden utmed Färjevägen genom Svanesund och dels gäller det
planerad bebyggelse utmed en framtida broförbindelse norr om Svanesund. Det finns ett vägreservat
som planeras för en framtida broförbindelse mellan
Orust och E6 på fastlandet. Vid planläggning av ny

På normalradonmark ska nykonstruerade byggnader
vara radonskyddande.
2.8.4 Bergteknisk utredning

bro planeras en ny väg anläggas för att ansluta till väg
770, (se figur på sida 30).
De riskkällor som identifierats i undersökningen är
framförallt farligtgodstransporter utmed den planerade bebyggelsen invid Färjevägen samt utmed en av
två möjliga framtida broförbindelser norr om Svanesund.
Utöver detta finns det en tankstation (i korsningen
Färje-/Varekilsvägen) och en verksamhet (Solaster AB
beläget i Ängås industriområde) som hanterar farligt
gods och därmed förekommer det transporter med
farligt gods till respektive verksamhet.
En kvalitativ riskanalys har genomförts utifrån riskavstånd och vilka transportvägar som nyttjas för
transporterna av farligt gods förbi planerad bebyggelse. Resultatet av riskanalysen visar att sannolikheten
för en olycka med farligt gods längs väg 770 bedöms i
dagsläget vara mycket liten. Således pekar utredningen på att det inte behöver göras någon anpassning av
planområdet avseende olyckor med farliga ämnen.
Tankstationen samt Solaster AB och dess transporter
utgör ingen risk för något av programdelområdena.

Den bergstekniska utredningen visar att det finns
två områden inom programområdet där det förkommer slänter med lösa block. Dessa block ska tas bort
innan bergarbeten påbörjas i närheten. Lösa block,
inom med rött inringade områden, ska åtgärdas innan bergarbeten påbörjas
Efter blockrensning och bergschakt bör en kompletterande undersökning utföras av bergsakkunnig om
behov kvarstår av ytterligare stabilitetshöjande åtgärder.
2.8.5 Transporter av farligt gods
Mörkröda figurer markerar lösa block som ska åtgärdas
innan bergarbeten påbörjas

När den planerade broförbindelsen blir aktuell kan
denna bli en rekommenderad led för farligt godstransporter. Därmed försvinner också i praktiken all
farligt godstrafik från Färjevägen.
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3. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
OCH PÅGÅENDE PLANERING
3.1 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
3.1.1 Översiktsplan 2009
Översiktsplanen pekar ut Svanesund som kommuncentrum för södra Orust och anger att Svanesund
ska ha en planberedskap för minst 100 nya bostäder
under planperioden, där bostäder i olika upplåtelseform förordas samt lägenheter i centrala lägen för
äldre och ytterligare gruppboenden. Änghagsområdet och Halsenabb lyfts fram som tillkommande
bostadsområden med radhus eller flerbostadshus.
Utöver nybyggnation förväntas ytterligare tillskott av
bostäder genom omvandling av fritidshus till permanentbostäder.
Samhället ska vidare utformas på ett sätt som uppmuntrar fler att på sikt resa kollektivt. Cykelvägnätet
behöver utvecklas inom och mellan tätorterna. Färjevägen identifieras som en barriär och konfliktkälla
där bättre gång- och cykelvägar och överfarter samt
förbättringsåtgärder i korsningar lyfts fram som förslag. Behov av förbättringsåtgärder och ny gång- och
cykelbana identifieras även på sträckan mellan Varekil och Svanesund.
Kustområdet och badplatsen öster om Svanesund
centrum föreslås på sikt att utvecklas och småbåtshamnen expandera.
För att på ett övergripande sätt planera för utvecklingen av Svanesund föreslår översiktsplanen att en
fördjupad översiktsplan ska göras för Svanesund, vilket nu drivs i form av ett planprogram.
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3.1.2 Program för bostadsförsörjning
Orust kommuns program för bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige 2016 och har utgått från
målsättningen om att skapa ändamålsenliga bostäder
åt hela befolkningen. Programmet definierar tillgång
till attraktiva bostäder i olika prisklasser och upplåtelseformer som en viktig förutsättning för Orust
framtid. Idag bor merparten av Orustborna i villa på
landsbygden och befolkningen mer än tredubblas på
sommarhalvåret. Bostäder i flerbostadshus utgör omkring 10 % av det totala bostadsutbudet av åretruntbostäder, varav mer än 90 % utgörs av hyreslägenheter.
Det kommunala bostadsbolaget Stiftelsen Orustbostäder har idag inga vakanta bostäder. Ytterst inriktar
stiftelsen sig på att utveckla nya bostäder på egenägd
mark, vilken främst finns i Henån och i Svanesund.
Kommunens markreserv i Henån och Svanesund
anses vara god. Planberedskapen på dessa tätorter
behöver däremot stärkas, vilket även är ett syfte med
detta program.

och utbildningsändamål behöver tillkomma. För att
öka konkurrensen och mångfalden på bostadsmarknaden förordas en planprocess i nära dialog med
marknadens aktörer, där detaljplaner färdigställs när
områdets exploatering är säkrad genom markanvisningsavtal. Genom krav ställda i markanvisningar
ska anspråk vad gäller upplåtelseform, energiförbrukning, VA-standard och en god bebyggd miljö
framkomma, och lokala aktörers uppmuntras.
Bostadsförsörjningsprogrammet prioriterar satsningar på bostäder länkade till en sammanhängande cykel- och gånginfrastruktur i öns centralorter. I
hänseende till kollektivtrafiken anges att förbättrad
turtäthet, senare avgångar samt direktbuss Göteborg
och Torp/Uddevalla prioriteras.
I Svanesunds prioriteras i första hand en utveckling
av Svanesunds centrum, en stärkt planberedskap i
samhället och kompletteringar av verksamhetsytor i
Svanesund.

Befolkningsprognos, Orust kommun

Målsättningen är att minst hälften av de 500 bostäder
som ska byggas på 10 års sikt ska utgöras av hyresoch bostadsrätter, där hyresrätten ska uppmuntras
genom lägre markpriser i relation till andra upplåtelseformer. Även äldrebostäder, lokaler för förskola
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3.1.3 Gällande detaljplaner
Det finns ett flertal detaljplaner som gäller för Svanesund centrum. Den tidigaste detaljplanen som är
fortsatt delvis gällande för Svanesund centrum är
från 1973. Det pågående planarbetet syftar till att skapa ordning efter de många ändringar och tillägg som
gjorts genom åren.
Den största fortsatt giltiga detaljplanen för programområdet är i övrigt en ändrings- och utvidgningsplan
av byggnadsplan för del av Svanesund för områdena
vid centrum och skolan från 1974. I den anges anläggning av garage och parkering samt byggnation av bostäder i två våningar på det idag obebyggda området
norr om äldreboendet. Ändringen inkluderar inte
centrumbyggnationen. Planen ersattes delvis av planen för äldreboendet från 1988, men några byggrätter kvarstår.
1989 antogs en ny detaljplan för Svanesund centrum,
vilken i stora drag etablerar den bebyggelsestruktur
som vi idag känner i centrum och vid äldreboendet
Ekelunden. Planen medger centrumändamål, servicelägenheter med vårdcentral, parkering och park.
Sedan dess har ett flertal mindre planer och ändringsplaner antagits:









 

 











2016 görs en ändring av detaljplanen för centrum
från 1989, vilken innebär att del av det L-formade
centrumhuset byter användning från ”centrumändamål” till ”gruppbostäder/vård i bottenvåningen”.
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2011 antogs en ny plan för Fyrklövern som ersatte tidigare användning ”allmänt ändamål” till äldreboende med angränsande ”natur” samt en plan för gruppboende vilken delvis revideras 2012.

