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Planarbetets syfte och huvuddrag
Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett bostadsområde i centrala Munkedal. 
Målsättningen är att skapa ett bostadsområde för olika kategorier av boende — förslaget innehåller 
villatomter, radhus alt. kedjehus samt atriumhus. Detaljplanen skall säkerställa att den nya 
bebyggelsen utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden samt natur- och 
kulturmiljön inom området. 

Totalt finns i planförslaget 16 villatomter, 7 atriumhustomter samt 31 radhus/kedjehustomter.

 
Förhållande till miljöbalkens bestämmelser

”Mark och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning.” (PBL 2 kap 1§). ”Vid planläggning...skall bestämmelserna i 3 och 
4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap 3§ miljöbalken skall miljökvalitetsnormer 
iakttas vid planering och planläggning.”

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling. 

5 kap MB behandlar föreskrifter för hur miljökvalitetsnormer skall uppfyllas. 
Miljökvalitetsnormerna föreskriver kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att skydda 
människors varaktiga hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på människors hälsa eller 
miljön. 

Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då detaljplanen 
genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, bly och 
partiklar ( PM 10 ) i utomhusluft kommer att överskridas inom området eller på annat håll.

Plandata

Planområdet utgör ett sammanlänkande område mellan de båda samhällsdelarna Stale och 
Munkedals stationssamhälle. 

Fastigheten Kviström 1:17 är privatägd och ingick från början i den gamla stamfastigheten 
tillhörande Kviströms gård. Den del som berörs av planarbetet omfattar ca 7,3 ha öster om 
Uddevallavägen. Planområdet är beläget norr om Munkedals före detta tingshus och avgränsas 
norrut av Stalevägen. I öster och sydöst gränsar planområdet till Kviströms naturreservat.

Kartan på nästa sida visar planområdets utbredning.
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Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och andra 
allmänna intressen

Planområdet omfattas inte av något 
riksintresse.  

Väster om planområdet ligger 
Örekilsälvens dalgång som är 
av riksintresse för naturvården. 
Sprickdalgången i sin helhet är av stort 
geologiskt intresse och är ett område 
med mycket stora och komplexa natur- 
och landskapliga kvaliteter. 

 Örekilsälvens vattenområde är 
avsatt som Natura 2000-område. 
Örekilsälven har en artrik fiskfauna 
och vattendraget är ett mycket viktigt 
reproduktionsområde för lax och 
havsöring.

Översiktliga planer

Arbetet med en översyn av den 
fördjupade översiktsplanen för 
Munkedal — Tungenäset pågår och 
översynen godkändes av kommunstyrelsen 2008-
03-12.

I den nya översynen anges framtida 
bostadsutbyggnad inom planområdet. Enligt 
FÖP:en kan området inrymma blandade 
boendeformer och en prelimiär bedömning är att 
området kan innehålla ca 30 nya bostäder.

Vid utformningen av den nya bebyggelsen bör 
hänsyn tas till det närbelägna Tingshuset. Den 
befintliga infarten till tingshuset kan användas.

Detaljplaner och förordnande

Planområdet är inte detaljplanelagt sedan 
tidigare. Planområdet berörs inte heller av några 
förordnande. 

Ett område nordöst om planområdet är planlagt; 
Byggnadsplan 329 för bostadsändamål, lagakraft 
1979-08-20. Gränsande till planområdet i norr 

Kartutdrag ur ”Översyn av Fördjupad Översiktsplan för 
Munkedal — Tungenäset delområdena: 
Hensbacka — Saltkällan — Kviström, Munkedals hamn 
och Håby”som visar riksintressen och andra allmänna 
intressen.
Illustration: Rådhuset Arkitekter.
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och i väster finns två gamla 
avstyckningsplaner; den ena från 
1940 och den andra från 1935.

Planområdet gränsar i söder och öster till 
Kviströms naturreservat som omfattas av 
naturvårdsförordnande.

En 30 meter bred markremsa längs 
vägarna 832 (f d E6) och 924 (Stalevägen) 
omfattas av vägreservat. Inom detta 
område får byggnader eller andra 
anordningar som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten inte anordnas.

Kulturminnesvårdsprogram

Området kring det f d tingshuset 
är upptaget i kommunens 
kulturminnesvårdsprogram.

Kommunala beslut
• Ks 2007-10-10, § 178. Förelåg 
ansökan om plantillstånd 2007-07-23. 
Kommunstyrelsen beslutade att medge 
plantillstånd. Syftet med planläggningen 
är att få till stånd villatomter.

Byggnadsplan 329

Kartutdrag ur ”Översyn av Fördjupad Översiktsplan för Munkedal 
— Tungenäset
delområdena: 
Hensbacka — Saltkällan — Kviström, Munkedals hamn och Håby”
som visar tidigare detaljplanelagda områden.
Illustration: Rådhuset Arkitekter.

1940

1935
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Befintliga 
förutsättningar
Naturmiljö

Planområdet består i huvudsak 
av ett böljande jordbrukslandskap. 
Marken sluttar svagt mot nordväst 
och områdets lägsta punkt är vid 
den nuvarande infartsvägen till 
det f d tingshuset. I det sydöstra 
hörnet gränsar planområdet 
till Kviströms naturreservat. I 
gränsen mellan naturreservatet 
och planområdet finns ett mindre 
skogsbevuxet område. Den gamla 
stamfastigheten på Kviström 1:17 
hade en fruktträdgård i den södra 
spetsen av planområdet. Av denna 
återstår det 4-5 fruktträd.

I områdets nordöstra del finns ett 
brant skogsparti. Området ingår inte 
i den ädellövskog som gränsar till 
planområdet i denna del.

I den sydöstra delen av 
planområdet finns ett kilformat 
område som avgränsas av 
två bäckraviner. Bäckarna 
sammanstrålar i planområdets 
sydvästra hörn och leds via en 
kulvert under Uddevallavägen. 
Längs med de båda bäckfårorna 
finns ett träd- och buskskikt 
bestående av björk, al och sälg 
bl a. Den sydvästligaste delen av 
planområdet ligger betydligt lägre i 
terrängen, 15 m ö h mot 30 m ö h i 
den östligaste delen. 

Sydväst om planområdet ligger 
det f d Tingshuset. I den norra 
delen av Tingshusfastigheten ligger 
en gammal kvarnbyggnad och en 
mindre parkering för besökande till 
naturreservatet. En stig som ligger 
inom planområdet leder besökarna 
till naturreservatet.

Ovan: Mot den norra av de båda bäckravinerna.

Norrut från tingshusfastighetens nordöstra hörn.

Den gamla kvarnhusbyggnaden som ligger norr om tinghuset skymtar i 
bakgrunden.
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Biotopskydd

Inom den södra delen av planområdet finns det 
öppna diken i jordbruksmark som omfattas av 
det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11§ MB. 
För att skydda dessa råder förbud mot att bedriva 
verksamheter eller utföra åtgärder som kan komma 
att skada dessa. 

Dokumenterade naturvärden

Området gränsar i nordost till naturreservatet 
Kviström som sträcker sig längs Klevabergets 
västra sida och utgörs av en rasbrant med rik och 
exklusiv flora. Från de högsta partierna erbjuds en 
storslagen utsikt över dalgången. Bergets högsta 
punkt når 104 m.ö.h. Klevabäcken störtar sig 
nedför bergsbranten i ett vackert, cirka 15 meter 
högt vattenfall.

Berggrunden består av gnejs med inslag av 
kalkhaltig dioritskiffer, som tillsammans med 
ett gynnsamt lokalklimat utgör de viktiga 
förutsättningarna för en rik och exklusiv flora. 
Sluttningarna består av lövskog med framför 
allt alm, ask, lind, lönn, ek och hassel. Örtfloran 
är yppig med bl.a. kärrfibbla, springkorn, 
hässleklocka, liten nunneört och kransrams. En 
botanisk raritet i länet är murrutan som växer på 
klipphyllor. Entrén till naturreservatet ligger vid 
planområdetets södra spets. Naturreservatet i sin 
helhet ligger utanför planområdet. Kartan på sidan 
6 redovisar naturreservatets läge i förhållande till 
planområdet.

I trädskiktet öster om planområdet finns 
grova ekar, askar och almar och den sällsynta 
murrutan. Skogsbranten är utpekad som 
ett ädellövskogsområde av mycket högt 
skyddsvärde(klass 1) i länsstyrelsens inventering 
av värdefull lövskog i kommunen. Ädellövskogen 
omfattar 39,1 ha. Det nordvästra hörnet av 
ädellövskogen ligger inom planområdet.

