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Programmets syfte och huvuddrag
Programmets syfte är att pröva förutsätt-
ningarna för utveckling av delar av 
Långevik 1:3 m fl till ett campusområde 
med gymnasieskola (inriktning idrott, hälsa 
och friluftsliv), hotell/restauranger, kon-
torslokaler och etappvis utbyggnad av olika 
typer av bostäder. Områdets vidsträckta 
hällmarkskaraktär ska tas tillvara vid ut-
formning av området liksom dess goda 
förutsättningar för utveckling av rekreation 
och friluftsliv av hög kvalitet.

Programområdet är beläget norr om Väjern öster om 
väg 174. 

Programförslaget redovisar ett hotell med 300 rum, 
en skola för 200-400 elever samt sammanlagt ca 500 
bostadsenheter i en variation av boendetyper.

Området är huvudsakligen obebyggt och utgörs till 
största delen av ett vidsträckt hällmarkslandskap med 
sparsam vegetation. På de högre belägna delarna finns 
ett antal dammar. I den sydöstra delen av området finns 
en strandskyddad bäck. Hällmarkerna omgärdas av 
låglänta områden med jordbuksmark där randzonerna 
utgörs av högre trädvegetation.

En detaljplaneprocess med planläggning av bostäder 
och förskola pågår inom angränsande markområde 
(Långevik 1:12 m fl). En gemensam tillfartsväg med 
rondell planeras för anslutningen till väg 174. 
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Planprocessen

En detaljplan arbetas fram för att juridiskt reglera 
hur mark (och vatten) inom ett specifikt område får 
nyttjas. I processen med att ta fram en detaljplan 
utreds hur marken är lämplig att använda utifrån 
ett flertal olika aspekter. Processen regleras i plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900). 

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommu-
nen välja att upprätta ett särskilt program (som i 
det här fallet) där planens utgångspunkter och mål 
framgår. Det är kommunen som avgör om ett pro-
gram behövs. Kommunens bedömning av om det 
ska göras ett program är ett ställningstagande som 
inte kan överprövas.

Det kan vara en fördel att upprätta ett program då 
föreslagen förändring utgör ett större område, som 
underlag för flera framtida detaljplaner alternativt 
en etappindelning för genomförandet av detaljpla-
nen för området. Programsamrådet innebär då en 
möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium 
lyfta frågor som kan ligga till grund i den fortsatta 
planprocessen. 

Programhandlingen består av en programbeskriv-
ning (denna handling) och en programillustration 
(kartredovisning av föreslagen utveckling).
En fastighetsförteckning redogör bl a för vilka som 
berörs av detaljplanen.

Programmet innehåller även en undersökning om 
ett genomförande av den efterföljande detaljplanen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Programmet samråds med länsstyrelsen, statliga 
myndigheter, kommunala instanser, sakägare och 
övriga som är berörda av de förslag som planen 
innehåller. I programsamrådet kan alla berörda 
lämna synpunkter på förslaget. Det genomförs för 
att få fram ett så bra kunskapsunderlag som möjligt 
inför den fortsatta planprocessen. Synpunkterna 
från programsamrådet sammanställs i en program-
samrådsredogörelse. 

Beslut kring den fortsatta processen tas efter ge-
nomfört programsamråd med stöd av programsam-
rådsredogörelsen.

samråd granskning antagande laga
kraft

Här är vi nu

program
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Utgångspunkter

Programområdet

Programområdet är beläget norr om Väjern och 
omfattar del av fastigheten Långevik 1:3 samt 
fastigheterna 1:38, 1:39, 1:41 och 1:63. Väg 174 
gränsar mot området i väster.
Området utgörs huvudsakligen av ett vidsträckt, 
höglänt och obebyggt hällmarksområde.

Tillfart till området sker via väganslutningar mot 
väg 174. Huvudanslutningen sker via befintlig väg 
i den södra delen. Denna tillfartsväg är gemensam 
för aktuellt programområde och för det område 
som planläggs för bostäder, handel, förskola inom 
fastigheten Långevik 1:12 m fl (söder om aktuellt 
programområde). Åtkomst till området finns även i 
norr via befintlig tillfartsväg från väg 174.

Området omfattas inte av någon gällande de-
taljplan.

Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom programområdet är i privat 
ägo. Vägområdet för väg 174, som gränsar till 
programområdet i väster, ägs av Trafikverket. För 
angränsande fastigheter i söder, Långevik 1:12 m fl 
pågår en detaljplaneprocess. Samråd genomfördes 
under hösten 2021.

Mot öster gränsar programområdet mot en dalgång 
med öppna betesmarker. Även mot norr gränsar 
programområdet till en smal dalgång som längs 
befintlig tillfartsväg i nordost kantas av befintlig 
bebyggelse, huvudsakligen fritidshusbebyggelse. 
Norr om dalgången fortsätter det vidsträckta häll-
markslandskapet.

Redovisning av ägarförhållanden, servitut och 
samfälligheter inom och i anslutning till planområ-
det redovisas i den fastighetsförteckning som utgör 
en del av programhandlingen.



Program till detaljplan för fastigheten Långevik 1:3 m fl
Väjern Sotenäs kommun     

Programhandling upprättad 220401
Programbeskrivning7

Översiktsplan

Gällande översiktsplan, ÖP2010
I kommunens gällande översiktsplan, ÖP2010 ligger 
programområdet på den nordvästra gränsen av tätorts-
området för 
Kungshamn-Smögen-Väjern-Hovenäset.
De södra delarna av området ingår i utredningsområde 
U17 Långevik med följande rekommendation:
Utveckling av verksamheter i form av lager, småindu-
stri och hantverk utan störningspåverkan på omgiv-
ningen (i form av lukt och/eller buller). Nyetablering 
av verksamheter som alstrar transporter med farligt 
gods ska undvikas med hänsyn till att tillgång till 
området kräver transport genom vattenskyddsområde 
eller tätorter.

De norra delarna av området ligger i ÖP2010 utanför 
tätortsområdet.