För den norra delen av programområdet finns det
idag ingen detaljplan.

 


Karta med gällande detaljplaner

 


3.2 PÅGÅENDE PLANERING - TRAFIKPLANERING
3.2.1 Åtgärdsvalsstudie för Färjevägen
Under 2017 utfördes en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för
Färjevägen, väg 770, genom Svanesund. ÅVS:ens syfte
var att utifrån förslag om förtätning i pågående planarbeten i Svanesund analysera konsekvenser samt
föreslå åtgärder för att uppnå en säker trafikmiljö för
alla trafikslag och alla trafikanter längs Färjevägen
och anslutande vägar. Ytterst prioriteras trafiksäkerheten, men ÅVS:en tar även hänsyn till framkomlighet och påverkan på stadsbilden.
Färjevägen går genom Svanesund i öst-västlig riktning och leder fram till färjeförbindelsen mellan
Svanesund och Kolhättan. Arbetspendlingen mellan
Orust och fastlandet är stor och trafikflödet på Färjevägen är oregelbundet utifrån färjans tidtabell, och
innan färjans avgång är det flera bilister som kör
över hastighetsgräns på sträckan. Färjevägen delar
den bostadsbetonade norra delen av samhället från
den södra delen där merparten av service och handel
finns.
Enligt analysen kommer planerad byggnation i Svanesund få störst påverkan på korsningen Färjevägen
- Skansvägen och korsningen Färjevägen - Varekilsvägen, samtidigt som Lyckhemsvägen beräknas få en
betydande biltrafikökning.

Föreslagna åtgärder handlar huvudsakligen om att
skapa säkrare överfarter över Färjevägen för gående, sänkt hastighetsbegränsning och fartkameror,
tillskapande av nya gång- och cykelvägar, förbättrade
korsningar med svängkörfält samt förenklad kollektivtrafik med färre och bättre lokaliserade hållplatslägen.

3.2.2 Nya och hållbara resvanor
Avsaknad av möjligheter till energieffektiva, klimatsnåla alternativ till bilen gör att potentialen att spara
energi genom att minska bränsleåtgången och byta
till eldrift eller komplettera/byta bilresorna med kollektiva resor eller cykel är mycket stor.
Orust kommun medverkar i ett projekt som undersöker hur boende, besökare och arbetspendlare på
landsbygden bättre kan nyttja kollektiva kommunikationer och andra alternativ till bilen. Projektet har
som ambition att ta fram hållbara strategier som ger
positiva klimat- och energieffekter.
Orust kommun prioriterar bland annat förtätning
av befintliga samhällen, fler direktturer mellan Svanesund och Göteborg för att uppnå en ökad andel
kollektivtrafikresande. Cykelplanen som presenteras senare i detta kapitel är också ett exempel på hur
kommunen arbetar med hållbar mobilitetsplanering.

Åtgärder från workshop 2 markerade på karta
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till cirka 900 miljoner kronor. Under våren 2018 pågick ett arbete med att ta fram en samhällsekonomisk
analys där färjan ersätts av en ny fastförbindelse mellan Orust och fastlandet/E6. Detta förslag jämförs
med ett scenario där bron inte byggs ut. Syftet med
analysen har varit att ta fram ett underlag för att driva
på beslutsprocessen och möjliggöra finansiering och
genomförande av en ny länk mellan Orust och fastlandet/E6.

Föreslagen vägsträckning för bro mellan Orust och fastlandet
3.2.3 Ny bro mellan Orust och fastlandet
Svanesunds geografiska läge med färjeförbindelse
till fastlandet och närheten till Stenungsund gör det
till ett av Orusts strategiskt viktigaste samhällen för
bostadsutbyggnad. Sedan 1950-talet har diskussioner pågått om byggnation av ny bro mellan Orust
och fastlandet. Idag är trafiksituationen ansträngd på
Tjörnbron och vid anslutningen i Stenungsund, vilket
föranlett ett infrastruktursamarbete mellan kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund (STO). STO-området har idag en befolkning på 55 000 människor och
kommunernas mål för regionen är en ökning med
närmare 20 000 till år 2040.
Väl fungerande transporter för människor och gods
är en förutsättning för att dessa kommuner ska fort-
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sätta utvecklas. En väsentlig del i STO:s samverkan
för bättre infrastruktur är en fast broförbindelse norr
om Stenungsund och Svanesund, vilken skulle ersätta befintlig färjetrafik för biltrafik vid Svanesund. En
ny fast förbindelse ger utrymme för Orust och Tjörn
att växa, och skulle även utgöra en stark motor för
samhällsutvecklingen i Svanesund med omnejd.
2017 genomfördes en översiktlig kostnadsbedömning
av ny broförbindelse till Orust med tillhörande trafikmot och anslutningsvägar mellan väg E6 vid Gullborga och väg 160 vid Varekil alternativt Vräland på
Orust.
Bedömningen visar att alternativet där en ny bro leds
närmre Svanesund via länken Varekil är mest lämpligt. Enligt analysen skulle kostnaderna för byggnation av en ny bro, inklusive anslutningsvägar, uppgå

Den samhällsekonomiska analysen visar att utbyggnaden av en ny fast förbindelse mellan Orust och fastlandet/E6 är mycket lönsam. Analysresultatet visar i
korthet att det samhällsekonomiska värdet av att bygga förbindelsen är cirka 4-5 gånger större än kostnaderna för bygget.
Val av åtgärder i tidigare beskriven ÅVS för Färjevägen påverkas markant av planerna på byggnation av
ny bro för biltrafik mellan Svanesund och fastlandet.
En sådan bro skulle kraftigt minska antalet fordonsrörelser, och i synnerhet de i hög hastighet och det
ojämna trafikflödet, genom centrala Svanesund. Det
skulle innebära möjligheter för en ändrad karaktär
på Färjevägen till lokalgata eller tätortsgata, vilket
ger förutsättningar för samhället att bli mer sammanhängande.

3.2.4 Cykelstrategi för Orust kommun 2017 – 2027
Cykelvägarna på Orust är främst koncentrerat till
tätorterna. Trots det finns det stora luckor i cykelvägnetet i Svanesund. Längs Färjevägen finns gång- och
cykelbana väster om Svanesund centrum, liksom
delar av Sesterviksvägen, med anslutning till badplatsen, delar av Gömmerbergsvägen och delar av
Rödsvägen/Kaprifolvägen samt anslutning till Ängås
skola. Befintliga gång- och cykelvägar är dock av varierande kvalitet, där underhåll och vägbredd ofta är
undermålig.
Cykling är ett färdsätt med många positiva attribut:
hälsosam motion, miljövänligt och tyst samt ger
ökad frihet och tillgänglighet för personer som utan
körkort eller tillgång bil. Cykelstrategin för Orust har
utgått från cykelvägnätet i hänseende till vardagsbehov för resor till skola och arbete, respektive fritidscykling och motionscykling.
Målet med cykelplanen är att verka för ett sammanhängande cykelvägnät i tätorterna som når merparten av målpunkterna och att nya exploateringsområden redan från början ansluts till cykelvägnätet.
Övergången mellan resor med cykel och kollektivtrafik ska underlättas. Lågtrafikerade bilvägar pekas ut
som cykelleder och trafikfarliga avsnitt ska förbättrats. Drift och underhåll ska hålla hög standard.
I ett längre perspektiv ska det finnas gång- och cykelvägar mellan tätorterna.
Sträckan från färjeläget till Svanesund centrum är
en prioriterad sträcka att åtgärda. Tillsammans med
pågående anläggning av gång- och cykelväg mellan
Kolhättan och Stenungsund kan en säker gång- och
cykelväg erbjudas hela vägen från Svanesund till Ste-

UPPDATERA
nungsund. Planen är att dessa åtgärder ska komma
med i regional plan 2021.
I samband med detaljplanläggning och byggnation av
Västra Änghagen ska cykelväg anslutas söderut mot
Färjevägen.