Naturreservatets bergsplatå avvattnas av ett 15 meter 
högt vattenfall.
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TONA NED
BAKGRUNDSKARTAN

              

Skala 1:

9258  OK     

Välj kommun

Hela O län  OK

Kartan visar den norra delen av ädellövskogsbeståndet 
som ligger i anslutning till planområdet. Det 
nordvästra hörnet av ädellvskogsbeståndet ligger inom 
planområdet.



9

PLANBESKRIVNING / del av Kviström 1:17             100412

Sjölén & Hansson Arkitekter

Geotekniska förhållanden
Topografi och markförhållanden

Området består i huvudsak av jordbruksmark som sluttar relativt flackt från nordost till sydväst. 
Det är en total nivåskillnad på ca 9 m inom den yta där bebyggelse planeras. I bäckravinen, i 
områdets sydvästra del, är marklutningen 1:1 eller flackare och nivåskillnaden ca 4 m. 

Den nordöstra delen av planområdet gränsar till ett skogsbevuxet bergparti som ligger på en nivå 
som är mer än 60 m högre än anslutande markyta inom detaljplaneområdet. Väster om området 
på ca 170-200 m avstånd från planområdet, går Örekilsälvens sträckning. Nivåskillnaden mellan 
detaljplaneområdet och Örekilsälven är drygt 20 m. 

Söder om det aktuella området för planerad bebyggelse och i anslutning till Tingshuset finns en 
ravin där marklutningen i den norra delen av ravinen är ca 1:5. I den centrala delen av ravinen, 
längs med ravinens sträckning, är det en höjdrygg i NO -SV riktning. På den NV sidan om 
höjdryggen har en liten grund bäckfåra bildats genom erosion. Sannolikt är den bara vattenförande 
med mindre flöde vid perioder med större nederbördsmängder. På den sydöstra sidan om 
höjdryggen är det en vattenförande bäckravin, där vattnet kommer från närliggande höjdparti. Där 
kunde på den södra sidan konstateras tydlig erosion i bäckfåran. I denna bäckfåra kan vattenflödet 
under nederbördsrika perioder sannolikt vara rikligt. 

Söder om Tingshuset, dvs fortsättningen på den ovan beskrivna ravinen i sydvästlig riktning, har 
stabilitetsförhållandena inte analyserats. Det kan dock konstateras att släntlutningen är brantare och 
att det finns skredärr i slänten. Inom denna del är bedömningen att erosion pågår i bäckfåran vid 
stora vattenflöden.

Jordartsbeskrivning

Under ett tunt skikt av organisk ytjord består den naturligt lagrade jorden i huvudsak av lös till 
medelfast lera. Lokalt i den västra delen består det översta jordlagret av siltig sand eller grusig 
sandig silt.

Den lösa lerans mäktighet är ca 0,5-4,5 m i den NO delen. Lokalt har i denna del lermäktigheter 
på ca 13 m registrerats. Lerans mäktighet ökar i princip mot SV och är i områdets centrala del ca 
20-25 m. I anslutning till bäckravinerna i områdets västra del är registrerad lermäktighet mellan 
40 och 45 m. I den större ravinen i söder är lermäktigheten ca 20-30 m i de undersökta punkterna. 
Lerprofilen är i allmänhet relativt homogen, men tunnare skikt med silt/sand kan förekomma. 
Leran underlagras av friktionsjord vars mäktighet i huvudsak varierar mellan 0,5 och 2,0 m då 
sonderingsstopp erhölls i fastlagrad friktionsjord, och/eller mot sten, block eller berg. Totalt 
registrerat sonderingsdjup är från ca 4-5 m i den NO delen till ca 47 m i den västra delen vid 
bäckravinen.

Den lösa lerans hållfasthet har en viss variation inom området. I den övre delen av lerprofilen är 
leran i allmänhet mellansensitiv. Därunder är leran kvick. Djupet där leran övergår till kvicklera 
varierar över området. I den norra delen börjar kvickleran på 10-12 m djup för att i den södra delen, 
vid ravinen, konstateras från ca 3 m djup. I områdets centrala del är leran kvick från ca 8 m djup. 

Hydrologi

Vid mättillfällena i september och i oktober, registrerades portryck på tre nivåer mellan 5 
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och 24 meter under markytan. Resultatet av mätningarna på de grundare nivåerna motsvarar 
en fri grundvattenyta motsvarande 0,5-1,0 m under markytan. På 24 meters djup registrerades 
porvattentryck motsvarande  en grundvattennivå på 12 meter under markytan. Orsaken till de låga 
värdena i botten på jordprofilen kan vara utdränering till den betydligt lägre belägna Örekilsälven.

Radon

Inga mätningar av radon är utförda. Normalt är naturligt lagrad lera så tät att radonförekomsten är 
låg.

Stabilitet

Tidigare har stabiliteten i området mellan gamla E6 och Örekilsälven, benämnt Kviström, utretts 
av Bohusgeo i Uddevalla.

Enligt utredningen var stabiliteten i den norra delen av det undersökta området, i anslutning 
till Stalevägen och bron över gamla E6, ej tillfredsställande. Enligt uppgift från Bohusgeo och 
Munkedals kommun vidtogs då åtgärder för att förbättra stabiliteten ner mot Örekilsälven. Ett 
bostadshus revs och på tomten utfördes en avlastningsschakt. Vidare ersattes jordmassor under 
Stalevägen med lättfyllning. På så sett ökades den beräknade säkerhetsfaktorn med 30%. Detta 
ansågs vid den tidpunkten ge en acceptabel skredrisknivå.

Vidare har även ett kombinerat erosionsskydd och tryckbank lagts ut längs Örekilsälvens östra 
strandlinje på hela den nu aktuella sträckan. Bredden på tryckbankens överyta är 6 m. Detta är 
ytterligare en åtgärd som utförts för att förbättra stabiliteten.

Under år 2000 utförde GF Konsult AB tillsammans med Räddningsverket en översiktlig 
stabilitetskartering för Munkedals kommun. Det nu aktuella planområdet ligger i huvudsak utanför 
områden som enligt kartan klassificeras som: ”.... översyn av tidigare stabilitetsutredningar och 
stabiliserande åtgärder rekommenderas.” eller där området ” .... översiktligt ej kan klassificeras 
som tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett.” Den östra delen av planområdet, upp mot 
höjdpartiet, ligger inom markerat område. 

I följande avsnitt redovisas även en 
utvärdering av utförda stabilitetsberäkningar för 
planområdet, delområdet ner mot gamla E6 och 
området vid bäckravinen samt för ravinen söder 
om planområdet. Stabilitetsberäkningar har 
även utförts för planområdets NV del ner mot 
Örekilsälven som kompletterar de beräkningar 
som Bohusgeo tidigare har utfört, se ovan.

Stabiliteten inom den nordvästra delen av 
området längs gamla E6:an där bebyggelse 
planeras är tillfredsställande då området har en 
relativt flack topografi. Längre söderut längs 
gamla E6:an är nivåskillnaden mellan E6:an 
och detaljplaneområdet mindre och stabiliteten 
bedöms därför även där som tillfredsställande.
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För bäckravinen norr om kvarnbyggnaden är stabiliteten acceptabel. För bäckravinen närmast 
lokalvägen och gamla E6:an ger utförda stabilitetsberäkningar tillfredsställande säkerhet mot skred 
då slänternas geometri antas vara enligt grundkartan. Lokalt är släntlutningen något brant i båda 
bäckravinerna och bör flackas ut, vilket regleras med planbestämmelse för det berörda området. 
Det förutsätts att ingen belastning påförs markytan på ytan 15 m närmast släntkrön. Se illustration 
nederst på sidan 10. 

Det rekommenderas att erosionsskydd läggs i strandlinjen i bäckravinen för att undvika framtida 
erosion även om risken för erosion är relativt lite då de båda bäckarnas sträckning är relativt rak 
utan några påtagliga krökar. Stabilitetsförhållande i den östra delen i anslutning till höjdpartiet 
bedöms som tillfredsställande.

En studie angående stabilitetsförhållandena har utförts i ravinen som är belägen söder om det 
aktuella planområdet och öster om Tingshuset. Avståndet från ravinen och upp till planerade hus 
är ca 180 m. Detta bedöms som tillfredsställande m h t risken för bakåtskridande ras bl a med 
hänsyn till ravinens geometri och att tidigare inträffade skred synes ha blivit mycket begränsade. 
I bäckravinen och norr om ovan nämnda höjdrygg, är erosionen begränsad. Däremot pågår tydlig 
erosion längs ravinens södra kant. 

De befintliga slänterna vid gamla Tingshuset, Kviström 1:14, och ner mot ravinen är relativt 
branta och som nämnts ovan finns tydliga skredärr finns i slänterna. 