Samrådsförslaget till ny översiktsplan, 
ÖP2022
Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för 
Sotenäs kommun. I förslaget till ny översiktsplan, som 
varit på samråd under perioden juni-september 2021 
redovisas programområdet som utvecklingsområde 
Långeviksbergen, B14 med följande rekommenda-
tioner:

Områdesspecifik rekommendation
Område för huvudsakligen bostäder. Annan komplet-
terande bebyggelse för exempelvis besöksnäringens 
ändamål kan prövas i delar av området. En utveck-
ling av området bör invänta en påbörjad utbyggnad 
av område B13. Planering kan påbörjas innan detta.

Utdrag ur utvecklingskarta för Kungshamn-
Smögen-Väjern-Hovenäset i ÖP 2010.

programområdet

programområdet

Flygbild med 
programområdet 
markerat.

Utdrag ur samrådshandling ÖP2022 för tät-
ortsområde Kungshamn-Smögen-Väjern-
Hovenäset.
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Generell rekommendation
Inom utvecklingsområden kan en förändring eller 
utveckling av nuvarande markanvändning prövas. 
Ett samlat grepp bör tas inom området företrädel-
sevis genom att detaljplan upprättas eller ändras. 
Inom förtätningsområden kan omprövning gäl-
lande skala, utbredning och höjd på bebyggelsen 
prövas i detaljplan. 

Detaljplan

Programområdet omfattas inte av någon gällande 
detaljplan.

Förenlighet med 
miljöbalkens bestämmelser

I miljöbalkens tredje kapitel beskrivs generella 
hushållningsbestämmelser, vilka anger att mark- 
och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål som de är mest lämpade för. De områden 
som omfattas av riksintressen ska skyddas mot 
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på dem. 
Programområdet omfattas av inte av riksintressen 
enligt miljöbalkens tredje kapitel.

I miljöbalkens fjärde kapitel beskrivs hushållnings-
bestämmelser för särskilda områden. Programom-
rådet ingår i den så kallade obrutna kusten, som är 
ett sådant område. 

Hushållningsbestämmelser, 
miljöbalkens fjärde kapitel
Enligt 4 kap är kustområdet och skärgården i Bo-
huslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena, i sin helhet av riksintresse. 

Enligt 4 kap 2 § ska i kustområdet och skärgården 
i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lyse-
kil, turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedöm-
ningen av tillåtligheten av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön.

Enligt 4 kap 3 § får inom kustområdena och 
skärgårdarna i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden, anläggningar som t ex fabriker för 
raffinering av råolja eller anläggningar för vind-
kraft som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter 
som regeringen har meddelat inte komma till stånd 
(så kallad obruten kust).

Bestämmelserna enligt 4 kap MB utgör inget
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller
av det lokala näringslivet.

Programförslaget innebär att tidigare oexploaterad 
mark tas i anspråk för bebyggelse. Utbyggnaden av 
området är förenlig med kommunens viljeinrikt-
ning (enligt samrådsförslag till ny översiktsplan) 
om en utvidgning av tätortsområdet Kungshamn- 
Smögen- Väjern- Hovenäset och i det här fallet en 

Vy mot väster från berget på östra delen av programområdet. 
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utvidgning av Väjern norrut.
Programförslaget bygger på en placering av ny 
byggnation som innebär att större sammanhängan-
de och höglänta naturområden bevaras obebyggda 
och att ny byggnation ska placeras och utformas på 
ett sätt som ger förusättningar att bibehålla områ-
dets hällmarkskaraktär. 
En utbyggnad av området bedöms kunna medverka 
till att stärka förutsättningarna för ett rörligt fri-
luftsliv genom utbyggnad av gång- och cykelvägar, 
motionsspår och gångstigar.

Miljökvalitetsnormer, 
miljöbalkens femte kapitel
Miljökvalitetsnormer (MKN) anger riktvärden som 
syftar till att fungera som hjälp för att uppnå miljö-
kvalitetsmålen och andra internationella åtaganden. 
Det finns MKN för utomhusluft, omgivningsbuller, 
vatten, havsmiljö samt fisk- och musselvatten. 
MKN anger den lägsta godtagbara miljökvaliteten 
eller det önskade miljötillståndet och är kopplade 
till en tidpunkt när det önskade miljötillståndet ska 
vara uppnått. 

Planområdet ligger drygt 330 m från havet i sin 
närmsta del. Närmsta vattenområde är Ödgårds 
lera, som ingår i vattenförekomst Kungshamns 
norra skärgård som omfattas av MKN för vatten. 
Den ekologiska statusen klassas för området som 
måttlig. Den kemiska statusen uppnår ej god status. 
Vattenområdet omfattas av miljöproblem i form av 
övergödning och miljögifter. 

Luftkvalitet eller bullerförhållanden bedöms inte 
påverkas av programförslaget i den omfattning att 
riktvärden kopplat till miljökvalitetsnormer för 
buller respktive luftkvalitet riskerar att överskridas.

Undersökning

För att bedöma risken för betydande miljöpåver-
kan av planens genomförande har en undersök-
ning  genomförts. Undersökning för bedömning 
av betydande miljöpåverkan ingår som en del av 
planhandlingen.

Sammanfattning av undersökning
Programförslaget berör inget Natura 2000-område 
och bedöms inte åsidosätta miljökvalitetsnormer. 
Inte heller bedöms nationella miljömål motverkas. 
Planförslaget överensstämmer delvis med intentio-
nerna i kommunens gällande översiktsplan och helt 
med de intentioner som redovisas i samrådshand-
lingen till ny översiktsplan. 

Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter 
på kort och lång sikt inte kommer att medföra nå-
gon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet 
eller olämplig hushållning med mark, vatten och 
andra resurser.

Området är relativt stort geografiskt och utgörs hu-
vudsakligen av oexploaterad naturmark (hällmark) 

Vy från programområdets västra del, väster om väg 174.. 
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som omfattas av särskilda hushållningsbestäm-
melser enl. MB 4 kap. Inom området förekommer 
fridlysta och rödlistade arter. Utifrån dessa förut-
sättningar bedöms risken för betydande miljöpå-
verkan vid ett genomförande av programförslaget 
inte kunna uteslutas. Kommunen bedömer därför 
att en strategisk miljöbedömning ska genomföras 
och en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 
MB 6 kap 12§ upprättas.