Cykelplan

Befintlig gång och cykelväg
Befintlig gång och cykelväg,
inte uppmärkt
Potentiell cykelvänlig gata
Planerad utbyggnad
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3.3 PÅGÅENDE PLANERING - ANDRA PLANARBETEN
3.3.2 Detaljplan Triangeln
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En detaljplan för området kommer att tas fram och
markanvisning för utbyggnad av bostäder genomföras när beslut om ny förbindelse mellan Orust och E6
har fattats.

1:138

57,974

89

59

59,825

58,528

3:147

E1

1:228

63

61,507

61

Programområdet om ca. 45 ha är beläget direkt norr
om Svanesunds samhälle och består av områden för
bostadsutbyggnad blandat med värdefulla rekreationsområden. Här föreslås ca 180 nya bostäder i
blandad form samt en ny förskola och gång- och cykelväg till Färjevägen. Planprogrammet var på samråd fram till december 2013. Efter samrådet utfördes
ett antal utredningar mot bakgrund av de yttranden
som kom in under programsamrådet, utredningarna
arbetades sedan in i programhandlingen som antogs
av Kommunfullmäktige i maj 2017.
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3.3.1 Planprogram för Västra Änghagen
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Parallellt med programarbetet pågår ett detaljplane3
arbete för ett hyreshus om cirka 20 lägenheter 1samt
ett antal radhus. Planområdet
ligger precis i anknyt3:204
ning, söder om centrumprogrammet. Detaljplanen
beräknas
antas i början av 2021 för att kunna3:29
påbör3:146
jas byggnation under 2022.
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BROANSLUTNING
ALTERNATIV 1

3.3.3 Planprogram för Ängås
Parallellt med arbetet med planprogrammet för Svanesunds centrum tas även ett program för västra delen av Svanesund, Ängås, fram.
HANDEL

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för en fortsatt utveckling av Ängåsområdet som
idrotts-, skol- och verksamhetsområde, kompletterat
med bland annat ytterligare skolverksamhet, bostäder och utveckling av verksamhetsområdet vid Industrivägen. Programmet är övergripande och innehåller en kombination av flexibilitet och inriktning för
fortsatt planering.

UTBYGGNAD
INDUSTRI/ HANDEL

NATUR/
REAKTREATION

TRAFIKANGÖRING
SKOLA

UTBYGGNAD
SKOLA

INDUSTRI

Visionen är ett område för idrott, utbildning och
verksamheter. Ängåsområdet erbjuder med sitt innehåll och centrala läge i Svanesund en unik möjlighet
att utvecklas som ett viktigt område för idrott, utbildning, evenemang och verksamheter. Planförslaget
innebär att de gröna kvaliteterna och sambanden utvecklas och stärks. Området görs också mer tillgängligt för Svanesundsborna med trygga rörelsestråk och
nya mötesplatser.
Planprogrammet för Svanesunds centrum och Ängås möts i Färjevägen och kommer bidra till att knyta
ihop Svanesund bättre. Tillsammans med detaljplanen för Västra Änghagen bildar de en helhet i utvecklingen av Svanesund som ort.

IDROTT/
KULTUR/
FRITID

IDROTT/
FÖRENINGSLIV

SKOLA

UTBYGGNAD
FÖRSKOLA FÖRSKOLA

Ängås programområde
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MEDBORGARDIALOG
4.1 DIALOGARBETE			36
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4. MEDBORGARDIALOG
4.1 DIALOGARBETE
Under sommaren och hösten 2017 genomfördes ett
dialogarbete som grund för programarbetet. Under
del ett, som genomfördes sommaren 2017, fick boende, besökande samt verksamma i Svanesundsområdet ge sina synpunkter om orten via enkäter och
en kartbaserad tjänst. Syftet var att få en fördjupad
kunskap om människornas behov och attityder i området. Totalt svarade 239 personer på enkäter och 279
personer i kommentarer direkt kopplade till kartan.
De flesta av deltagarna i enkätundersökningen var i
åldersspannet; 35–74 år. Det finns några yngre i 25–34
årsspannet, samt ytterst få barn och unga vuxna i åldern 0–24, respektive över 75 år. För att nå fler personer i de underrepresenterade grupperna, gjordes
en satsning på utökad dialog i en andra etapp. Då var
även avsikten att fördjupa analysen av den starka efterfrågan på service och handel som kommit fram.
Sammanfattningsvis visade del ett av dialogprocessen på att kvalitéer som havet, naturen, lugnet och
tryggheten i orten värdesattes högt. Det ansågs dock
att det saknades service och samhällsfunktioner i
orten, där många beskriver hur verksamhet efter
verksamhet har stängts ner under senare tid. Många
uttryckte ett behov av att bygga en varierad bebyggelse för alla plånböcker att locka fler boende till orten.
Flera var nöjda med den nya skolan men saknade bra
lekplatser och platser för ungdomar att vistas på.
Enkätsvar på frågan ”Vad tycker du är bäst med Svanesund?”

36

En simhall står högt upp på önskelistan, samt satsning på kultur och nya restauranger och caféer. Frågan om en ny broförbindelse till fastlandet engagerar
många, där flera är tveklöst för en bro, medan andra
vädjar om fler och tätare färjeförbindelser.
Även i karttjänsten framkom det ett stort engagemang och det finns en stark vilja att utveckla och
förbättra Svanesund. Centrum föreslogs att utvecklas
med ett bredare utbud, Färjevägen ansågs behöva bli
mer trafiksäker med hastighetsreglerande åtgärder
och fler övergångsställen, samt att tomma lokaler
skulle kunna användas till seniorboende, butiker, caféer och restauranger.
Svanesundsborna värdesätter naturen och havet,
men som saknar många servicefunktioner som vårdcentral, apotek, ett större utbud samt mötesplatser
för kultur och nöjen.
Del två av dialogarbetet bekräftar i stora drag svaren
från del ett, men betonar även en förhoppning om
att nya kvalitéer och ett ökat utbud ska kunna locka
fler sommargäster. Saker som behöver åtgärdas är
platser som upplevs som otrygga och där belysningen är bristfällig. Även en vackrare arkitektur i centrum, mer planteringar och ett levande torg lyfts som
viktiga delar i att göra Svanesund mer attraktivt. Det
anses även viktigt att nya bostäder tillkommer nära
centrum, gärna med prisvärda hyresrätter som ett
boendealternativ. Det framkommer även att det är
viktigt att Svanesundsborna stöttar den lokala handeln för att den ska kunna uppstå och leva vidare.
Tätare turer i kollektivtrafiken är en viktig fråga i synnerhet för unga och äldre. Rondeller lyfts fram som
ett sätt att öka trafiksäkerheten på Färjevägen.
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kopplingar
till naturen

Trygghet
och lugn
Planteringar
Trafiksäkerhet
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Illustration över hur dialogsvaren format de fyra övergripande målen
4.1.1 Mål för programförslag
Fyra övergripande mål för den fortsatta utvecklingen
av Svanesunds centrum har tagits fram från resultaten från medborgardialogen. Dessa är Stärkta kopplingar till naturen, Nya mötesplatser, Trygga och säkra
gaturum - orienterbarhet och tydlighet samt Ett levande
lokalt centrum.

