PM – Förslag till inriktning för fortsatt arbete
Detaljplan för del av Heljeröd 1:3 m.fl, Bovallstrand, Sotenäs Kommun

BAKGRUND
Planprogram har varit utsänt på remiss under april 2007. Programmets huvuddrag var:
 7 nya byggrätter för enbostadshus.
 omhändertagande av skrotsten inom området
 att nytillkommande bebyggelse anpassas till natur och landskapsbild.
 Planområdets areal c:a 5300 m2
 Marken i det återställda stenbrottet skulle hamna 9-10 m över huvudbyggnaderna för de
befintliga fastigheterna 1:20, 1:10, 1:21 och 1:33. Med souterrängvåningar närmast dessa
fastigheter minskas höjdskillnaden till 6-7 m.
I samrådsredogörelsen anges att förslaget ska bearbetas avseende tomtstorlek och husplacering.
Senare har kommunen framfört kravet att den södra delen av fastigheten Helgeröd 1:3, som
har orört berg, inte ska exploateras. Den resterande ytan blir då ca 3300 m2.

Byggnader och höjder enligt planprogram 2006-11-09.
Skrafferat område visar orört berg i söder.
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FÖRSLAG
Bifogat skissförslag bygger följande utgångspunkter:
 I de delar som gränsar till de befintliga bostadsfastigheterna 1:20, 1:10, 1:21 och 1:33. bör
marken läggas så lågt som möjligt, och ny bebyggelse bör anpassas i skala till de
befintliga husen.
 I södra delen av stenbrottet kan en högre exploatering prövas. Detta för att ge ekonomiskt
underlag för att ta bort de massor som krävs för god markanpassning.
 P-normen 1,6 platser/lgh ska följas. Huvuddelen av parkeringsbehovet ska lösas i ett
parkeringsdäck.
 Ingen del av bebyggelsen ska ligga högre än toppen på det berg som sparas orört i söder.
Om man läger samman ytan för berg som ska bevaras, med mark som har skrotsten som ska
åtgärdas får man följande bild:

Grön skraffering är orört berg.
Brun skraffering visar preliminär gräns för mark med skrotsten.
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Referensobjekt
Det nybyggda området Härlid i Grebbestad har liknande förutsättningar på så sätt att det
ligger högt och har befintlig småskalig bebyggelse nedanför. Husen är ritade av Liljewall
Arkitekter och Tanumsbostäder är beställare. De mindre husen med 1 lgh/hus ligger i
framkanten. Längre bak ligger flerbostadshus (mörkgrå) med 4 lgh/hus.

Vy från hamnplan

Flerbostadshus

Gångväg till området

Tillfartsväg
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Situationsplan

Skissförslag juni 2012 – underlag till arbetsmodell
I den norra delen har förslaget 6 st. lägenheter i friliggande hus. I söder ligger ett
trevåningshus med 18 lägenheter. Totalt rymmer förslaget 24 lägenheter. Boendeparkering
anordnas i p-däck under flerbostadshuset, besöksparkering i markplan i nordost.
Uteplats på nya hus närmast befintliga bostadsfastigheter läggs indragna från släntkrön så att
siktlinjen bryts mellan nya uteplatser och befintliga bostäder.
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Studerade sektioner

Grön streckad linje - befintlig
marknivå i stenbrottet
Ljusgrått - massor som ska
forslas bort
Brunt - ny marknivå

5

Modellstudier
En arbetsmodell har gjorts under juni 2012 av Modellkonsult, Göteborg. Modellen har en
avtagbar del med två alternativ: 1) Befintlig marknivå 2) Bifogade förslag.

Trämodellen, ögonhöjd från sjön

Modellstudier och vegetation
Idag döljs stora delar av stenbrottet av höga och täta träd. De träd som växer inne i brottet
måste tas bort av säkerhetsskäl. Vegetation som finns mellan stenbrottet och befintliga
bostadshus har stor betydelse för hur de nya husen kan smälta in i sitt sammanhang. En stor
del av dessa träd ligger inom närliggande bostadsfastigheter. Vilka som ligger inom gammalt
stenbrott och därmed måste åtgärdas är inte klarlagt ännu.

Montage med ny bebyggelse. Vy från badplatsen norr om Bottnefjorden

Befintligt

Fotomontage

Befintligt

Fotomontage
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