Kommunens förslag till ställningstagande
Med hänsyn till särskilda hushållningsbestämmel-
ser enligt MB 4 kap samt förekomsten av fridlysta 
och rödlistade arter kan risken för betydande mil-
jöpåverkan vid ett genomförande av programför-
slaget inte uteslutas.

Kommunen föreslår därför att en strategisk mil-
jöbedömning av planen ska genomföras och en 
särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Tidigare beslut

2020-10-28 (§190)
Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 

Ortofoto över programområdets södra del med föreslaget läge för gymnasieskola och tillfartsvägen från väg 174 i dalgången.
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Landskapet 
Huvuddelen av programområdet utgör oexploate-
rad mark.

Landskapets kontext
Vattnet och bergen karaktäriserar området. I den 
större skalan genom de vida vyerna över Väster-
havet och den vidsträckta, karga hällmarken. I 
den mindre skalan genom dammarna, bäcken och 
bergets lutnigar, sprickor och släta hällar.

Programområdet  ligger i kanten av detta storslag-
na landskap med skydd av höjdpartier som mot 
norr och väster avgränsar det från omgivningen.

Naturvärden
En naturvärdesinventering har utförts som under-
lag för programmet. Inventeringen har genomförts 
enligt Svensk Standard för naturvärdesinventering
(SS199000: 2014) med detaljeringsgrad detalj 
och med tilläggen naturvärdesklass 4, generellt 
biotopskydd, värdeelement och fördjupad artinven-
tering. Fördjupad artinventering har innefattat en 
inventering av fåglar, groddjur samt bedömning av 
förutsättningar för hasselsnok. 

Naturvärdesinventering
Vid inventeringen, som även omfattade ett mark-
område väster om programområdet och väg 174, 
identifierades 48 naturvärdesobjekt varav 33 åter-
finns inom programområdet. 

Identifierade naturvärdesobjekt utgörs av:
• Högt naturvärde – naturvärdesklass 2.  
Två naturvärdesobjekt inom programområdet, 

Programförslaget och förutsättningarna

objekten utgörs av en klibbalskog på frisk mark 
utmed bäcken i södra delen av inventeringsområdet 
samt ett småvatten med förekomst av vattensa-
lamandrar.
• Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3.  
Fjorton naturvärdesobjekt inom programområdet. 
Objekten utgörs av ett hällmarksområde, ett vatten-
drag, en högörtsfuktäng på tidigare jordbruksmark, 
fem lövskogar och brynmiljöer, samt sex småvat-
ten och myrmarksområden på hällmarkerna.
• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. 
Tjugoen naturvärdesobjekt inom programområdet. 
Objekt utgörs av sju hällmarksområden, en blom-
rik ruderatmark, en betesmark, fem lövskogar och 
brynmiljöer samt sju småvatten och myrområden.

Naturvårdsarter
Under inventeringen påträffades inom hela inven-
teringsområdet (inkluderat området väster om väg 
174) 42 naturvårdsarter varav 14 fågelarter och 
fyra arter groddjur. Utöver fåglar och groddjur har 
fem fridlysta arter, tio rödlistade arter, fyra sig-
nalarter och fyra övrigt bedömda naturvårdsarter 
påträffats.
Tio rödlistade fågelarter och fyra arter i fågeldirek-
tivet har noterats. Åtta av dessa fågelarter bedöms 
endast tillfälligt uppehålla sig i inventeringsområ-
det. 

Fridlysta arter som påträffats utöver fåglar och 
groddjur som samtliga är fridlysta är bäver (äldre 
spår), mindre vattensalamander, större vattensa-
lamander (endast påträffad väster om program-
området), vanlig groda, vanlig padda, vanlig snok 
(funnen död), blåsippa, fläcknycklar och gullviva. 
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Bland rödlistade arter kan nämnas svamparna tu-
sengömming (NT) och Hypoxylon petriniae (NT) 
som är knutna till ask och på ask även mörk krater-
lav (VU). På hällmarkerna i södra delen växer den 
oceaniska arten engelsk fetknopp (NT). I norra de-
len av inventeringsområdet noterades minst 25–30 
individer av mindre bastardsvärmare (NT) och två 
individer sexfläckig bastardsvärmare (NT). Utmed 
vägen växer minst 25 plantor knippnejlika (VU).

Värdeelement 
I inventeringsområdet har 111 objekt identifierats 
som värdeelement. Identifierade värdeelement 
utgörs av stenmurar, bäck/diken, mindre vatten-
samlingar och fattigkärr, klappersten/blockpartier, 
odlingsröse i skogsmark och hålträd samt grova 
lövträd.

Generellt biotopskydd
I inventeringsområdet påträffades fem objekt som 
kan bedömas omfattas av generellt biotopskydd. 
Objekten utgörs av en stenmur och fyra småvatten 
i form av diken. Samtliga objekt är belägna vid 
mark som är blockad som jordbruksmark enligt 
Jordbruksverket 2021.

Kulturhistoriska värden
Arkeologiska utredningar har genomförts i sam-
band med upprättande av program för intilliggan-
de område, Långevik 1:12 m fl. I utredning del 
1, Bohusläns museum RAPPORT 2019:06 1850 
redovisas två husgrunder på en liten bergsklack 

Identifierade naturvärdesobjekt enligt genomförd naturvärdesinventering

2019:247

Utdrag ur fornsök med redovisad gräns för programområdet.
Övrig kulturhistorisk lämning 2019:247 i den södra delen. 
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vid Trossemyren. Båda är redovisade som Övrig 
kulturhistorisk lämning och betecknas L2019:247. 
Lämningarna bör i den fortsatta planprocessen 
undersökas vidare genom uppmätning och prov-
grävning. I övrigt finns inga kända kulturhistoriska 
lämningar inom programområdet.

Förslag grönstruktur
Vid byggnation inom området ska vattnet och ber-
gen vara utgångspunkt för bebyggelsens struktur, 
placering och utformning. De landskapselement 
som ger platsen dess karaktär ska nyttjas för att ge 
den bebyggda miljön kvalitet och identitet.