Det är viktigt att medborgarnas behov får forma
stadsutvecklingen och därför har dessa mål legat till
grund för programförslaget som presenteras i detalj i
nästkommande två kapitel.
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5. MÅL OCH STRATEGIER
SVAGHETER

STYRKOR

5.1 SWOT-ANALYS

nära till
fastlandet

natur och
rekreation

nära till havet

trafiken på
Färjevägen

dåligt utbud
&service

låg
exploateringsgrad
HOT

MÖJLIGHETER

potentiell
broförbindelse

utökat utbud
&service
40

brist på
mötesplatser

koppling till
natur & hav

fler bostäder

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Svanesund centrum

ingen ny förbindelse
avstannande
befolkningsutveckling

5.2 MÅL MED UTVECKLINGEN
1. Stärkta kopplingar till naturen
I medborgardialogen framgår att närheten till naturen och havet är en av de viktigaste anledningarna till
att välja att bosätta sig i Svanesund. I centrumet saknas idag dessa kopplingar. Målsättningen för planprogrammet är att skapa nya kopplingar till naturen
så att oavsett vart du bor i Svanesunds centrum ska
det vara lätt att kunna ta sig ut i naturen. En målsättning är även att göra vägen till havet och färjan säker
genom en gång- och cykelbana.
2. Ett levande och lokalt centrum
Svanesund centrum byggdes på 70-talet med låg täthet och stora outnyttjade ytor. Svanesund har därefter växt utåt och ytorna i centrum har förblivit outnyttjade. Verksamheter som har funnits har efter
hand lagts ner. Målsättningen med programmet är att
ge möjlighet till ett levande lokalt centrum. Genom
att planera för ett attraktivt centrum att besöka med
högt koncentrat av bostäder ger detta ett större underlag för handel och service. Programförslaget syftar till att lägga till upplåtelseformer som idag saknas
(bostadsrätter, radhus, parhus) för att skapa ett underlag för kommunal och offentlig service samtidigt
som det ger variation och en möjlighet att bo kvar i
området oavsett i vilket skede i livet man befinner
sig i. Ett mer levande centrum, dygnet runt och året
runt, för en ekonomisk och social robusthet för alla
Svanesundsbor.

3. Trygga och säkra gaturum - orienterbarhet och
tydlighet
Genom Svanesund går Färjevägen där många bilister kör fort på väg till och från färjan samtidigt som
många barn passerar på väg till skolan. Vägen är rak
med ett stort gaturum som bjuder in till högre hastigheter. En målsättning med programmet är att närma sig Färjevägen med bebyggelse, smalna av vägen
och skapa rum för gående och cyklister samt koppla
samman vägstrukturer. Längs med Färjevägen skapas trygga passager med övergångsställen med ljussignaler. Förslaget bygger ihop norra och södra delen
av programområdet, och lägger ny bebyggelse mot
gaturummen för att skapa orienterbarhet och en tydlighet mellan offentligt och privat.
4. Nya mötesplatser
Mötesplaster är något som saknas i Svanesund och
något som efterfrågats inte minst i medborgardialogen. En målsättning med planarbetet är att skapa
förutsättningar för att bygga mötesplatser för såväl
gamla som unga. Mötesplatserna ska finns på flera
ställen i programområdet. Det är framför allt viktigt
att utforma ett torg som bjuder in till aktivitet och rörelse.
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Illustration över hur dialogsvaren format de fyra övergripande målen
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En ny bro till fastlandet kommer starkt påverka hur
Svanesund utvecklas, inte minst sett till hur många
bostäder som kan byggas. I och med att brofågan inte
kommer vara löst innan detta planprogram och följande detaljplaner ska börja implementeras så krävs
det, för att kunna påbörja utvecklingen, att en överenskommelse sluts mellan Orust kommun, Trafikverket, Västtrafik och Länsstyrelsen.
Denna överenskommelse syftar till att säkra så att
den infrastruktur som krävs för att utveckla samhället finns på plats. Detta kan innebära att färjekapaciteten ökas fram till dess att en bro är färdig och att
Orust kommun ser till att utveckla cykelnätverket så
att det (1) på ett enkelt sett går att cykla till Stenungsund och (2) att det enkelt går att cykla till bussen.
Orust kommun samverkar med Västtrafik för att utveckla en attraktiv pendlingsbusstrafik till Stenungsund och söder ut mot Göteborg.
Diagrammet till höger visar att i scenario 1, där ingen överenskommelse sluts, så kan samhället knappt
utvecklas alls. Med överenskommelse kan samhället
utvecklas till dess att brofrågan är utredd och därefter fortsätta utvecklas (scenario 3) om det blir en bro,
och avstanna ifall det inte blir det (scenario 2).

UTBYGGNAD

5.3 ÖVERENSKOMMELSE - ORUST KOMMUN, TRAFIKVERKET, VÄSTTRAFIK OCH LÄNSSTYRELSEN

Infrastrukturkopplade
scenarier
Brofrågan löst

3

2
Överenskommelse

1

5

10

15

ÅR

Diagram som visar utbyggnadsomfattningens koppling till infrastrukturutbyggnad
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5.4 MAXFÖRSLAG
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I enlighet med diagrammet på föregående sida så
kommer skalan och takten på utbyggnationen vara
beroende på hur infrastrukturfrågan utvecklas. Programförslaget som presenteras i nästkommande kapitel är således ett maxförslag, ett förslag som visar
den största möjliga exploatering. För att detta förslag
ska bli verklighet krävs att både bland annat infrastruktur och ekonomiska aspekter är optimala.
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26
26

Förvaltningen har valt att planera efter ett max då det
inte är något problem att bygga mindre än vad en detaljplan tillåter medan att bygga mer kräver ändring
eller en helt ny plan.
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Strukturplan som visar maximal utbyggnad av Svanesund centrum
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6. PROGRAMFÖRSLAG
6.1 INTRODUKTION
Programförslaget för Svanesunds centrum ämnar att
göra orten mer attraktiv med fler boenden, mer service, tydligare kopplingar mellan bebyggelse och natur
samt en tryggare plats att vara på. Illustrationskartan
som presenteras på kommande sidor är ett maxscenario där infrastruktursituationen (se föregående kapitel) tillåter Svanesund att nå sin högsta kapacitet.
Förslaget tillför nya bostäder i ett område som idag
är ytterst glesbebyggt. Bostäderna är främst i form av
flerbostadshus, radhus samt parhus, boendeformer
som är ovanliga i Svanesund i dagsläget. Syftet är att
göra Svanesund mer dynamiskt och möjliggöra för
inflyttning av familjer och personer i arbetsför ålder.
Ett viktigt tillskott kommer att vara ett nytt torg i centrum i anknytning till Färjevägen. Torget blir en naturlig mötesplats med ett levande utbud av service.
Programförslaget presenteras mer i detalj på kommande sidor.
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6.2 ILLUSTRATIONSKARTA
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Den nya bebyggelsen inom programområdet för Svanesunds centrum omfattar större delen av Svanesunds centrala delar, mycket varav idag är obebyggt.
Programförslaget möjliggör cirka 300 bostäder.
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Utöver detta tillkommer cirka 4700 m2 lokaler för
verksamheter främst koncentrerat till centrumdelen.
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boende
service
boende + handel
boende eller
service
mötesplats
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6.3 DELOMRÅDEN
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Områdenas utformning presenteras ingående på
kommande sidor.
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52

Programområdet har delats upp i fem olika delområden som har sina egna distinkta karaktärer. Områdenas utformning har utarbetats utifrån områdets läge
och relation till Svanesund som helhet.
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Referensbild: Amhult, Göteborg

Referensbild: Brandholmen, Nyköping

6.3.1 Norra Området 1A Travbanan
- den nya trädgårdsstaden
Inom området för den gamla travbanan föreslås en modern version av en trädgårdsstad med
småskalig, sammanhållen bebyggelse med bostäder i två till tre våningar, samtliga med trädgårdar och tillhörande odlingslotter.
Bostadsområdet är inspirerat av trädgårdsstadens planidé, med ett tydligt förhållande mellan
gata och gård. Gestaltningsprinciper som särskilt ska beaktas vid fortsatt detaljplanläggning
inom området är:
- Entréer mot gatan
- Sammanhållen bebyggelse i 2-3 våningar.