Det rekommenderas att en stabilitetsutredning utförs av kommunen och/eller fastighetsägaren 
för att klargöra stabilitetsförhållandena för denna del av området. Stabilitetsförhållandena vid 
Tingshuset bedöms dock inte ha någon påverkan på planerad bebyggelse.

Global stabilitet från den nordvästra delen av planområdet och ner mot Örekilsälven

Som nämnts ovan har Bohusgeo tidigare utrett detta område vad gäller stabiliteten väster om 
gamla E6 och ner mot Örekilsälven. Beräknad säkerhetsfaktor visade på en för låg säkerhetsnivå. 
Därefter vidtogs åtgärder för att förbättra stabiliteten (se sidan 10). Nu utförda kompletterande 
beräkningar där både dränerade och kombinerade analyser utfördes visar att säkerhetsfaktorn är 
godtagbar för glidytor som omfattar det aktuella detaljplaneområdet.

Området närmast Örekilsälven och upp mot gamla E6:an har beräkningsmässigt idag en 
säkerhetsfaktor i den norra delen som inte riktigt motsvarar den risknivå som redovisas i 
Skredkommissionens rekommendationer. Det rekommenderas att kompletterande undersökningar 
utförs i det beskrivna delområdet för att få en mer detaljerad kännedom om lerprofilens tekniska 
egenskaper. Då kan eventuella åtgärder förslås, som t ex avlastningsschakter, om det bedöms 
lämpigt för att förbättrar den lokala stabiliteten.

Som ovan redovisats ger dock beräknade säkerhetsfaktor en god säkerhetsnivå för det aktuella 
detaljplaneområdet.

Global stabilitet söderut ner mot Örekilsälven

En studie av den globala stabiliteten från planområdet och söderut ner mot Örekilsälven 
omfattar även området med Tingshuset, se ovan. För den ovan beskrivna slänten innebär det att är 
säkerhetsavståndet ca 225 m med hänsyn bakåtskridande skred. Planförslaget har anpassats efter 
detta säkerhetsavstånd.
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är stabiliteten inom detaljplaneområdet tillfredsställande och större delen 
av området ligger utanför de markerade områdena i den översiktliga stabilitetskarteringen som 
utfördes år 2000. Säkerhetsavstånden, med hänsyn till efterföljande sekundärskred i område med 
kvicklera, för detaljplaneområdet är i stort uppfyllda till de områden där skredrisknivån inte är 
tillfredsställande utifrån dagens krav.

Vid de två bäckravinerna, i den västra delen av området, rekommenderas att slänterna flackas ut 
så att släntlutningarna blir 1:2 eller flackare. Dessutom bör belastningen på markytan begränsas norr 
om bäckravinen, och i anslutning till lokalvägen. 

Det rekommenderas att en stabilitetsutredning utförs vid Tingshuset, fastigheten Kvistrum 1:14. 
Stabilitetsförhållandena vid fastigheten bedöms inte påverka aktuellt detaljplaneförslag. 

Även stabiliteten för den nordvästra delen av detaljplaneområdet bedöms acceptabel. Utförda 
stabilitetsberäkningar visar att skredrisken närmast Örekilsälven är något lägre än vad som 
rekommenderas enligt Skredkommissionens Rapport 3:95, detaljerad utredning för området närmast 
Örekilsälven. Det kan konstateras att avståndet från det aktuella detaljplaneområdets nordöstra del 
och till Örekilsälven är något mindre än aktuellt säkerhetsavstånd men att det där finns positiva 
förhållanden, vilket är beskrivet i den geotekniska utredningen.

Riskbedömning av ras och blocknedfall

Inom planområdets östra del, i anslutning till höjdpartiet, har en översiktlig okulär besiktning 
utförts i syfte att bedöma risken för ras och blocknedfall. Inom större delen av sträckan är lutningen 
på mark- eller bergsluttningarna förhållandevis liten, ca 1:3 eller flackare, dock kan berglutningen 
lokalt vara brantare. Inga block noterades i bergslutningarna inom ca 20-40 m från planerad 
bebyggelse. Bedömningen är att risken för ras eller blocknedfall är försumbar eller mycket liten.

Fornlämningar

Inom planområdet finns inga fornlämningar registrerade.

Mellan planområdet och gamla E6:an finns två fornminnen registrerade, Foss 328:1 och Foss 
328:2. (se kartbild nedan)

Foss 328:1 består av gravlämningar från sen tid. Skelett, vapen och knappar har påträffats i 
jordvallen.

Foss 328:2 består av en 200 meter låg och 2 meter bred vall. Vallen har möjligen samband med 
Kvistrums skans. 

Strax söder om planområdet, på tingshusfastigheten, finns ytterligare ett fornminne registrerat. 
Foss 326 är en stenåldersboplats med en utbredning på ca 10 x 30 meter. Vid inventeringen iakttogs 
talrika flintaavslag i de markskador som uppstått vid bäckravinen och stigen.
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328:1

328:2

326

Kulturmiljö

Området kring Kviström är utpekad som en historisk viktig plats i kommunens 
kulturminnesvårdsprogram. Det gamla gästgiveriet, Kvistrumsbron över Örekilsälven och 
tingshuset bildar tillsammans en historiskt betydelsefull knutpunkt i Munkedals samhälle. Passet 
vid Kviström och bron över Örekilsälven har spelat en stor militärstrategisk roll under de strider 
som utkämpades på 1600- och 1700-talen. Här finns rester av flera, äldre skansanläggningar. 
Den nuvarande Kvistrumsbron är troligen uppförd under tidigt 1800-tal. Kviströms gästgiveri är 
omnämnt redan i samband med den s k Gyldenlövfejden på 1670-talet.

Ett typiskt bebyggelseinslag är att tingshus och gästgiveri följs åt. Den äldsta tingsplatsen 
skall ha haft sitt säte uppe vid Foss kyrka, men blev senare flyttad ned till Kviström. Där hölls 
domstolsförhandlingarna till en början på gästgiveriet. 1737 uppfördes intill gästgiveriet ett nytt 
tingshus, som stod kvar tills fram på 1920-talet.

Det tingshus som ligger söder om planområdet 
idag uppfördes 1917 ovanpå resterna av en 
skansanläggning kallad Kung Karls skansar. Det 
sista tinget vid Kvistrum hölls den 30 januari 
1973. Därefter flyttades tingsverksamheten 
till Uddevalla. Numera är tingshusbyggnaden 
privatägd. 

Tingshuset uppfördes 1917 ovanpå resterna av en 
skansanläggning kallad Kung Karls skansar. 
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Bebyggelse

Inom planområdet nordöstra del finns idag ett befintligt bostadshus. Byggnaden är ett traditionellt 
bohuslänskt dubbelhus. I den sydvästra delen av planområdet finns ett gammalt kvarnhus. 
Kvarnhuset ligger inom tingshusfastigheten. Byggnaden används ej och är relativt förfallen.

Service

Planområdet ligger centralt i Munkedals samhälle där all service finns tillgänglig. 

 
Trafik

Uddevallavägen passerar idag  utmed planområdets västra gräns. Byggnadsfri zon är 30 meter 
längs med vägen. På lång sikt planerar Vägverket för en ombyggnad av korsningen vid Kviström. 
Planområdet nås via lokalvägen Stalevägen och den befintliga infarten till Tingshuset. Stalevägen är 
en bulleralstrande väg.

Det finns idag en separerad gc-väg från Bruksskolan ner till korsningen Stalevägen/Hedevägen. 
Nedanför Hedevägen finns en separat gångbana utmed Stalevägen som sedan knyter an till den 
befintliga gång- och cykelvägen genom Örekilsparken till centrum. Gångavståndet till centrum där 
det finns service är  ungefär 800 meter från planområdet. 

En separat gång- och cykelväg finns utmed Uddevallavägen från Kviström till Saltkällan och 
vidare söderut mot Uddevalla.

Parkering

Den parkering som är avsedd för naturreservatets besökare rymmer max 2 bilar och saknar 
beläggning. Vid regnig väderlek blir den mycket lerig. P g a att uppfartsvägen till tingshuset 
är relativt smal kan konflikt uppstå mellan de parkerade och de förbipasserande bilarna. 
Västkuststiftelsen har servitut på parkeringsplatsen.

Allmänna kommunikationer

Munkedal har goda förbindelser med tåg och buss både söderut mot Göteborg och mot Strömstad 
och Oslo i norr. Via flera dagliga förbindelser till Uddevalla kan man ta sig med X2000-tåg till 
Stockholm. 
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Planförslag
Föreslagen byggnation inom området

Det finns huvudsakligen tre olika typer av bebyggelse inom planområdet — friliggande villor, 
radhus och atriumhus. Området kan byggas ut i etapper med en gemensam infart från Stalevägen, 
norr om planområdet.  Totalt planeras inom området för 55 nya lägenheter. Den befintliga 
bostadsfastigheten Kviström 1:82 nås via befinlig infartsväg längre österut på Stalevägen. 
Fastigheten Kviström 1:83 som ligger norr om planområdet längs samma infartsväg kommer att 
släckas ut.