Långevik ligger i Ramsvikslandets omland, mitt i 
Soteledens välutvecklade stigstruktur och i förläng-
ningen av tätortsområdets grönstråk. Med drag-
kraft från ett campus för besöksnäring, idrott och 
friluftsliv ger det strategiska läget föutsättningar 
för ett välutvecklat nätverk av stigar, spår och leder 
i ett omväxlande och storslaget landskap.

Utifrån dessa utgångspunkter görs i programför-
slaget en uppdelning av de markområden som i sin 
helhet ska bevaras obebyggda och förvaltas som 
natur- och rekreationsområden och de områden 
som bedöms lämpliga för bebyggelse.  

Områdena med naturmark fyller flera funktioner:
• som ”värdekärnor” för områdets karaktär,
• höga naturvärden
• för närrekreation
• områden som utifrån sin topografi ger stöd och 

skydd åt bebyggelsen

• områden som ger åtkomst till omgivande, stor-
skaliga naturområden genom leder och stigar.

Utöver de större områdena med naturmark föreslås 
stråk av naturmark som löper mellan bebyggel-
segrupper för att säkerställa att hällmarkskaraktä-
ren bevaras och för att säkerställa god tillgång till 
naturmiljön från alla delar av området och genom 
hela området, såväl för de boende som för besöka-
re.

Kring skolan nyttjas den låglänta marken till 
aktivitetsytor med till exempel bollplaner och 
motionsbanor. Motionsspår föreslås från skolom-
rådet ansluta till anslutande naturområden som på 
strategiska platser inom området kan vidgas till 
mötesplatser med exempelvis utegym och utsikts-
platser.

Kartskiss och foton med de naturområden som ger området 
karaktär - de höglänta bergsområden med dammar 
och vidsträcksta vyer

Utdrag ur fornsök med redovisad gräns för programområdet.
Övrig kulturhistorisk lämning 2019:247 i den södra delen. 
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Bebyggelsen 
Programområdet är huvudsakligen obebyggt, 
med undantag för mindre verksamhetsbyggnader 
i anslutning till stenkrossen i den södra delen. 
Stenkrossen ingår i ett småskaligt område med 
verksamheter längs infartsvägen i söder.

Inom fastigheten Långevik 1:12 pågår planarbete 
för prövning av utveckling i form av ca 600 bostä-
der samt förskola och handel. Tillsammans med 
planområdet i söder utgör det aktuella programom-
rådet en utveckling av tätortsområdet Kungshamn- 
Smögen-Väjern-Hovenäset genom en utbredning 
av Väjerns samhälle norrut.

Norr om området finns enstaka bebyggelse i form 
av bostads-/fritidshus och gårdsbebyggelse. 

Väster om programområdet (på västra sidan av väg 
174) finns Solviks camping. 

Förslag bebyggelse
Programförslaget innebär etablering av ett campus. 
Begreppet campus används för att beskriva funk-
tionen av området som helhet - en plats för möten 
och samverkan som inrymmer utbildning, arbete, 
boende, fritid och upplevelser. Ett idrottsgymna-
sie, med inriktning mot idrott, hälsa och friluftsliv 
utgör tillsammans med en hotellanläggning ryggra-
den i områdets utveckling av bebyggelsen.

Till skolan kopplas aktivitetsytor och studentbo-
städer. Till hotellbyggnaden kan andra typer av 

boende för uthyrning kopplas. Bostadsbebyggelsen 
i övrigt, i form av villor, parhus, radhus och seni-
orboende, placeras i en struktur mellan skolan och 
hotellet. Då landskapet med de vidsträckta hällmar-
kerna utgör områdets karaktär och grundläggande 
värde undviks byggnation i de höglänta delarna i 
norra delen av programområdet. Viljeinriktningen 
är att hällmarken i så stor utsträckning som möjligt 
ska bevaras även mellan och inom grupperna av 
bostadsbebyggelse. I programmet redovisas den 
grova strukturen för bebyggelsens placering samt 
principlösningar för ett bevarande av hällmarken. 
I den fortsatta planprocessen avses bevarandet av 
hällmark regleras även med planbestämmelser. 

Planbestämmelserna avses reglera följande:
• Grundläggning av bebyggelsen. Där särskilt 

hotellanläggningen ska grundläggas på ett sätt 
som i så stor utsträckning som möjligt bevarar 
hällmarken och tillvaratar dammarnas värden.

• Begränsa sprängning och utfyllnader inom 
bebyggelseområden.

• Färgsättning utifrån att bebyggelsen färgmäs-
sigt ska utgöra diskreta tillägg i landskapet.

• Möjligheterna att nyttja tak som terrasser för 
odling, fördröjning av dagvatten samt uteplat-
ser och därmed  begränsa ianspråkstagande av 
mark för anlagd trädgård. 

Programförslaget innefattar sammantaget ett hotell 
med 300 rum, en skola för 200-400 elever samt 
sammanlagt ca 500 bostadsenheter i en variation 
av boendetyper. 

Stengärdesgård över hällmarken    Trädvegetation kring bäcken i sydöstra delen av området
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Utdrag ur programskiss    
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Skolan
Skolområdet föreslås nyttja utrymmet i dalgång-
en och skolbyggnaden placeras i den östra delen 
(längst in i dalgången från infarten). Den låglänta 
marken i anslutning till byggnaden ska nyttjas 
som aktivitetsytor så som fotbollsplaner och andra 
typer av planer, motionsbana, utegym mm. Ett 
samutnyttjande av marken ska ske så att aktivitets-
ytorna även kan nyttjas för dagvattenhantering. De 
kringliggande bergen ska involveras som en del av 
skolans utemiljö. Skolbyggnaden ska kunna nyttjas 
i samverkan med hotellet och utöver undervis-
ningslokaler även inrymma korttidsarbetsplatser, 
forskningslokaler, föreläsningssalar mm. Utrym-
men för träning utgör en väsentlig del av skolan 
även interiört.

Skolan föreslås kunna uppföras i 4 våningsplan 
över mark samt ett underjordiskt parkeringsplan.