- Sadeltak, takkupor och frontespis får förekomma. Takmaterial av tegel eller plåt
- Fasader i trä ljusa slamfärger eller faluröd
- Halvprivata trägårdar med odlingslotter
I den norra delen av området planeras en förskola för cirka 100 barn. Den ska både ersätta tillfälliga lokaler på Sestervikens förskola och bidra till
att täcka det expansionsbehov kommunen har.
Placeringen möjliggör att den befintliga naturen
kan användas som en naturlig och stimulerande
förskolegård. Det kommer finnas möjlighet att
anlägga delar av förskolan i två plan.
Referensbild: Fågelvägens förskola, Dals ed kommun
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Referensbild: Nysäter, Mölnlycke
6.3.2 Delområde 1 B Utsikten
En viktig utgångspunkt för utformningen av bebyggelsen på berget har varit att anpassa strukturen till
befintliga natur- och kulturvärden. Därigenom kan
den befintliga miljön och de höga naturvärdena kring
bäcken bevaras samtidigt som nya bostäder tillförs.
Husens placering har också anpassats för att spara skyddsvärda träd och naturklassade hällmarker.
Längsmed bäcken anläggs en gångstig upp till naturoch odlingsområdet i Västra Änghagen.
Området får sin karaktär från närheten till naturen.
Därför har föreslagen bebyggelse och vägdragning
anpassats efter de gamla stengärdsgårdarna så att

50

Referensbild: Halssmycket, Lerum
dessa kan bevaras. Här ska det kännas att man bor
nära naturen genom varsam inplacering av bebyggelsen, samtidigt som tillgängligheten till strövområden
och rekreation finns direkt utanför dörren. Längs
med vägen stiger hushöjderna från mindre parhus
om två våningar till två flerbostadshus om fem våningar som ligger längre upp. Från det här området
kan man se ända till Tjörnbron.
Gestaltningsprinciper som särskilt ska beaktas vid
fortsatt detaljplanläggning inom detta område är:
- Sammanhållen bebyggelse i två till fem våningar.
- Bebyggelsen anpassas efter natur och kulturvärden
- Material och utformning som smälter in i landskapet.

Förutsättningar:
-Husens placering måste anpassas så de inte stör
fornminnena
-Husens placering måste anpassas så att de höga naturvärdena kan sparas
-Innan byggnation ska vissa fornminnen tas bort
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Referensbild: Lindbacken, Uppsala
6.3.3 Delområde 2 Färjevägen
Färjevägen omvandlas från att vara en genomfartsväg
med stora gräsytor på sidorna till en trivsam bygata.
Färjevägen ska inte längre upplevas som en barriär
mellan norra och södra Svanesund. Bebyggelsen vid
sidan av gatan är i tre våningar, antingen flerbostadshus eller stadsradhus. Husens karaktär ska vara lika
på båda sidor av gatan för att uppnå ett sammanhållet gaturum. På grund av buller behöver lägenheterna vara genomgående med tillgång till en tyst sida.
Mellan Färjevägen och husen finns en trottoar samt
gång- och cykelbana.

Referensbild: Kv. Skult, Borlänge
en tätare bygata med entréer mot vägen. I dagsläget
är trafikmängden för stor för att detta ska vara möjligt.
Gestaltningsprinciper som särskilt ska beaktas vid
fortsatt detaljplanläggning inom detta område är:
- Entréer mot gatan
- Sammanhållen bebyggelse om tre våningar.
- Genomgående lägenheter
- Sadeltak. Takmaterial av tegel eller plåt
- Fasader i trä, i ljus slamfärger eller faluröd

Det är viktigt att poängtera att det är först när en ny
bro till fastlandet är på plats som Färjevägen kan bli
Referensbild: Kv. Mursmäckan, Stockholm
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Referensbild: Strandtorget, Tyresö
6.3.4 Delområde 3 Centrum
Centrum omvandlas och ges en tydligare identitet genom högre bebyggelse intill ett litet och väldefinierat
torg. Bebyggelsestrukturen präglas av en småstadsstruktur. Byggnader intill torget föreslås uppföras i
3-4 våningar som flerbostadshus där entréer är vända mot torget. Bottenvåningarna ska ha möjlighet att
utvecklas till lokaler. Torget nås från alla väderstreck
och ska fungera som navet i Svanesund.

som följer programmets småstadsstruktur ska bebyggelsen förses med sadeltak och takkupor täckta
av tegel. Fasaderna föreslås bestå av stående träpanel, alternativt puts. Fasadfärgen föreslås vara i ljusa
slamfärger alternativt faluröd.
Gestaltningsprinciper som särskilt ska beaktas vid
fortsatt detaljplanläggning inom detta område är:

Matbutiken flyttas fram till Färjevägen och kommer
dra besökare till torget.

- Entréer mot torget
- Sammanhållen arkitektonisk identitet i 3-4 våningar
- Sadeltak och takkupor, takbeläggning av tegel
- Fasader i trä, ljusa slamfärger eller faluröd

Från torget kan man gå vidare mot Källvägen. För att
åstadkomma en sammanhållen bebyggelsekaraktär

Torgets föreslagna utformning presenteras mer i detalj senare i kapitlet.
Referensbild: Illustration Norrberget, Ettelva
Arkitekter
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Referensbild: Blooc Flat

Referensbild: Brf. Skeppsgården, Kullavik

6.3.5 Delområde 4 Södra
Bebyggelsen placeras utmed Pilvägen och Skansvägen. Konvaljvägen och Skansvägen kopplas ihop.
Bostäderna kommer att byggas och förvaltas av Stiftelsen Orustbostäder och kommer bestå av hyreslägenheter.
I den södra delen av området finns det en yta som
är avsedd för en utbyggnad av det befintliga demensoch äldreboendet Fyrklövern som i sin tur ligger strax
utanför planområdet.

Gestaltningsprinciper som särskilt ska beaktas vid
fortsatt detaljplaneläggning inom detta område är:
- Bebyggelse och entréer mot gatan
- Sammanhållen bebyggelse om tre till fyra våningar.
- Sadeltak. Takmaterial av tegel eller plåt.
- Fasader i trä, i ljus slamfärger eller faluröd.

Referensbild: Brf. Kolonin, Växjö
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6.4 MÖTESPLATSER OCH STRÅK
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6.4.1 Mötesplatser

6.3.6 Delområde 5 Västra
Västra delområdet ligger idag som en barriär till det
angränsande området för planprogrammet för Ängås. För att Svanesund ska upplevas som ett sammanhållet samhälle blir det viktigt att dessa ytor utvecklas
på ett sätt så att de knyter samman snarare än att avskärma ytterligare.
I området finns i gällande detaljplan en outnyttjad
byggrätt för allmänt ändamål. Framtida utveckling
av området kan innehålla kommunal service så väl
som bostäder.