Inom den södra och östra delen av området planeras för friliggande villor. Totalt omfattar denna 
del 16 nya villatomter. Vissa gemensamma drag för bebyggelsen finns, exempelvis avseende 
material- och färgval, begränsningar i takvinkel etc. Detta regleras i planbestämmelserna.

Inom den mellersta och västra delen av planområdet planeras för radhusbebyggelse. Totalt föreslås 
32 boendeenheter. Utformningen av radhusen är striktare reglerad i planbestämmelser, framförallt i 
anslutning till parkstråket som löper genom området. 

Atriumhusen ligger inom den norra delen av planområdet och vätter mot Stalevägen. 
Bostadshusen byggs samman mot Stalevägen för att minska bullerstörningar och det finns 
möjlighet att anordna mindre verksamheter i bottenplanet mot Stalevägen. Planförlaget innehåller 7 
atriumhus.

Byggnaderna kommer att ligga direkt på berg eller på morän med möjligheter till bostadshus 
i 1 till 2 plan. Suterrängplan skall anordnas på tomter med stora nivåskillnader. Detta regleras i 
planbestämmelserna. Totalt medger planförslaget byggnation av 55 nya lägenheter.

Exploateringsgrad

I den fördjupade översiktsplanen har en bedömning gjorts att ca 30 boendeenheter skulle 
rymmas inom området. I planförslaget är exploateringsgraden betydligt högre. Totalt innehåller 
planförslaget 54 lägenheter.  Vid de platsstudier av området som har det bedömts att den högre 
exploateringsgraden av området är möjlig. Förslaget tar fasta på den formulering som finns i 
den fördjupade översiktsplanen att blandade boendeformer inom området kan prövas. Studier av 
planlösningar för olika lägenhetstyper inom området har genomförts för att säkerställa lämpliga 
tomt- och byggnadsstorlekar. Den beräknade exploateringsgraden för planområdet är 15% beräknat 
på byggnadsarea / områdesarea. 

Detaljplanen innehåller tydliga inriktningsbestämmelser för utformning av rekreationsområden, 
gatu- och tomtmark vilket bidrar till att säkerställa en god boendemiljö. Nordöst om planområdet 
finns en avstyckad, obebyggd tomt — Kvistrum 1:83. I samband med detaljplanens genomförande 
kommer fastigheten att utsläckas.

Landskapsbild

Området kring Örekilsparken och Kviström utgör tillsammans den egentliga entrén till 
Munkedals centrum söderifrån. Planområdet som ligger norr om tingshuset knyter samman de två 
samhällsdelarna Stale och Munkedals stationssamhälle såväl fysiskt som visuellt. 
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Landskapsbilden söderifrån domineras av det högt belägna tingshuset och de omgivande 
skogsklädda bergsbranterna. På bilden nedan skymtar planområdet bakom de höga träd som 
omger tingshuset. Den föreslagna bebyggelsen inom planområdet kommer inte att synas så 
mycket tillsammans med Tingshuset. Kommer man norrifrån framträder vare sig planområdet eller 
tingshuset lika tydligt p g a den korsande vägbron.

Landskapsbilden kommer att förändras mest för dem som kommer på Stalevägen, framförallt 
söderifrån. 

Gestaltningsprogram
Principer och intentioner
Mål

• att lyfta fram planens gestaltningsidé och betona de rumsliga sammanhangen
• att komplettera planbestämmelserna med rekommendationer om utformning
• att ge stöd för bygglovshanteringen
• att vara ett medel för att diskutera kvalitetsfrågor med byggherren och att hänvisa till gente-
mot grannar
• att ta vara på kvaliteter som finns i natur och terräng för att förtydliga områdets identitet

Områdets identitet

Planområdet är beläget i en miljö med stora natur- och kulturvärden. Planområdet är ett öppet 
landskapsrum med tydliga omgivande gränser. Gränsande söder och öster om planområdet 
ligger Kviströms naturreservat. Klevabergets rasbrant gränsar till planområdet i öster. Bergplatån 
avvattnas av Klevabäcken som kastar sig nerför branten i ett 15 meter högt vattenfall söder om 
planområdet. I trädskiktet, vid foten av berget längs med planområdets östra gräns, finns en lummig 
lövskog med bl a grova ekar, askar och almar. Inom planområdets södra del ligger resterna av 
en gammal fruktträdgård som tillhört ett torp, som inte längre finns kvar. Planområdet smalnar 
av i en kil i sydöst, vilket också ger en riktning i landskapet som har påverkat utformningen av 
planförslaget. 

Sydväst om planområdet ligger Munkedals gamla Tingshus i nationalromantisk byggnadsstil, 
byggt i mörkt rödbrunt tegel, troligtvis från Munkedals tegelbruk. Byggnaden är ett landmärke 
i Munkedal. Tingshuset omges av en parkliknande trädgård med en rad med högvuxna lindar i 
tomtgränsen mot öster. Byggnaden kräver ett respektavstånd i landskapsrummet utöver den egna 
trädgården. 

Inom tingshusfastigheten ligger även en fornlämning, Kung Karls Skansar, som dock inte är 
någon synlig fornlämning. 

Från andra sidan Uddevallavägen skymtar man planområdet bakom ”Tingshuskullen”
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Gestaltningsidé

I gestaltningen av planområdet bygger man vidare på värden som redan finns inom området och 
utvecklar nya identitetsskapande värden.  Förebild för utformningen av området är trädgårdsstäder, 
såsom Änggården i Göteborg. Gestaltningsidén för planförslaget kan sammanfattas i nedanstående 
utgångspunkter: 

• Den  nordsydliga axeln genom området förstärks genom ett parkstråk. Den ”gröna axeln” går 
från områdets entrépunkt i nordväst till naturreservatets entré i den sydöstra delen av planområdet.
Det gröna stråket följer den mjukt böljande jordbruksmarkens form mot naturreservatets entré.

• Parkstråket innehåller ytor  för rekreation och lekytor för barn.

• Genom det gröna stråket går promenadstigar som leder bl a till naturreservatet. Det gröna strå-
ket utformas för att upplevas som ett offentligt parkstråk.

• I den sydöstra delen finns två trädridåer som följer de båda bäckraviner som leder ner mot 
Örekilsälven. Längs bäckravinerna finns trädridåer och skogsbryn. I den föreslagna parkmiljön 
bygger man vidare på dessa brynzoner och skapar på så vis nya landskapsrum. 

• Utformningen med radhuslängor med trädgårdar vända mot varandra och en gångväg emellan 
skapar stora halvoffentliga/halvprivata gröna rum i bostadsområdet tillsammans med parkstråket.
Samtliga gångvägar mellan radhuslängorna har förbindelse med de centrala grönstråkets prome-
nadstråk.

• De befintliga bäckarna och bäckravinerna inom området bevaras, och dagvattnet från området 
leds via dessa till fördröjningsdammar för infiltration i det sydvästra hörnet av planområdet.

• Resterna av den gamla fruktträdgården i planområdets sydöstra spets bevaras.

• Områdets svaga lutning mot väster tas till vara vid placeringen av byggnaderna och ger goda 
ljusförhållanden för samtliga lägenheter och trädgårdar.

• De höjdskillnader som finns inom området tas tillvara och de olika bebyggelsegrupperna får 
olika byggnadshöjd beroende på hur de ligger i förhållande till varandra och till marknivån.

Från infarten till området är det fri sikt genom grönområdet mot entrén till naturreservatet.
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• Bebyggelsen är blandad för att tillfredställa olika målgrupper —
 16 villor; tomter ca 1000 m2
 7 atriumhus, tomter ca 520 m2
 31 radhus, tomter ca 350 m2
 

• Bebyggelsen grupperas i området med de små radhusenheterna samlade i den östra delen mot 
nuvarande E6:an samt i en grupp i den nordöstra delen av området. De större villatomterna ligger 
i den högst liggande delen av området med utsikt över Gullmarsfjorden och det dramatiska land-
skapet kring Örekilsälvens dalgång. 

• Atriumhusen kan i förslaget utformas som kombinerade verksamhets- och bostadshus. Idén att 
lägga atriumhus mot Stalevägen bygger på att utformningen av husen kan bidra till ett visst bul-
lerskydd mot Stalevägen.

• Genom att bygga radhus i modulenheter med möjlighet att bygga ut till större enheter kan en 
variation i områdets utformning och målgrupper skapas.