Skolområdet

Hotellanläggningen
Hotellet föreslås en placering i den västra delen 
av området. Höglänt på berget, med utsikt över 
Västerhavet och med ”stöd i ryggen” av det högre 
bergsparti i norr som lämnas obebyggt. Bygg-
naden vänder sig mot väster. Dess placering och 
utformning utgår från de större dammarna med 
omgivande myrmark. Vattenområdet nyttjas för att 
ge hotellet dess karaktär med möjlighet till attrak-
tiv utemiljö och utformningen ska ta avstamp i ett 
bevarande av vattenområdets naturvärden.

Hotellet föreslås kunna uppföras i 4 våningsplan 
och inrymma ca 300 hotellrum samt restaurang, 
konferenslokaler med mera.

Hotellet

Flerbostadshus
Områden med byggrätter för flerbostadshus före-
slås inom två områden, dels på berget norr om sko-
lan och dels vid foten av berget i den norra delen 
av programområdet. där lägenheterna i det norra 
området kan utgöra studentbostäder. Flerbostads-
husen föreslås kunna uppföras i 2-3 plan. 

Område med flerbostadshus för t ex studentboende

Inom delar av området norr om skolan föreslås ett 
seniorboende enligt konceptet ”Boviera”. Boen-
det utgörs av lägenheter i en byggnad som även 
innefattar gemensamhetslokaler fördelade runt en 
kringbyggd vinterträdgård. Flerbostadshusen pla-
ceras i terrängen för att nyttja befintliga kvaliteter 
som dammar som en del av utemiljön.
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Flerbostadshus norr om skolområdet. Seniorboen-
de i östra delen

Villor, parhus och radhus
Områden för villor, parhus och radhus föreslås 
grupperade längs strukturen av vägar på den hög-
länta, flackare delen av berget och i sluttningarna 
mot söder och väster. Karaktären på bostadsområ-
dena ska utgå från det befintliga landskapet med 
hällmarken i fokus. Tomter för bostadsbebyggelsen 
föreslås därför begränsas i storlek. Förutsättningar-
na för att anlägga trädgård med gräsmatta, odling 
eller liknande ska istället finnas på byggnadernas 
tak. Tomtmarken begränsas till behovet av bygg-
nadens utbredning samt mindre uteplatser och 
uppställningsplats för bil. Bebyggelsegrupperna 
omgärdas av allmänt tillgänglig naturmark som 
förvaltas som hällmark med kompletteringar i form 
av gångstigar och mötesplatser som ökar tillgäng-
ligängligheten i den bostadsnära naturmarken och 
ger tillgång till kringliggande och mer storskaliga 
naturområden.

Radhus följer gatorna i sluttningen mot sydväst

Inom områdena för villor, parhus och radhus före-
slås byggnaderna kunna uppföras i två plan samt 
takterrass.

Områden med friliggande enbostadshus och 
parhus grupperas och avgränsas med stråk av 
naturmark
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Mobilitet och parkering
Programområdet är beläget på östra sidan av väg 
174. Längs vägens sträckning förbi programområ-
det finns idag fyra anslutningar; två mot öster och 
två mot väster. Från söder till norr är det följande 
anslutningar (se även kartillustration ovan):
1. Tillfartsväg mot öster till Skogen. 
2. Tillfartsväg till gården Långevik 1:3 mot 

väster. 
3. Tillfartsväg mot väster till Solviks camping 
4. Tillfartsväg mot öster till bergkross/loppis/

planområde inom Långevik 1:12 där det plane-
ras för en rondell.

Förslag mobilitet och parkering
Fordonstrafik
Samtliga befintliga tillfartsvägar föreslås nyttjas 
och utvecklas. Som huvudtillfart för skola, hotell 
och bostäderna på berget öster om väg 174 före-
slås tillfart 4 med den planerade rondellen nyttjas. 
Det innebär att den utgör tillfartsväg för framtida 
bebyggelse inom såväl Långevik 1:3 som Långevik 
1:12. 

Tillfarterna 2 och 3 kan båda nyttjas som alternati-
va anslutningar till väg 174 för räddningsfordon.

Tillfart 3 har potential att utgöra ett alternativt läge 
för utbyggnad av rondell, då de aktuella bebyggel-
seområdena kan nås även från detta läge. En sam-
ordning mellan planprocesserna för Långevik 1:3 
och Långevik 1:12 krävs i de fortsatta processerna. 
Utbyggnaden av rondell ligger oavsett läge inom 

Trafikverkets ansvar. Dialog sker mellan Trafikver-
ket och Sotenäs kommun.

Studentbostäderna i den norra delen av program-
området trafikförsörjs via tillfart 1. 

En trafikutredning har tagits fram (Trafikutredning 
för Långevik 1:3 m fl, Iterio, 220329) med syfte att 
uppskatta det trafiktillskott som planprogrammet
medför på det lokala och regionala vägnätet (Ding-
levägen/väg 174) samt studera framkomligheten i 
de fyra anslutningspunkterna mellan programom-
rådet och väg 174. Skyltad hastighet inom området 
antas vara 40 km/timme. 

Trafikutredningen utgår från en fördelning av trafi-
ken enligt redovisning på följande sida.

Programområdet uppskattas alstra cirka 4 100 ÅDT 
exklusive nyttotrafik efter färdigställande. Inklude-
rat schablonmässigt tillägg på 20 % för nyttotrafik 
uppskattas alstringen till cirka 4 900 ÅDT.
Fordonsförflyttningar inklusive nyttotrafik upp-
skattas alstras från respektive område, redovisade 
som ÅDT i tabell på följande sida.

Kapacitetsanalysen indikerar att framkomligheten i 
Korsning 4, beräknad till 0,79 i tillfarten ”Dingle-
vägen norr”, precis uppfyller nivån för god fram-
komlighet (Belastningsgrad < 0,80). Osäkerheter i
uppskattningen av trafikalstring medför dock att 
det inte med säkerhet går att avgöra ifall nivån för 
begränsad framkomlighet överskrids eller ej under 
den studerade maxtimmen år 2040.