54





Platser som stärker den sociala infrastrukturen är
bland annat mötesplatser av olika slag. Sådana platser är det bilfria torget (1) och de gröna mötesplatserna, som slänten i Norra delen (2) (där befintligt
hus kan få finnas kvar och fungera som träffpunkt i
lämplig form) samt den gröna ytan väster om Centrum (3), som kan utvecklas med mer parkkaraktär
i anslutning till dagens boulebana, vars läge flyttas
inom parken. De gröna mötesplatserna är sådana
som kan utvecklas även innan övrig bebyggelse finns
på plats och som kan vara positiva värdebärare inför
kommande utbyggnadsetapper. För att möjliggöra ett
fungerande torg behöver livsmedelsaffären flyttas ut
till Färjevägen.
En fungerande lekplats saknas idag i Svanesund centrum och därför planeras att en ny lekplats anläggs
söder om Färjevägen (4). Svanesund centrum ska
vara tillgängligt för alla och då är det inte minst viktigt att få med aktivitetsområden riktade mot barn.

Referensbild: Kaknäs utegym, Stockholm
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6.4.2 Service och handel

6.4.3 Torget

För att få de effekter som eftersträvas i programmet
gäller det att bygga så att det ges möjligheter till utveckling, även om inte alla delar kan komma till på
en gång eller fullt i den skala som önskas.

Ett viktigt tillskott kommer att vara ett nytt torg i
centrum i anknytning till Färjevägen. Medborgardialogen visade att invånarna i Svanesund saknar mötesplatser, ett behov som kommer kunna uppfyllas av
det nya torget. Enligt förslaget så flyttas matbutiken
från sitt nuvarande läge till en ny byggnad som placeras vid vägen. Torget anläggs bredvid matbutiken så
att andra mindre verksamheter kan dra nytta av den
fottrafik som matbutiken genererar. På så sätt blir
torget en naturlig mötesplats med ett levande utbud
av service.

En viktig del för att tillgodose samhällsservice och
utvecklad handel är att säkerställa utrymme för sådana etableringar. Programmet visar på möjligheten
till lokaler inom Centrumdelen samt även mark för
möjlig utbyggnad för Fyrklöverns demens- och äldreboende .
Att det finns grundläggande social service och handel, såsom utbildningslokaler, matvarubutik, restaurang etcetera, som är tillgänglig med alla trafikslag är
en förutsättning för att Svanesund ska fungera som
lokalsamhälle. Med detta på plats så fungerar vardagslivet för de som bor och verkar i Svanesund.

Referensbild: Strandtorget, Tyresö

Referensbild: Visby torg

Referensbild: Konsul Olssons plats, Helsingborg
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Referensbild: Kv. Gurkan, Landskrona

6.4.4 Grönstruktur och gröna stråk
Programmet syftar till att knyta samman stråk för
rekreation med mötesplatser i centrala Svanesund.
Från det centrala torget kan man som gående ta sig
ut i naturen antingen via övergångsställen vid torget
eller vid infarten till den norra delen av planområdet och därefter vidare in i naturområdet vid bäcken
via nyanlagda gångvägar. Därifrån finns en fortsatt
koppling till naturområdet vid Västra Änghagen med
rekreationsområden och elljusspår. Att knyta samman de sociala ytorna och naturmiljöerna som Svanesundsborna uppskattar i sin närmiljö, ökar samhällets attraktivitet och känsla av att ha ”nära till allt”.

Referensbild: Ursvik, Sundbyberg
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Grönstruktur

6.5 TRAFIK, GATURUM OCH PARKERING
6.5.1 Gaturummens utformning
Färjevägen är Svanesunds pulsåder och kommer
fortsätta vara det även i framtiden. Ambitionen med
planarbetet är att Färjevägen ska gå från en barriär,
med stundtals tung trafik och få övergångsställen till
ett nav som knyter samman lokalsamhället. Om den
en bro ersätter färjorna kommer trafikflödena jämnas ut och trycket inte bli lika högt. Då möjliggörs det
att lägga bebyggelse närmare gatan och ge den mer
karaktär av en småstadsgata. Fler och säkrare övergångsställen gör också så att norra och södra sidan
om vägen bättre kopplas samman.

Träd längs med vägen skapar ett trevligare gaturum,
Referensbild: Ålstensgatan 1964
Övriga gator inom området kommer vara mindre och
lugnare än Färjevägen och deras syfte är främst att nå
till de olika målpunkterna inom området. I anknytning till bostäder kommer, särskilt i den norra delen
av området, parkeringar placeras längs med gatorna.





Referensbild: Kv. Skult, Borlänge
Exempel på hur bostäder kan skapa ett gaturum som är
tätare än dagens situation på Färjevägen

Både Färjevägen och gatorna inom området kommer
i stor utsträckning att kantas av träd. Detta kommer
bidra till att mer trivsamma gaturum.





Gatunät
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6.5.2 Färjevägen och ÅVS
För trafiksituationen längs Färjevägen har en åtgärdsvalsstudie för trafik tagits fram (Trivector) Den visar
på flera åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten
längs vägen, både med och utan en eventuell framtida broförbindelse till fastlandet.
En bro skulle innebära stora förändringar för Svanesund. Trafikmängderna kommer om en broförbindelse byggs reduceras markant jämfört med dagens
nivåer. Även de stötvisa trafikmängderna som beror
på färjornas ankomster och avgångar försvinner.
Exakt hur mycket är svårt att säga eftersom det är
okänt hur stor del av dagens trafik som är genomfartstrafik och hur stor del som har start- eller målpunkt
i Svanesund. En stor del av trafiken bedöms vara genomfartstrafik. Utan en färja som har specifika avgångstider skulle även stressen att hinna med färjan,
och därigenom höga hastigheter, minska.
Utan en bilfärja öppnas möjligheterna till att ändra
karaktär på vägen till en lokalgata eller stadsgata. Det
innebär att vägens yta kan omfördelas och mer utrymme ges till fotgängare och cyklister. Vägen är idag
en barriär mellan södra och norra delarna av programområdet. Med en ombyggnad av Färjevägen skul-
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le den upplevda barriäreffekten minska genom att
gång- och cykelpassager underlättas med fler och tydligare korsningspunkter. Trafiksäkerheten skulle öka
genom den nya utformningen samt av lägre hastigheter. Sammantaget bedöms att en bro skulle förändra
förutsättningarna för Svanesund att utvecklas som
samhälle markant, mer attraktiv och lugnare trafikmiljö utan att tillgängligheten försämras. Vissa åtgärder som beskrivits i åtgärdsvalsstudien kommer inte
längre vara relevanta att genomföra med en broförbindelse. Andra åtgärder är sådana som behöver genomföras oavsett, för att förbättra befintlig standard.
Dessa åtgärder har lyfts in i planprogrammet.
1. Hastighetsgräns 40 km/h på Färjevägen i hela tätorten.
2. Ny gång- och cykelväg på norra sidan om Färjevägen från centrum till färjan. Kopplas till befintlig
gång- och cykelväg som förlängs förbi parkeringen i
centrum.
3. Gångpassage i plan med refug för fotgängare från
Västra Änghagen till centrum
4.Dra in 2 hållplatser; Svanudden och centrum/Kaprifolvägen Hållplatserna bör läggas i anslutning till
övergångsställen så att de tillsammans blir en hastighetssäkrande åtgärd.
5. Färjevägen förbi Svanesund centrum görs om till
stadsgata med bebyggelse på varje sida samt gångoch cykelbana längs med vägen.