• Lokaliseringen av radhusen är genomförd så att varje radhustomt skall ha tillgång till två so-
liga uteplatser någon gång under dagen.

• De radhus som ligger i den västra delen av planområdet längs med nuvarande E6 vänder sig 
med egna trägårdsentréer mot det breda offentliga grönstråket som löper genom området, vilket 
ger de boende en extra närhet och samhörighet med parken.

• I området mellan de båda bäckarna finns en större villatomt. 

• Parkstråket genom området övergår till naturmark i den södra delen av planområdet i anslut-
ning till entrén till naturreservatet och bildar en buffertzon mellan naturreservat och bostadsom-
råde. 
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Gator

Gatumiljön påverkas av gatans bredd, materialutformning, belysning samt angränsande mark och 
tomternas förgårdsmark. Träd och grönska spelar en viktig roll som stomme i gaturummet. Inom 
planområdet finns en allé samt förslag på enkelsidig trädplantering mot Stalevägen. 

Inom planområdet finns tre olika typer 
av gator för biltrafik, även gångvägar 
behandlas under rubriken gator. 
Planläggningen inom området utgår 
ifrån att miljön skall upplevas som trygg 
och säker för oskyddade trafikanter.

Gata A

Gata A leder in i området parallellt med 
Stalevägen. Gatutypen förekommer endast i 
denna del. Gatuområdet är 8 meter brett. Det 
finns möjlighet till sidoparkering.  Gatan kantas 
av kantsten inom gatuområdet. 

Gatan övergår i den östra delen till gatutyp B. 
I övergången mellan gata A och gata B vidgas 
gaturummet för att möjliggöra en vändplats med 
en radie på 15 meter. Gatubelysning placeras i 
huvudsak enligt illustrationskarta.

Gata B

Gata B är den vanligast förekommande 
gatutypen inom området. Gatuområdet är 6 
meter brett.  Möjlighet till sidoparkering för 
besökande finns. Gatan kantas av kantsten inom 
gatuområdet. Gatubelysning placeras i huvudsak 
enligt illustrationskarta.
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Gata C

Gata C är infartsväg till radhusen som 
vätter mot gamla E6:an samt till Tingshuset. 
Gatuområdet är 8 meter brett och består av en 
körbana kantad av en allé. För att anknyta till 
befintlig parkmiljö vi tingshuset föreslås en 
lindallé, förslagsvis Tilia cordata ”Rancho”. 
Mellan träden i allén finns möjlighet till 
sidoparkering. Träden står på båda sidor i en 
gräsbevuxen sidoremsa. Infarterna till husen 
skall ha en hårdgjord yta som möjliggör 
infiltration. Gatubelysning placeras i huvudsak enligt illustrationskarta.

Gångvägar inom kvartersmark

Gångvägar inom kvartersmark 
mellan radhus och tomter har en 
bredd av 2,5 meter. Gångvägar 
kantas med kantsten inom 
gatuområdet. Gångvägar skall 
anläggas i infiltrerande material, ej 
asfalt.

Gångväg inom parkområde

Gångvägar inom parkområde skall vara max 
2 meter breda. Gångvägar skall anläggas i 
infiltrerande material, ej asfalt.

Parkering

Parkering inom bostadsområdet skall i 
huvudsak ske på tomtmark. Inom varje tomt 
finns plats för att parkera två bilar (varav ev en 
garageplats). Gatorna är utformade för att rymma 
sidoparkering för gästande bilar. Se typsektioner. 

Längs lokalgatan som löper parallellt med 
Stalevägen finns möjlighet till gatuparkering 
i första hand avsedd för besökande till de 
verksamheter som eventuellt etableras längs med 
Stalevägen.

Tomtmark

Generellt gäller för radhusen att husens ena sida är en mer offentlig gatu- och entrésida, medan 
den andra utgörs av små trädgårdar som vetter mot en större gemensam trädgård; parken. Gränserna 
mellan privat-offentligt tydliggörs mot parkområdet respektive gångvägar med klippta häckar 
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placerade på tomtmark, se typsektion D ovan. Som häck föreslås typ häckoxel ”Sorbus mougeotii”.

Placeringen av byggrätter på kvartersmark styrs med planbestämmelser för de olika hustyperna 
inom området. Exempelvis placeras radhusen med en förgårdsmark på mellan 3 och 6 meter mot 
gata. Förträdgårdarna är en slags mellanzon där gränsen mellan privat och offentligt inte är så 
tydlig, men ändå markerad genom en kantsten i gatumark.

De sju tomterna som vätter mot Stalevägen har en enhetlig, sammanhållen gatufasad. 
Verksamheter tillåts i bottenplan. Förgårdsmarken är endast en meter bred och övergår i princip till 
det offentliga rummet. 

Planbestämmelser reglerar förgårdsmarken för radhusen och atriumhusen.

Placering av byggnader och utformning av villatomterna är friare. I vissa lägen krävs 
suterrängvåning, vilket regleras i planbestämmelserna. 

Bebyggelse

Planen föreslås innehålla en variation av boendemöjligheter med friliggande hus, radhus och 
sammanbyggda atriumhus.Utformningen av bebyggelsen regleras i planbestämmelserna avseende 
byggnadshöjd, taklutning samt materialval. 

För att anknyta till Tingshuset skall det finnas inslag av rödbrunt tegel i fasaderna på radhusen 
och atriumhusen. Detta kommer också att bidra till att skapa en viss enhetlighet i området, trots att 
en viss variation i arkitekturen för övrigt är tillåten och önskvärd. Målsättningen är att arkitekturen 
inom radhusgrupperna skall ges en sammanhållen stil, liksom även för atriumhusen.

Villorna ges en friare utformning. Flertalet av villorna ligger på sluttningstomter, vilket medför att 
det finns en bestämmelse om att suterrängvång skall utföras.

G
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T v: Exempel på hur ett atriumhus längs 
med Stalevägen skulle kunna utformas.
Verksamhetslokal, sovrumsdel och en 
mindre del av vardagsrummet vänder sig 
mot Stalevägen. Liksom radhusexemplet 
innehåller varje boendeenhet eget garage 
och möjlighet till extra parkering inom 
den egna tomten.  T h: Exempel på 
radhusutformning. Radhusen kan utformas 
i mindre eller större moduler.
Boendeenheterna avskiljs med garage- och 
förrådsdelar Skala 1:400

Parkmark

Inom planområdet bevaras en sammanhängande grönstruktur. Grönstrukturen fungerar som 
närrekreationsområden och som visuellt vackra naturområden för de boende inom området. 

Parkområdet innehåller öppna ytor för lek och spel i den norra delen. Inom parkområdet 
finns även förslag på aktivitets- och uppehållsytor för vuxna. I parkområdet integreras lokalt 
omhändertagande av dagvatten, exempelvis genom anlagda dammar. Den befintliga fruktträdgården 
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i den södra delen återspeglas i en fruktlund vid den norra entrén till parkområdet. 

Brynzoner i parkområdet definierar gränser och ger karaktär åt de olika ytorna. I parkområdets 
östra gräns mot radhusen föreslås avgränsande murar i tegel. I murarna finns möjlighet att integrera 
sittplatser och belysning. 

Parkområdet skall utformas i huvudsak enligt illustrationskarta. 

Naturmark

Naturmarken i den södra delen av planområdet utgör i huvudsak en entrézon till Kviströms 
naturreservat och fungerar efter planens genomförande som en buffertzon mellan det nya 
bostadsområdet och naturreservatet. 

Naturmarken bevaras i huvudsak orörd. Den gamla fruktträdgård som finns i den sydligaste 
spetsen av området skall bibehållas. Eventuellt planteras en del nya träd i gränszonen mellan 
bostadsbebyggelse och naturmark. För att anknyta till befntlig vegetation planteras företrädesvis 
fruktträd och ädellövträd.

Naturmarken utformas i huvudsak enligt illustrationskarta.

Naturmiljö
Naturreservat

Den huvudsakliga påverkan på Kviströms naturreservat kommer att bli i den södra delen av 
planområdet där entrén till naturreservatet är. Naturreservatet är i princip endast tillgängligt från 
denna del av området. 

Planområdet gränsar i öster och i söder mot naturreservatet. Klevabergets rasbrant ligger i den 
östra plangränsen. Den dramatiska landskapsförändringen mellan planområdets i huvudsak flacka 
åkermark och den i det närmaste lodräta bergssidan bidrar till att skapa en distinkt gräns mellan 
naturreservat och detaljplaneområde. De biotoper som finns i bergsbranterna inom naturreservatet 
förekommer inte inom planområdet, och därmed inte heller den flora som finns i bergsbranterna. 