Översikt över de tillfarter till väg 174/Dinglevägen som berörs av programförslaget    
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Kapacitetsanalysen indikerar att framkomligheten 
är god i övriga studerade korsningspunkter, kors-
ning 1 och 3. 

Framkomligheten för samtliga korsningspunkter, 
Korsning 1 – 4 bedöms vara god utanför somma-
rens högtrafikperiod.

Gång- och cykeltrafik
En förlängning av befintlig gång- och cykelväg 
föreslås längs östra sidan av väg 174. G/c- vägen 
kan ansluta från det parkeringsområde som redovi-
sas i samrådshandlingen till DP för Långevik 1:12 
alternativt via en överfart från befintlig sträckning 
vid infartsvägen mot Solviks camping, vilken 
då kan samordnas med alternativ tillfartsväg för 
Räddningstjänsten. Den tillkommande sträckning-
en föreslås leda fram till lokalgatan för studentbo-
städerna. Förutsättningar finns att vid tillfartsväg 
4 fortsätta utbyggnad av g/c-väg mot Ramsvik för 
anslutning till befintlig cykelled till Hunnebostrand 
via bro över Hunnebo lera. Utbyggnad av g/c-väg 
föreslås även följa huvudvägen inom programom-
rådet från anslutning mot tillfartsväg 1 via skolom-
rådet och fram till hotellanläggningen.

Gångstigar föreslås anläggas inom naturmark i 
syfte att ge tillgång till områden för närrekreation 
(målpunkter inom området), fungera som mo-
tionsspår samt ge förutsättningar för anslutning till 
Soteleden och andra vägar/stigar för rekreation och 
friluftsliv. Skolområdet är en viktig knutpunkt som 
utgångspunkt för sådana gångstråk.

Parkering
Inom områden med enbostadshus samt parhus och 
radhus ska utrymme finnas för uppställning av bil 
inom varje tomt/bostadsenhet. För hotell- och skolan-
läggningarna föreslås utöver ytor för markparkering 
förutsättningarna för underjordiska parkeringsgarage 
studeras i den fortsatta planprocessen. 

För områden med flerbostadshus samt områdena med 
uthyrningsenheter på västra sidan av väg 174 föreslås 
ytor för gemensam parkering.

Kollektivtrafik
Väg 174 trafikeras av kollektivtrafik med buss som 
söderut når Väjern/Kungshamn/Smögen och som 
norrut når Hunnebostrand och Bovallstrand vidare 
mot Uddevalla, Trollhättan, Göteborg via Hallinden. 
Busshållplatser med god tillgänglighet från program-
området finns vid infarten till Solviks camping (håll-
plats Solvik) samt vid föreslagen drivmedelsstation/
serviceanläggning (hållplats Dalen).
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Möjlig utbyggnad av g/c-vägar och gångvägar inom programområdet    

Gångvägar föreslås fram 
till utsiktpunkter och 
platser för närrekreation  
 

vänstra bilden
utbyggnad av befintlig g/c-
väg föreslås med 
anslutning från infarten 
mot Solviks camping

högra bilden
förutsättningar finns att 
ansluta området till befint-
liga stigar och vandrings-
leder  
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 Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Sotenäs Vatten AB är VA-huvudman inom området och 
detta bolag är delägare i driftbolaget Västvatten AB. 
Det finns i nuläget inget kommunalt verksamhetsområ-
de för vare sig dricksvatten, spillvatten eller dagvatten 
i planområdet.

Området föreslås anslutas till kommunalt nät för vatten 
och spillvatten genom en utbyggnad av VA-verksam-
hetsområdet. 

En VA- och dagvattenutredning har tagits fram som 
underlag för programmet, WSP 211222. I utredningen 
ingår även ett markområde väster om väg 174.

Kapacitet för omhändertagande av spillvatten i re-
ningsverk samt kapacitet i ledningsnät är osäker. 
Utredning pågår. Spillvatten från området kan inte tas 
omhand förrän befintligt reningsverk byggts ut eller 
nytt reningsverk tagits i bruk. I den fortsatta planpro-
cessen kommer ett förslag till utbyggnad av området 
att samordnas med utbyggnaden av kapacitet för om-
händertagande av spillvatten.

Två anslutningspunkter föreslås för vatten- och spill-
vattenledningar; en i den norra delen av programom-
rådet och en för södra delen ca +3,5 m ö h. Den södra 
anslutningspunkten har samma läge som föreslagen 
anslutningspunkt i Swecos utredning för Långevik 
1:12 (Sweco 2019-11-14). Behovet av pumpstationer 

och tryckstegringsstation (eller eventuell tryckhöj-
ning eller -sänkning i byggnader för dricksvatten) ska 
utredas i senare planskede. 
Ett förslag till ledningssträckning har tagits fram (se 
bilaga 3 i VA- och dagvattenutredning). I detta skede 
ingår endast vatten- och spillvattenhuvudledningarna. 
Dricksvatten och spillvatten föreslås ledas parallellt. 
Ledningarna läggs i de planerade vägarna för att 
minska påverkan på miljön.

Föreslaget ledningsnät förväntas ha tillräckligt själv-
fall för spillvatten. 

Dagvatten
Exploateringen av planområdet kommer att innebära 
en ökning av dagvattenflöden, samt en risk för
ökad föroreningsspridning via dagvattnet. I den VA- 
och dagvattenutredning som har tagits fram av WSP, 
211222, redogörs för förutsättningarna för dagvatten-
hantering. I utredningen föreslås alternativa lösningar 
för hanteringen av dagvatten och konsekvenser för 
dessa utifrån programförslaget. 

Recipient för dagvatten från planområdet är Väs-
terhavet; aktuell vattenförekomst är Kungshamns n 
skärgård. Dagvatten från programområdet rinner ut i 
Långeviks lera.

Den totala erforderliga fördröjningsvolymen för hela 
planområdet uppgår enligt beräkningar till 1134 m3 
för bebyggelse och 290 m3 för vägar. För att i minsta 
mån avleda dagvatten mot Trafikverkets diken och 
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trummor föreslås nya ”egna” vattenvägar där detta är 
möjligt. 