Åtgärder från workshop 2 markerade på karta
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6.5.3 Gång- och cykelövergångar
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I dagsläget finns det för få övergångar på Färjevägen.
Detta leder till att oskyddade trafikanter korsar vägen på icke avsedda platser. Med tanke på att trafiken
stundtals är hög och att många bilister stressar för att
hinna med nästa färja så skapar det en osäker situation. Förslaget är därför att lägga till en övergång och
flytta en befintlig.
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En övergång föreslås läggas till i anknytning till korsningen Färjevägen-Kaprifolvägen, förslagsvis öster
om Kaprifolvägen. Detta är en plats där oskyddade
trafikanter korsar Färjevägen idag, vilket är en tydlig
indikation på att ett övergångsställe saknas just där.
Längre österut föreslås befintligt övergångsställe flyttas till ett läge något längre österut. Då hamnar det
i ett läge som dels är mer strategiskt placerat i förhållande till det planerade torget och som dessutom
kommer knyta an till en ny planerad cykelförbindelse norrut mot Västra Änghagenområdet och befintlig
gång- och cykelkoppling till Sesterviksområdet.
Övergångarna avses tas med i den norra delens detaljplan.
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Befintlig och planerade övergångar på Färjevägen
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6.5.4 Parkering
Samtidigt som Orust kommun har en ambition att
möjliggöra ett liv utan bil i Svanesund så är bilen
fortsatt ett viktigt färdmedel inom kommunen. Det
är därför väsentligt att det inom Svanesund centrum
finns tillräckligt mycket parkering för att tillgodose
både handelns och de boendes behov.
En avvägning har gjorts för att hitta en lösning där
tillräckligt många parkeringsplatser anläggs samtidigt som parkeringarna inte tar allt för mycket plats
från byggnader och offentliga miljöer. De mindre
parhusen i det norra området planeras ha egna parkeringar inom fastigheten.
Parkeringen söder om livsmedelsaffären planeras att
anläggas på ett sätt så att ytan på vissa helgdagar kan
användas för till exempel marknader.

Parkering handel
Parkering bostad
Parkering service
Befintlig och planerade parkeringsplatser inom programområdet
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7
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7. GENOMFÖRANDE
7.1 ANSVAR OCH KOSTNADER
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Det kommer att krävas en omprövning av befintlig
gemensamhetsanläggning inom området. Gemensamhetsanläggningen kommer att utökas med nya
allmänna platser och mark som blir kvartersmark
lyfts ur. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av
Svanesunds vägförening.
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I norra delen ägs idag 70% av marken av Stiftelsen
Orustbostäder men kommer övergå till kommunal
ägo under 2021.
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En stor del av det södra området ägs av Stiftelsen
Orustbostäder som också kommer ansvara för utbyggnation av den delen av programmet.

Marken inom programområdet ägs till största del av
kommunen. Markköp, markbyten och fastighetsreglering kan komma att bli aktuella för att genomföra
exploatering, utbyggnad av allmänplats och infrastruktur, detta utreds mer i kommande detaljplaner.
Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare.

Markanvisningar av bostäder kommer ske i etapper
i de olika delområdena. På norra sidan är det lämpligt att i ett första skede markanvisa radhusen som
ligger söder och öster om förskolan. Förskolan kommer börja byggas ut direkt efter laga kraftvunnen
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De fastigheter som ägs av Orust kommun, som i programmet föreslås bebyggas med bostäder och verksamheter kommer att säljas till ett antal byggbolag genom markanvisning under eller efter detaljplanerna
vunnit laga kraft. Kostnadsandelen kommer att regleras i kommande genomförandeavtal. Kommande
exploatörer kommer att ha kostnader för sina delar
av åtgärderna på allmän plats samt flytt av ledningar.

7.1.2 Fastighetsrättsliga frågor

7.1.3 Markanvisningar
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Av tradition är Orust kommun inte huvudman för allmänna platser, vilket innebär att det är enskilt huvudmannaskap i hela kommunen. Det betyder att det är
olika samfällighetsföreningar som förvaltar allmänna platser i alla kommunens tätorter. Orust kommun
erhåller kostnader för utbyggnaden av allmän plats
(gator, torg, parker, m.m.) inom programområdet
samt övergripande infrastrukturåtgärder. Kostnaden
för infrastruktur finansieras i huvudsak genom exploateringsbidrag från exploatörerna/fastighetsägarna, vilket kommer att regleras i kommande genomförandeavtal.

Samtliga exploatörer inom programområdet kommer att ha kostnader för utbyggnaden av byggnader
och anläggningar inom kvartersmarken samt erforderliga anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme, m.m. enligt gällande taxor.
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7.1.1 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
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26
26
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detaljplan och det passar därför bra att även bygga
ut närliggande bostäder så att infrastrukturen kan
samutnyttjas. I ett senare skede kan parhusen längre
norrut markanvisas och sist markanvisas höghusen
längst i norr.
På den södra sidan om Färjevägen kommer huset
väster om det planerade torget att markanvisas i ett
första skede. Det görs i samband med byggnation av
den nya matbutiken. Dessa tillsammans kommer att
rama in det nya torget. I ett senare skede, 2-3 år efter laga kraftvunnen detaljplan, kommer även byggnaden i den västra delen av delområde centrum att
arkanvisas.
Den sista markanvisningsfasen blir byggnaderna
längs med Färjevägen. Byggnation av dessa kräver att
det buller som trafiken på Färjevägen ner till färjeläget försvinner och det sker först efter att en ny bro är
på plats.
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7.2 FORTSATT PLANARBETE
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38
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7.2.3 Tidplan
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32
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7.2.1 Detaljplaneprocessen

35

29
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Svanesund norra
• Uppstart - höst 2020
• Samråd - vår 2021
•
Granskning - höst/vinter 2021
•
Antagande - Q1 2022
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När planprogrammet är antaget är nästa steg att ta
fram ny detaljplan. Programområdet kommer att
planläggas i två steg. Först kommer delen norr (Svanesund norra) om Färjevägen att planläggas. Förskolan som är föreslagen norr om Färjevägen ska ersätta
förskoleplatser på Sesterviksvägen som idag håller
till i byggnader med tillfälligt bygglov. Därför är det
angeläget att den norra delen av programområdet
vinner laga kraft så snart som möjligt.
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64
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Programmets områden kommer kunna byggas ut i
etapper i väntan på att brofrågan är löst. Utbyggnationen måste följa de förutsättningar som infrastrukturen ger. Först när kapaciteten ökats, antingen tillfälligt med fler färjeavgångar eller permanent med
ny bro, kan området byggas ut till fullo.
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Efter det så kommer den södra delen (Svanesund
centrum) att detaljplaneras. De flesta viktiga publika
funktionerna är placerade söder om Färjevägen och
det är därför viktigt för Svanesunds utveckling att de
inte skjuts på framtiden. Båda detaljplanerna är viktiga för att Svanesund utvecklas på ett attraktivt och
hållbart sätt.
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Svanesund centrum
• Uppstart - vinter/vår 2021
• Samråd - höst 2021
•
Granskning - vår 2022
•
Antagande - höst 2022
Övriga händelser:

7.2.2 Utredningar
I kommande detaljplanearbete behöver följande frågor studeras vidare:
• Komplettering geoteknik
• Gata-, VA- och dagvattenutredning
• Miljökonsekvenser

2021-2022
• Markanvisningar i norra delen
2023-2028 och framåt
• Nybyggnation efter markanvisning
• Eventuell flytt av matbutiken
• Uppförande av nytt torg
• Utbyggnad av GC-vägar
• Vatten, avlopp och dagvatten
Tidplanen kan behöva revideras allt eftersom förutsättningar ändras och fastställs.
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8. KONSEKVENSER
8.1 MILJÖKONSEKVENSER
8.1.1 Stadsbild och kulturmiljö

8.1.3 Betydande miljöpåverkan

Programförslaget innebär att Svanesunds stadsbild
blir mer sammanhållen. Exploateringsgraden inom
planområdet är idag väldigt låg och Svanesund centrum upplevs som en tomt och inaktivt. Enligt förslaget kommer samhället byggas ihop och Färjevägen
får på sikt ett tydligare uttryck som småstadsgata.