För att minska påverkan på naturreservatet ligger bebyggelsen norr om besöksparkeringen till 
naturreservatet. Avståndet mellan entrén till naturreservatet och den föreslagna bostadsbebyggelsen 
är nästan 150 meter. Området mellan naturreservatet och bebyggelsen är planlagd som natur. 
I huvudsak består naturområdet av åkermark. Ett skogsområde ligger i gränsområdet mellan 
planområde och naturreservat i den östra delen av naturområdet. Skogsområdet kan utvidgas, 
framförallt i den norra delen i gränsen mot bostadsområdet, vilket bidrar till att skapa en mjukare 
övergång mellan bebyggelse och natur.

Den befintliga ridå av träd och vegetation i anslutning till bäckfårorna i den syvästra delen av 
planområdet bibehålles, och bildar en naturlig avskärmning mot bebyggelsen för naturreservatets 
besökare.

Ädellövskogsbeståndet nordöst om planområdet påverkas inte av planändringen. 



23

PLANBESKRIVNING / del av Kviström 1:17             100412

Sjölén & Hansson Arkitekter

Biotopskydd

De öppna dikena inom planområdet, som omfattas av det generella biotopskyddet, ligger inom 
naturområdet i den södra delen av planområdet och kommer inte att påverkas av planförslaget. De 
aktuella områdena regleras i planen med planbestämmelse n1.

Rekreation och friluftsliv

Inom planområdet finns stora rekreationsytor. I den norra delen av planområdet anläggs ett 
område med parkkaraktär. Inom området finns stora öppna ytor för bollspel m m. Längs med 
parkstråkets nordöstra sida finns ytor avsatta för närlekplatser och exempelvis boulebana. Genom 
parkstråket går en gångväg i nordsydlig riktning, som ansluter till den gångväg i naturområdet, som 
så småningom leder mot naturreservatetmot.

NATUR är en planbestämmelse som används för mark som i normalfallet inte kräver någon 
kontinuerlig skötsel till skillnad från PARK där viss skötsel förutsätts. 

Naturreservatet som gränsar till planområdet i öster och söder är värdefullt som närströvområde 
och är lättillgängligt genom ett välutvecklat stigsystem. Det skall anordnas en större 
besöksparkering till förmån för naturreservatet i den sydvästra delen av planområdet.

Kulturmiljö

Området närmast tingshuset ingår i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Tingshuset är 
en byggnad i mörkrött tegel i nationalromantisk stil, uppförd 1917. Tingshuset ligger högt 
beläget i förhållande till planområdet och omges av en parkanläggning och öppen åkermark. 
Den luft och den rymd som krävs kring den pampiga tingshusbyggnaden kommer att bevaras. I 
gränsen mellan planområdet och tingshusfastigheten finns högre vegetation i form av buskar och 
träd. Den planerade bebyggelsen inom planområdet kommer att ligga lägre i terrängen än vad 
tingshusbyggnaden gör.

Den bebyggelse som är planerad närmast infartsvägen till tingshuset kommer att utgöra den 
mest påtagliga påverkan på kulturmiljön kring tingshuset. Vägen kommer att användas som 
infart både för de boende längs med den och till tingshuset. Planförslaget innebär att en allé 
planteras längs med uppfartsvägen till Tingshuset. Allén kommer då också att bilda en ridå mellan 
bostadsbebyggelsen och infarten. Tegelinslag skall finnas i fasaderna på radhusen för att anknyta till 
tingshuset, men arkitekturen måste vara nyskapande. Fasadmaterial regleras i planbestämmelserna.

De tre registrerade fornlämningar som finns i planområdets omgivningar bedöms inte beröras av 
planförslaget.

Tillgänglighet

Natur- och parkmiljö liksom  gator och gångvägar anordnas med full tillgänglighet. 

All ny bostadsbebyggelse skall anordnas med full tillgänglighet fram till entré, vilket regleras i 
bygglovet. 
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Trafik

Tillfart till området kommer att ske via den befintliga infartsvägen till Tingshuset. Anslutningen 
till Stalevägen kommer att byggas om och utformas enligt de riktlinjer som återfinns i VGU. 

Tillfart till fastigheten Kviström 1:82 kommer också att ske via befintlig tillfartsväg längre österut 
på Stalevägen. Även denna anslutning kommer att byggas om och utformas enligt riktlinjer i VGU. 
Vägen kommer att byggas om till en standard motsvarande lokalgata typ B inom området. 

Parallellt med Stalevägen anläggs en lokalgata som används som tillfart till de planerade 
verksamheterna i bottenplan på atriumhusen.

För övrigt utformas gator och gångvägar inom området enligt typsektioner på plankartan och 
beskrivningar under respektive gatutyp i gestaltningsprogrammet.

Utbyggnaden av planområdet kan antas generera ett litet tillägg till trafikflödet på Stalevägen och 
på nya lokalgator med 350 ÅDT.

Gång- och cykelvägar

Planområdet innehåller många gångstråk. Rörelsefriheten inom området via gångstråk är stor. 
Samtliga radhuslägenheter har direkt åtkomst till parkområde eller gångväg till parkområde från sin 
trädgård. 

Från planområdet föreslås två gång- och cykelöverfarter i anslutning till utfarterna för att koppla 
samman området med g/c-vägen som går längs med Stalevägens norra sida. Överfarterna  utformas 
enligt de riktlinjer som finns i VGU och säkerställer tillgängligheten till centrum och till skolor för 
oskyddade trafikanter.

Parkering

Samtliga körbara vägar inom området får en bredd på mellan 6 och 8 meter — gatuparkering 
för besökande till området skall kunna anordnas inom gatuområdet, övrig parkering skall ske på 
tomtmark.

Längs med lokalgatan som går parallellt med Stalevägen anordnas gatuparkering, varav två 
handikapplatser anordnas.

Parkering till naturreservatet kan eventuellt utökas genom att det gamla kvarnhuset rivs. 

Geotekniska rekommendationer
Grundläggning

Inom området planeras att uppföras villor, atriumhus och radhus i 1 eller 2 plan. De planerade 
husen kan grundläggas med betongplatta direkt på mark. Inom hela planområdet tillåts lätta 
byggnader med en stomme av trä i max två våningar utan att förstärkningsåtgärder behöver vidtas. 

Då stabiliteten längs den västra områdesgränsen i stort uppfyller kraven med hänsyn till 
skredrisken bör ytterligare belastningar begränsas. Detsamma gäller i anslutning till bäckravinen 
norr om kvarnbyggnaden. I anslutning till bäckravinen närmast gamla E6 och lokalvägen får ingen 
belastning påföras markytan inom ett område ca 15 meter från släntkrön, vilket regleras med 
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planbestämmelse.

Vid de två bäckravinerna, i den västra delen av området, rekommenderas att slänterna flackas ut så 
att släntlutningarna blir 1:2 eller flackare, vilket regleras i planbestämmelserna. Det rekommenderas 
att erosionsskydd läggs i strandlinjen i bäckravinen för att undvika framtida erosion även om risken 
för erosion är relativt lite då de båda bäckarnas sträckning är relativt rak utan några påtagliga 
krökar. Se även under rubriken om dagvatten på sidan 25.

Uppfyllnader och kompensationsfyllning

Då stabiliteten inom områdets västra del idag har en skredrisknivå som har små marginaler till 
vad som är acceptabelt bör planerade uppfyllnader begränsas till 0,5 m om inga åtgärder vidtas. 
Även inom övriga delar av området kan höjdsättningen av planerade hus och markytor utformas 
så att uppfyllnader begränsas då området har en relativt flack topografi. Det ökar möjligheten att 
grundlägga husen utan att förstärkningsåtgärder erfordras. 

Planbestämmelser reglerar att uppfyllnader inom hela området begränsas till 0,5 meter. Vid högre 
uppfyllnader skall geoteknisk stabilitetsberäkning utföras som uppfyller rekommendation enligt 
Skredkommissionens Rapport 3:95, tabell 8:1, minst detaljerad utredning, nyexploatering. innan 
bygglov kan ges. Innan större uppfyllnader utförs skall sättningsrisken i lerprofilen kontrolleras.

Markarbeten och schakter 

Öppen schakt kan utföras med släntlutningen 1: 1,5 ner till ca 2,5 m schaktdjup.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Renvatten och spillvatten

I Munkedal finns ett väl utbyggt kommunalt vatten- och avloppsledningssystem. Dricksvatten 
produceras via ett ”vattenverk” invid Kärnsjön. Spillavloppsvatten omhändertas i ett 
avloppsreningsverk beläget vid Örekilsälvens strand centralt i Munkedal. Reningsverket är tidvis 
högt belastat med ovidkommande vatten. Beräkningar visar dock att befintligt VA-system medger 
anslutning av den planerade bebyggelsen.