Den flödesökning som en utbyggnad av området en-
ligt programmet medför härrör från ökad hårdgjord-
hetsgrad, men även till följd av klimatförändringar. 
För att motverka effekterna av detta föreslås åtgär-
der som både fördröjer och renar dagvattnet inom 
planområdet; på allmän platsmark alternativt inom 
kvartersmark. 

Nya dagvattensystem ska utformas så att bräddning 
från dessa kan ske utan att skada nedströms bebyg-
gelse eller infrastruktur.

Grundprinciperna för att säkerställa en långsiktigt 
hållbar dagvattenhantering där utgångspunkten är att 
bevara hällmarken i så stor utsträckning som möjligt 
är att:
• Byggnader placeras i höjdpartier och grönytor 

i lågstråken. Då vattnet och bergen ska vara ut-
gångspunkt för bebyggelsens struktur, placering 
och utformning ska så mycket av den befintliga 
topografin bevaras. De VA-anläggningar som 
krävs ska därmed göra så lite avtryck på det 
naturliga landskapet som möjligt. Befintliga 
lågzoner kan då nyttjas som fördröjningsytor. 
Avtappningen från lågzonen behöver då ske på 
ett kontrollerat sätt och det behöver säkerställas 
att den inte ökar. 

• Vägar och gångbanor höjdsätts om möjligt så 
att dessa kan fungera som skyfallsleder vid 
extrem nederbörd. 

• Dagvattenflöden begränsas genom att undvika 
att hårdgöra ytor i onödan och genom infiltra-
tion och fördröjning.

• Dagvattnets föroreningsbelastning ska begrän-
sas genom naturlig rening på vägen till reci-
pienten. Enligt föroreningsberäkningar klaras er-
forderlig rening med gräsdiken, översilningsytor 

och/eller krossdiken. För ökad dagvattenrening kan 
även andra typer av lösningar så som växtbäddar/
biofilter, gröna tak, rasterytor samt översilnings-/
översvämningsytor nyttjas. Denna typ av lösningar 
kan utöver den renande funktionen även bidra till 
såväl visuella som rekreativa värden. 

Två markavvattningsföretag förekommer inom aktuellt 
område enligt Länsstyrelsens webkarta. Det är Dösse-
dalen-Skogen m fl. DF 1921, samt i samma vattendrag 
Skogens DF 1957.

Avfall
Avfallshantering inom programområdet ska ske  i 
enlighet med kommunens renhållningsordning och 
avfallsplan. Hämtning av sopor ska kunna ske vid varje 
enskild tomt och anläggning. Vägar och vändzoner ska 
med hänsyn till detta utformas i enlighet med avfalls-
föreskrifter. Återvinningscentral finns på Hogenäs och 
närmsta återvinningsstation finns i centrala Väjern.

Hälsa och säkerhet
Buller
Påverkan av buller kan vid utbyggnad av området uti-
från programmet uppkomma av trafik. 

Riktvärden för bostäder enligt förordning om trafikbul-
ler vid bostadsbyggnader SFS 2017:359 anger att hög-
sta ekvivalenta ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
är 60 dBA. För äldre befintlig miljö uppgår riktvärdet 
till 65 dBA. Vid uteplatser är högsta ekvivalenta ljud-
nivå 50 dBA och högsta maximala ljudnivå 70 dBA. 
Dessa riktvärden gäller även för skolgårdar. 

Trafikutredningen innehåller ett underlag för bullerbe-
räkning i form av redovisning av uppskattade trafik-
flöden per vägavsnitt inom programområdet, se tabell 
på sidan 19. I underlaget redovisas även andelen tung 
trafik under perioden kl. 22.00 - 06.00 utifrån uppgifter 
från trafikmätningen på Dinglevägen.

Gröna tak för fördröjning av dagvatten       Exempel på översvämningsyta i lågstråk   
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En bullerutredning med utgångspunkt i trafikutred-
ningens underlag kommer att tas fram i den fortsatta 
planprocessen.

Farligt gods
Väg 174 (Dinglevägen), som löper väster om pro-
gramområdet är sekundär transportled för farligt 
gods. Avståndet mellan väg och föreslaget område 
för studentbostäder är drygt 60 m. 

Frågan om risker i förhållande till transporter av far-
ligt gods ska hanteras i den fortsatta planprocessen.

Geoteknik 
Bohusgeo utförde under våren 2021 ett platsbesök 
för att översiktligt bedöma förhållandena på plats. 
Sammanställning av de geotekniska förutsättning-
arna har gjorts i PM och plan daterade 210326. Inga 
undersökningar har utförts i detta skede. Enligt 
jordartskartan finns tre områden markerade som 
område med lera, se figur ovan, Stämmet, Dalen 
och Trossemyren. När det gäller Stämmet vet vi 
att utfyllnader utförts på lera i samband med täkt-
verksamheten. Inom detta område vet vi att jordjup 
upp mot 10 m förekommer närmast berget i söder. 
Hållfastheten i leran har uppmätts till ca 15 kPa.

När det gäller Dalen och Trossemyren är det sanno-
likt att områdena utgörs av lera. Sannolikt förekom-
mer även skalsand och skalgrus i området. Ofta 
överlagrar skalsanden en lera.

Det finns inga större höjdskillnader i områden där 

berget inte går i dagen. Undersökningar av släntsta-
biliteten vid vattendragen i anslutning till bergtäk-
ten, Trossemyren och Dalen bör genomföras i den 
fortsatta planprocessen. Undersökningar behöver 
genomföras även om marken planläggs som 
naturmark för att kunna påvisa att den beräknade 
säkerhetsfaktorn är större än normkraven även vid 
denna typ av markanvändning. Efter kontroller av 
stabiliteten vid Stämmet är det känt att någon typ 
av belastningsbegränsning mot diket kommer att 
behövas. Det finns även en slänt i Dalen som vid 
första anblicken skulle kunna behöva studeras när-
mare. Vid platsbesök konstaterades dock att hela 
slänten utgörs av en bergsravin med tunt jordtäcke.