Förvaltningens bedömning är att planen inte kommer att utgöra betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning därför inte kommer behöva tas fram.

Kulturmiljövärdena inom planområdet består främst
av fornlämningar. Vid bebyggelse inom fornlämningsområde görs en avvägning av intressena och
lämpliga skyddsavstånd kommer tillämpas där det
behövs. Programmets föreslagna utveckling i centrala Svanesund bedöms kunna ske delvis inom fornlämningsområde, enligt avstämning med Länsstyrelsen i tidigt skede.
8.1.2 Naturmiljö och rekreation
Det norra delområdet kommer anläggas inom vad
som idag är ett naturområde och en gammal travbana. Inom detta område kommer bebyggelse placeras
med hänsyn till naturliga höjdskillnader och växtlighet. Husen kommer placeras i naturen snarare än ersätta den. Dessa boendens främsta kvalitet kommer
vara just deras kopplingar till naturvärden och närhet
till rekreationsområde.
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En naturvärdesinventering (NVI) har tagits fram
inom ramen av programarbetet. Den visar att de dominerande ytorna i området har låga naturvärden
Området består idag främst av gräsmattor med låga
naturvärden. En äldre, oanvänd, travbana kommer
också tas i anspråk.
De områden som i NVI har definierats som naturvärdesklass 3 kommer inte tas i anspråk för bebyggelse
och kommer därför inte heller påverkas.

8.2 EKONOMISKA KONSEKVENSER
Förslaget innebär möjlighet för positiva ekonomiska
konsekvenser genom att det skapas plats för fler bostäder, verksamheter och ytor för allmänheten. Detta
ger goda förutsättningar för att utveckla Svanesund
till en attraktiv plats att leva och verka i.

kombination med tillförsel av nya bostäder skapar
förutsättningar för inflyttning till Orust och Svanesund, vilket i sin tur ökar skattebasen. De investeringar som görs i samhället blir därmed en lönsam
investering.

Genom exploatering av ett centralt beläget område
i kommunen utnyttjas redan gjorda investeringar,
framför allt i form av VA och gator. Detta får positiva
konsekvenser för den kommunala ekonomin. Ökad
befolkning ger också ökat underlag för service, handel och kollektivtrafik vilket också bedöms ge positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen.

De ekonomiska konsekvenserna kommer utredas
mer i detalj under kommande detaljplanearbete.

Nya byggrätter på kommunalägd mark kommer vid
markförsäljning efter markanvisning innebära ökade
intäkter för kommunen. Markköp, markbyten och
fastighetsreglering kan också komma att medföra
kostnader för berörda markägare, däribland kommunen.
Samtidigt kommer kommunen få ökade kostnader
för allmänna platser, framför allt i utbyggnadsskedet
men eventuellt även för underhåll i form av driftsbidrag till vägföreningen.
Planprogrammets syfte är att göra Svaneusnd till ett
mer välfungerande och attraktivt centrum. Detta i
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8.3 SOCIALA KONSEKVENSER
8.3.1 Sammanhållen struktur
Planprogrammet ger förutsättningar för att skapa en
attraktiv och levande boendemiljö och att Svanesund
utvecklas till ett sammanhållet samhälle. Planförslaget med ett stärkt centrum som samlas runt ett nytt
torg kan bidra till bättre förutsättningar för ett utökat
serviceutbud samt skapa en mer attraktiv boendemiljö.
Att många av de planerade bostäderna är i form av
bostadsrätter och hyresrätter - boendeformer som
idag är ovanliga i Svanesund - kommer möjliggöra
att nya grupper av människor flyttar till orten. Detta
kommer i sin tur leda till en mer balanserad befolkningssammansättning och bättre skatteunderlag för
kommunen.
Genom ett utökat och bättre integrerat cykelnät skapas goda förutsättningar för ökad andel cykelresor
inom Svanesund. Det föreslagna cykelvägnätet sträcker sig inom centrala och perifera Svanesund med en
länk till Västra Änghagen i norr och till färjeläget i
öst. Ett utökat cykelvägnät enligt förslaget bör kunna
ersätta de kortare bilresorna i vardagen och fungera
som ett första färdmedel för att sedan kunna byta till
kollektivtrafik. För att kollektivtrafiken ska fungera
krävs att en överenskommelse med Västtrafik sluts.
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Överenskommelsen syftar till att förbättra förbindelserna mot Stenungsund och Göteborg och därmed
bättre möjliggöra arbetspendlingsresor utan bil.
8.3.2 Vardagsliv
För att locka fler året-runt-boende och att kunna erbjuda Orustbor ett större utbud krävs fler bostäder.
Att bygga i Svanesund centrum bidrar till att fler
människor bor och verkar där vilket ger ökat underlag till både kommunal och privat service samt handel och verksamheter.
Det planerade torget kommer kunna bli den tydliga
målpunkt som Svanesund idag saknar. En tydlig plats
att mötas på där service och handel kan koncentreras. Planen kan inte säkerställa att det blir mer service eller handel i Svanesund men den kan däremot
skapa förutsättningar för service att växa fram.
8.3.3 Barnperspektiv
Föreslagen bebyggelsestruktur inom området främjar möjligheten till en aktiv fritid. Gång- och cykeltrafik kommer att prioriteras inom området vilket ger
goda förutsättningar för en trafiksäker miljö för barn
att vistas och färdas i.

Skolutvecklingen sköts i planprogrammet för Ängås,
däremot planeras en ny förskola i den norra delen av
programområdet. Förskolans föreslagna placering
möjliggör goda förutsättningar för en naturlig och
stor utemiljö.
En lekplats planeras att placeras i den västra delen av
delområdet ”centrum”.

8.4 TRAFIKKONSEKVENSER
8.4.1 Bro till fastlandet

8.4.3 Gång- och cykeltrafik

Precis som mycket annat i det här programmet så är
trafikkonsekvenserna beroende på om det blir en ny
bro till fastlandet, lokaliserad norr om Svanesund.
När bron är på plats så kommer många av de trafikproblem som idag finns på Färjevägen minska. Eftersom en bro kommer ersätta dagens bildfärja kommer
det trafiktryck som skapas strax innan färjans avgång
försvinna.

Inom programområdet planeras för prioriterade
gång och cykelstråk genom området och att öka attraktiviteten för fotgängare och cyklister. Programförslaget bedöms bidra till ökad tillgänglighet och minskande andel biltransporter inte bara för boende och
verksamma inom området utan även för alla rörelser
mellan centrum och omgivande bebyggelse.

8.4.2 Åtgärdsvalsudie för Färjevägen
Enligt ÅVS Färjeävgen kommer planerad byggnation
i Svanesund få störst påverkan på korsningen Färjevägen - Skansvägen och korsningen Färjevägen - Varekilsvägen, samtidigt som Lyckhemsvägen beräknas
få en betydande biltrafikökning.
Föreslagna åtgärder handlar huvudsakligen om att
skapa säkrare överfarter över Färjevägen för gående,
tillskapande av nya gång- och cykelvägar, förbättrade
korsningar med svängkörfält samt förenklad kollektivtrafik med färre och bättre lokaliserade hållplatslägen.

69

Orust kommun, 473 80 Henån
tel. 0304-33 40 00
kommun@orust.se www.orust.se