Centralt genom området finns befintliga markförlagda vatten- och avloppsledningar. Även längs 
områdets sydvästra gräns samt utmed Stalevägen i nordväst finns markförlagda VA-ledningar. I 
områdets norra del finns i nuläget ett befintligt bostadshus – detta försörjs med vatten- och avlopp 
via nämnda ledningsstråk. 

Ledningarnas dimension är tillräcklig för att medge anslutning av det planerade området. Dock 
fordras en omläggning av ledningarna på två skilda sträckor, där den planerade bebyggelsen annars 
hindrar drift- och skötsel av ledningarna.

Anslutningspunkt för områdets ren- och spillvattennät kommer att bli i anslutning till Stalevägen 
vid den befintliga infarten till Tingshuset. Anslutningspunkten redovisas i ritningsbilaga till va-
utredningen.
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Avloppsledningarna förläggs tillsammans med vatten- och dagvattenledningar i gemensam rörgrav. 
Servisavsättningar till varje fastighet placeras vid tomtgräns.

Som nämnts planeras ca. 50 – 60 nya bostäder, vilket motsvarar ca. 200 personekvivalenter. 
Dimensionerande momentanflöde för dricksvatten samt spillavloppsvatten, beräknas uppgå till ca 4 l/s. 

Dagvatten

Området avvattnas i nuläget via diken som leds till en ca 75 – 100 m lång bäckfåra i den södra delen 
av området. Bäcken rinner till en ravin strax norr om lokalvägen till gamla tingshuset. Från ravinen 
leds bäcken vidare i en markförlagd dagvattenkulvert. Kulverten löper i sydostlig riktning utmed 
norra slänten på gamla E6:an och mynnar via en grov vägtrumma under gamla E6:an i Örekilsälven. 
Vägtrumman avleder även vatten från den sk. Klevabäcken från bergsområdet i öster. Trumman har 
sådan kapacitet att planområdets dagvatten kan avledas utan hinder. 

Recipienten, Örekilsälven, är klassad som riksintresse för naturvård samt.Natura2000-område enligt 
art- och habitatsdirektivet. Funktionskraven på dagvattenanläggningen ställs därför högt. Denna skall 
tillse att Örekilsälven ej belastas med oljehaltigt vatten eller ökad andel suspenderat material från 
planområdet vilket ställer särskilda krav på lokal rening av dagvatten från området innan avrinning till 
recipienten.

För att säkerställa ovanstående planeras två dagvattendammar inom området. Till dessa leds 
dagvatten från gator inkl. parkeringsytor samt från byggnaders takytor. Ledningssystem för dagvatten 
är beräknat med utgångspunkt från att klara att avleda dagvattenflödet vid ett regn med återkomsttiden 
ca 10 år. 

Dammarnas sammanlagda area bör vara ca 200 - 300 kvm. Dammarnas volym och utformning görs 
sådan att en utjämning av höga flöden erhålls. Vidare utformas de för avskiljning av tyngre partiklar 
genom sedimentation. 

Dammarnas utlopp görs dämda så att de även fungerar som oljeavskiljare. Dammarna utrustas även 
med avstängningsbar förbigångsledning och dimensioneras för ett regn med återkomsttiden 10 år.

Vid arbeten i bäcken måste man se till att de utförs så att man lägger ut erosionsskydd i form av t ex 
småsten eller grovt naturgrus i den nya bäckfåran. Vidare bör man vid avsläntningen av sidorna till 
bäcken först gräva undan det översta markskiktet för att sedan kunna lägga tillbaks detta på slänterna.  
Detta för att få en snabb återkolonisation och för att kunna behålla den platstypiska floran. Genom 
att anlägga ”dagvattendammarna” initiellt i projektet kan dammarnas kapacitet för avskiljning av 
sedimenterbara partiklar utnyttjas även under byggtiden. Arbeten i vattnet bör utföras under en kort 
period för att minimera skadorna av den ökade sedimentationen som grävningsarbetena kommer att 
medföra.

Maximala dagvattenavrinningen från planområdet före exploatering beräknas uppgå till ca. 75 a´ 80 
l/s. Efter exploatering, beräknas dagvattenflödet momentant kunna öka till ca. 125 l/s.  

För dagvattenanläggningen upprättas drift- och skötselplan samt kontrollprogram avseende dess 
funktion. Vidare ansvarar exploatören för att provtagning utförs på bäckflödet innan byggnationen 
inleds. Därmed fås ett referensvärde att jämföra med kommande provtagningar. Provtagning sker i 
framtiden lämpligen i den nedströms belägna dammen.
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Anläggande av dagvatten/utjämningsmagasin är en anmälningspliktig vattenverksamhet. 
Klevabäcken söder  om planområdet får inte påverkas.

Släckvatten

För att tillgodose kravet på släckvatten, 10 l/s, planeras en brandpost ca 10 m innanför områdets 
huvudinfart. Denna ansluts till befintlig dricksvattenledning med dimensionen 110 mm. 

El och tele

Transformatorstation för att försörja det nya bostadsområdet föreslås inom parkeringsområdet i 
det nordöstra hörnet av planområdet. Nya ledningar kommer att dras i huvudsak i gatumark. 

Det finns befintliga telekablar inom området. Samtliga ligger inom allmän platsmark enligt 
planförslaget. Nya anslutningar för el och tele kommer att dras i gatumark.

Uppvärmning

I möjligaste mån skall uppvärmning av bostäderna ske med förnyelsebara energikällor. 
Uppvärmning skall ej ske med direktverkande el. 

Hälsa och säkerhet
Radon

Berggrunden är radioaktiv i 
hela Bohuslän. Radonet kommer 
in i byggnaden genom otätheter i 
grundkonstruktionen. Byggnader skall 
utföras radonsäkert såvida inte 200 
Bq/m3 inomhusluft kan erhållas med 
lägre radonskydd, vilket ska visas vid 
bygglovgivning.

Problemet kan lösas genom radonsäker 
grundläggning.

Trafikbuller
En bullerutredning har utförts av 

trafikbullerkonsult Björn Hermansson i 
samband med planarbetet. Som riktvärde 
för störande buller för nybyggnation 
bostad gäller riksdagens riktvärden som 
överensstämmer med Trafikverkets 
planeringsmål. Se tabell på nästa sida. 

Illustrationen visar var de olika bullerberäkningarna 
har gjorts.

hk

hk

16

17

19

18

17

21

21

20

21

22

21

21

21

22

21

21

12

1215

13

17

17

17

16

15

15

17

16

14

15

13

23

2221

18
17

22

14

20

19

18

22

19

21

19

20

21

19

20

20

16

17

18

20

19

19

20

18

15

Kviström

21

24

25

23

23

22

22

18

20

20

20
19

19

15

15

14

27

26

25

24

23

22

23

24

48
47
46
454443424140393837363534
33

32
31

30

2928

21

22

22

13

14

21

16

1718

17
1819

20

4140

39

3835
34

33
31

30

46
453736

67

656463626160595857565554535251504948
47

33

31

30

2726

39

34
32

46

4140 47

37
36

29

28

45

444342

3835

Tät skog14-FOS-1843.4

14-FOS-1895.2

23

27

26
25

32

25

24

23

22

2928

444342

24

23

24
23

23
2221

25

24

25

26

26

25

26

27
27

27

45
46

34

27

28

2929

30

38 39

39

40

32

33

36
37

38
34

35

29

31

28

28

27

32

4130

31

28
29

26

27

25

26

24

535251

50

Tät skog

14-FOS-1895.4
14-FOS-1895.114-FOS-1895.1

48
49

43
44

47

62

6364
37

42

33

35

36

50
51

52
57 58

47
48

49
53

32

46

30
31

54

39

4041

42 4344

5455 56

59

59

60

60

61

61

6234

38

A

C

D

E



28

PLANBESKRIVNING / del av Kviström 1:17             100412

Sjölén & Hansson Arkitekter

dB (A) ekv dB (A) max Vibr. mm/s
Ute (fasad) 55
Uteplats 70
Inne 30 45 (natt) 0,4
Bostad låg nivå
Definition <30 dB 
(A)

45

Tabell 1. Riksdagens riktvärden som överensstämmer med Vägverkets planeringsmål. ”Bostad låg nivå” 
(bakgrundsnivå <30 dB(A)ekv) är enbart Vägverkets mål

Trafikflöde

Trafikflödet för väg 832 och väg 816 (söder om Kvistrumområdet) är beräknat utifrån Vägverkets 
senaste mätningar utförda under 2009. För Stalevägen har mätningar från 2003 använts eftersom 
inga senare mätningar har gjorts. Utbyggnaden av planområdet kan antas generera ett litet tillägg till 
trafikflödet på Stalevägen in mot Munkedal och på nya lokalgator (320 fordon/dygn).