Grundläggning i område med berg kan utföras 
direkt i mark. Vid bergtäkten är gränsen mellan 
avsprängt berg och lera ej känt. Gränsen mellan 
berg och lera bör karteras in inom dessa delar där 
byggnation inom området avses.

Blockutfall
Inom programområdet finns ett par ställen med 
branta bergssidor där det inte kan uteslutas att 
åtgärder kan behöva utföras vid exploatering.

Radon
Bergrunden i Sotenäs utgörs i sin helhet av bohus-
granit med höga halter av Uran-238 som sönderfal-
ler till radon. Radonsäkert byggande ska tillämpas 
vid risk för höga radonvärden. 

Förorenad mark
Området innehåller inga kända förekomster av 
förorenad mark.

Utdrag ur jordartskartan 
röd färg=berg
gul färg=lera/silt
orange färg=sand
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Räddningstjänst
I programmet redovisas två anslutningar till väg 
174, som kan nyttjas som räddningsvägar för att 
öka åtkomsten till området för utryckningsfordon. 
Den ena utgör föreslagen väg till studentbostäderna 
i den norra delen av programområdet, som genom 
en vägslinga kan ansluta till väg 174 längre söde-
rut. Den andra är förlängning av en föreslagen bo-
stadsgata längs bergsluttningen mot väster, vilken 
föreslås avslutas i en parkeringsyta, men som kan 
förlängas fram till väg 174 i form av räddningsväg.

Förutsättningarna för brandvattenförsörjning 
beskrivs övergripande i VA- och dagvattenutred-
ningen. Utformningen av brandvattenförsörjningen 
hanteras i senare skeden och i samråd med Rädd-
ningstjänsten.

Risk för skyfall och översvämning
SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar 
minst 50 mm på en timme eller 1 mm/minut. 
Skyfall inträffar i regel sommartid när luftlagren 
värmts upp och då en större andel fukt ansamlas i 
de höga luftlagren innan den slutligen tvärt faller 
till marken.

Området är huvudsakligen höglänt och utgörs av 
hällmarker där risken för översvämning är mycket 
begränsad. Området för skolan och angränsande 
aktivitetsytor samt området för studentbostäder är 
dock belägna inom låglänta delar.  Samtliga delar 

som i programmet föreslås för bebyggelse ligger 
över marknivån +3.20m. Se även avsnittet dag-
vatten.

I illustrationen ovan (utdrag ur VA- och dagvat-
tenutredningen) redovisas en visuell överblick 
över nuvarande situation och områden som riske-
rar översvämning vid regn. Redovisningen sker 
utifrån ett regn på 50 mm. 50 mm nederbörd som 
faller inom 20 minuter motsvarar något mer än ett 
klimatanpassat 100-årsregn. Trossemyren är enligt 
redovisningen det område där den största vattenut-
bredningen sker i planområdet. I övrigt ansamlas 
vatten i de svackor och lågpunkter som finns i 
området. 

Illustration av rinnvägar och 
vattenutbredning vid skyfall 

(befintliga förutsättningar)
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Etappindelning
Programområdet är stort och programmet beskriver 
en utveckling som helhet, vilken innefattar ett fler-
tal olika anläggningar och bebyggelseområden. 

En etappvis utbyggnad av området kan bli aktuell. 
En utbyggnad i tre etapper föreslås med följande 
indelning: 

Etapp 1
Studentbostäderna i nordöstra delen 
Området för studentbostäderna ligger i nära anslut-
ning till väg 174 med kollektivtrafik. Det är också 
låglänt och relativt lättåkomligt för byggnation av 
såväl byggnader som utbyggnad av vägar och VA. 

Skola, hotell samt bostadsbebyggelsen längs 
tillfartsvägen och österut
Skolan och hotellet utgör kärnan i områdets iden-
titet som campusområde och ska prioriteras i en 
första etapp.

Etapp 2 
Resterande del av bostadsbebyggelsen.

Se kartillustration med föreslagen etappindelning 
på följande sida.

Genomförande

Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning
Detaljplanen ska ha kommunalt huvudmannaskap. 

Ett planavtal har upprättats mellan kommunen och 
exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor
I programområdet ingår fastigheterna Långevik 1:3, 
1:38, 1:39, 1:41 och 1:63. Väg 174 (Trafikverket) 
gränsar till området åt väster.
All mark inom området är i privat ägo.
För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, 
servitut och samfälligheter inom och intill planom-
rådet, se fastighetsförteckningen som utgör del av 
programhandlingen.
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Förslag till etappindelning för utbyggnad av området.
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Den fortsatta processen
Efter att samråd kring detta program genomförts 
med myndigheter, kommunala instanser, kända 
sakägare och övriga som kan vara berörda av de 
förändringar som föreslås i programmet kommer 
inkomna synpunkter sammanställas och bemötas i 
en programsamrådsredogörelse. Denna redogörelse 
kommer att ligga till grund när Byggnadsnämnden 
beslutar om planprocessen för området ska drivas 
vidare. 

I det fall Byggnadsnämnden beslutar att en de-
taljplan ska upprättas kommer en samrådshandling 
att tas fram, som i karta och beskrivning redogör 
för hur området föreslås kunna förändras, vilka 
förutsättningarna och konsekvenserna av den före-
slagna förändringen kan vara samt hur ett genom-
förande av förslaget ska gå till. 

Denna handling kommer att samrådas i likhet med 
programmet. Synpunkter från samrådet samman-
ställs och bemöts i en samrådsredogörelse och 
ligger till grund för bearbetning av förslaget till en 
ny version av planförslaget, en granskningshand-
ling. Handlingen ställs ut för granskning. Därefter 
kan kommunen anta detaljplanen. Om beslutet inte 
överklagas får den laga kraft.

Preliminär tidplan

Planbesked   2020
Programsamråd  2022
Samråd   2023
Granskning   2023
Antagande   2023

Medverkande i planarbetet

Planförslaget har upprättats av 
Arkitekturverkstad i Hovenäset AB genom 
Cecilia Lindsten, plan-/landskapsarkitekt.

Planförslaget handläggs av Samhällsbyggnadsför-
valtningen i Sotenäs kommun.

Fortsatt arbete
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