Väg Medeldygnsflöde
924 ( Stalevägen ) 2330
832 ( f d E6 ) 900
816 ( på- / avfart ) 3100
lokalgata 320*

Tabell 2. *minskar in i området

Resultat av beräkningar

Beräkningar av framtida trafikbuller har utförts i sju punkter betecknade A, C, D och på 
illustrationskartan nedan. Resultatet av beräkningarna som redovisas i bullerutredningen visar att 
den föreslagna bebyggelsen inom området klarar riktvärdena för buller utom för den bebyggelse 
som ligger längs med Stalevägen. Planbestämmelser reglerar att yttervägg och fönster i bostadshus 
ska utformas så att de reducerar bullret med 35 dB(A). Sovrum får ej anordnas mot Stalevägen i 
atriumhusen.  Atriumhusen utgör sedan ett gott skydd mot trafikbullret från Stalevägen för övriga 
delar av området.

Särskilda bullerberäkningar har 
gjorts för de planerade atriumgårdarna. 
Beräkningspunkterna är belägna vid 
uteplatser till atriumgård, förutom punkt B 
som är vid fasad och punkt R som är vid 
radhus på andra sidan lokalgatan.

Ljudnivån på gården är på samma nivå 
i de olika punkterna och ligger väl under 
riktvärdena.

Beräkningar har även gjorts för 
antagandet att atriumhusen inte byggs. 
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Illustrationen visar beräkningspunkter för de planerade 
atriumgårdarna.
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Värdet för max dB(A) för uteplats ligger då på 72 dB(A) på den västra sidan av radhuslängan 
närmast Stalevägen. Dock är det viktigt att notera att denna beräkningspunkt egentligen inte ligger 
på fastighetens egentliga uteplats som vetter mot öster och mot den gemensamma gångvägen som är 
föreslagen mellan varje radhuslänga, se vidare under rubriken ”Gestaltningidé” på sidan 17.

Miljökvalitetsnormer

Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då detaljplanen 
genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, bly och 
partiklar ( PM 10 ) i utomhusluft kommer att överskridas inom området. Miljökvalitetsnormerna 
föreskriver kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att skydda människors varaktiga 
hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på människors hälsa eller miljön.

Fisk- och musselvatten

Örekilsälven utgör fiskvatten som skall skyddas i enlighet med fiskevattendirektivet. Älven 
omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Den planerade utbyggnaden skall 
anslutas till kommunalt avoppssystem för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för fisk- eller 
musselvatten inte överskrids. 

Inverkan på miljön
Allmänt

I samband med alla detaljplanearbeten genomförs en behovsbedömning för att utreda om en 
miljöbedömning erfordras. Syftet med miljöbedömning i detta sammanhang är  att “integrera 
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas” (MB 6 kap. 11 §). 
Behovsbedömningen skall genomföras innan arbetet med plansamrådshandlingen påbörjas.

 Enligt 5 kap 18§ PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning enligt MB upprättas, om en detaljplan 
medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Den aktuella 
detaljplaneändringen medför inte någon betydande miljöpåverkan.  

Naturmiljö

Planområdet gränsar till Örekilsälvens dalgång som är av riksintresse för naturvården. 
Örekilsälvens vattenområde är dessutom Natura 2000-område. Vid val av metod för 
omhändertagande av dagvatten från det föreslagna bostadsområdet måste detta ske med hänsyn till 
riksintresse och Natura 2000-område.

Planområdet gränsar även till Kviströms naturreservat. En bostadsbebyggelse som gränsar 
till naturreservatet kan givetvis bidra till ett ökat slitage av området — men bedömningen är att 
ökningen av antalet besök till naturreservatet borde bli relativt marginell på längre sikt.
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Kulturmiljö och landskapsbild

Området närmast söder om planområdet ingår i Munkedals kommuns kulturminnesvårdsprogram. 
Området som omfattas av kulturminnesvårdsprogrammet berörs inte direkt av programförslaget.

Under rubriken Landskapsbild på sidan 8 beskrivs hur tingshuset dominerar landskapsbilden när 
man kommer söderifrån mot Munkedal. Planområdet ligger nordöst om och bakom den skans som 
tingshuset är byggt på. För landskapsbilden och kulturmiljön torde det framförliggande landskapet 
vara mest betydelsefullt där älven och kviströmsbron tillsammans med gästgiveriet och tingshuset 
bildar en historisk helhet. E6:an har under många år skärmat av tingshuset från den övriga miljön 
kring Kviström. 

Den föreslagna anpassningen av de nya byggnadernas höjder i förhållande till deras läge i 
landskapet är betydelsefullt för landskapsbilden. För övrigt kommer den bebyggelse som är 
planerad närmast infartsvägen till tingshuset att utgöra den mest påtagliga påverkan miljön.

Radhusen längs med uppfartsvägen kan byggas i tegel för att anspela på tingshuset i material och 
färg.

En utbyggnad av planområdet kommer att bidra till att Stale byggs samman med Munkedals 
centrum. De båda samhällsdelarna har tidigare varit avskärmade från varandra främst genom den 
barriär som E6:an utgör. När E6:an flyttas finns det en möjlighet att landskapsbilden för de centrala 
delarna av Munkedal förändras på ett positivt sätt för samhället.

Planförslaget bedöms inte medföra någon negativ påverkan på kulturmiljö och landskapsbild.

Friluftsliv och rekreation, tillgänglighet

Området gränsar till Kviströms naturreservat. Naturreservatet har tidigare nåtts via den befintliga 
infarten till tingshuset. Möjligheten att nå naturreservatet via denna väg kommer att finnas kvar, 
men i programförslaget skapas även nya promenadstråk genom det grönstråk som löper genom hela 
bostadsområdet. Via dessa promenadstråk kan man nå naturreservatet och de omgivande skogarna. 
Inom planområdet föreslås platser för bollspel, picknick och övrig rekreation. Det är meningen att 
det nya bostadsområdet skall innehålla ett genomgående offentligt parkstråk. Villaträdgårdarna 
gränsar till parksstråket dels via de gångstråk som leder mellan trädgårdarna mot parkstråket, dels 
genom att trädgårdssidorna vänds mot parkstråket. På så vis kan delar av de privata trädgårdarna 
upplevas som en del av ett halvoffentligt grönt rum.

De nya promenadstråken kommer att uppfylla gällande krav för tillgänglighet. Standarden på den 
befintliga infartsvägen till naturreservatet kommer att förbättras, vilket kan bidra till en förbättrad 
tillgänglighet till rekreationsområdena söder om planområdet.

Revidering
Efter utställning har planhandlingarna reviderats. Syftet med revideringen är att undvika 

oklarheter i bygglovsskedet. Revideringen har godkänts av exploatören och av berörda myndigheter. 

Planbeskrivningen har ändrats på nedanstående punkter:
• Geotekniska förutsättningar, s 9, avsnittet har reviderats avseende beskrivning av kvicklerefö-
rekomst i den nordvästra delen samt text under rubriken om Tingshuset och sammanfattningen. 
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• Trafikbuller, s 27
Texten har reviderats avseende krav på bullerreducering av väggkonstruktion samt att inga sovrum 
får ligga mot Stalevägen. Texten har förtydligats avseende bullernivåer för uteplats i anslutning till 
radhuslängan närmast Stalevägen. 

Plankartan har ändrats på nedanstående punkter:
• m1-bestämmelse har lagts till som reglerar att sovrum inte skall anordnas mot Stalevägen
• Bestämmelse om dämpning av fasad mot Stalevägen har lagts till
• Planområdets gräns har ändrats i det sydvästra hörnet
• Läget för våtmark i det sydvästra hörnet har justerats.

Illustrationskartan har ändrats på nedanstående punkt:
• Planområdets gräns har ändrats i det sydvästra hörnet
• Läget för våtmark i det sydvästra hörnet har justerats.

Medverkande i planarbetet

Detaljplanen är baserad på underlagsskisser från Björn Richardsson, Gränsland Arkitekter AB, 
Oskar Ivarsson, Mareld Landskapsarkitekter AB samt AnnaKarin H Sjölén, Sjölén & Hansson 
Arkitekter AB.

Övriga medverkande: 

Bullerutredning  Björn Hermansson, Dalslands miljökontor
Va-utredning   Urban Vikingsson, AqVAtech AB
Geoteknisk utredning  Peter Claesson, Skanska
Genomförandebeskrivning Torbjörn Jennerhed, Zirkon Mark & Exploatering

Medverkande tjänstemän från Munkedals kommun:

Fysisk planerare:   Ronny Larsson

Upprättat av Sjölén & Hansson Arkitekter AB 

2010-04-12

Reviderad 2010-10-05

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA  


