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Figur 1               Figur 2 
 
 
 
Rättelse! 
I buller-, gatu- samt dagvattenutredningarna anges en del av gatunätet felaktigt. Utredningarna utgår 
från gatunamn enligt figur 1 ovan. Den sträcka som i figur 1 anges som del av Ringvägen är felaktig. 
Korrekta gatunamn anges i figur 2 - d.v.s. Talldungevägen och Affärsvägen. I buller-, gatu- och 
dagvattenutredningarna samt i delar av planbeskrivningen (”Trafikmängder”, ”Vatten, avlopp och 
dagvatten” samt ”Buller”) gäller alla hänvisningar till gatunamn enligt figur 1. 
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PLANBESKRIVNING 
 

HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör: 
 
Plankarta 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning (denna handling) 
Genomförandebeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Fastighetsförteckning 
 
Bilagor: 
Geoteknisk utredning, GeoConsult (2012) 
Bullerutredning, Gärdhagen Akustik (2014) 
Trafikutredning, BBK Trafik & Miljökonsulter (2012) 
Utredning dagvattenhantering, ÅF Infrastructure (2014) 
 

Planbeskrivning 

Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de 
förutsättningar och de syften planen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan till skillnad mot 
plankartan som är juridiskt bindande. 
 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Kommunen har under de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Antalet arbetsplatser 
förväntas öka inom Tanumshede under de närmaste åren, vilket innebär en ökad efterfrågan på 
bostäder.  
 
Tanums kommun har påbörjat arbetet med två nya utbyggnadsområden i Tanumshede centrum, 
Backane och Kattedaben, vilket innebär att en stor del av det som utgör centrum i Tanumshede blir 
föremål för ny planläggning. För att få idéer kring utformning av utbyggnadsområdena och för att 
stärka ett otydligt centrum, initierades 2010 en arkitekttävling. Fyra olika arkitektkontor deltog i 
tävlingen. Uppgiften var att upprätta förslag till planprogram och gestaltningsprogram för Tanumshede 
centrum samt att ge förslag på lokalisering och utformning av bostäder för det kommunala 
bostadsbolaget Tanums Bostäder AB samt PeO Hedemyr Fastighets AB. Till vinnande kontor utsågs 
Ditrix Arkitekter AB.  
 
Baserat på det vinnande förslaget tog plan- och byggavdelningen fram ett planprogram. Ditrix 
Arkitekter AB har sedan getts i uppgift att ta fram planhandlingar. Utformning och illustrationer av 
tillkommande bebyggelse och centrumutformning i planhandlingarna är till stor del baserade på det 
vinnande tävlingsförslaget.  
 
Programhandlingar och samrådshandlingar togs fram för ett stort område inom Tanumshede centrum. 
Inför utställning delades planområdet i tre delar, varav dessa handlingar (Tanumshede Centrum del 2) 
är den mellersta och mest centrala av de tre delarna.  
 
Syftet med detaljplanen är att tillskapa goda bostäder för helårsboende, 
grönstrukturer och kommunikationsstråk som bidrar till att stärka identitet 
och centrumkänsla i Tanumshede. 
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PLANPROCESSEN 
De viktigaste tankarna i förändringsarbetet av Tanumshede centrum formulerades i ett planprogram 
för vilket programsamråd genomfördes 2011. Synpunkter kom in och sammanfattades i en 
programsamrådsredogörelse. Under 2012 har kommunikation skett med boende och företagare i 
Tanumshede liksom med myndigheter. Grundat på inkomna synpunkter och utredningar togs 
samrådshandlingar fram och skickades ut på samråd i februari 2013. Under samrådstiden fanns 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen inför nästa skede, utställningen. Inkomna synpunkter 
har sammanställts i en samrådsredogörelse och ligger som underlag till förändringarna till 
utställningsskedet. Detaljplanen skickades ut på utställning i maj 2014 och berörda sakägare fick 
ytterligare ett tillfälle att komma med synpunkter på planen. Efter utställningstiden bemöttes alla 
inkomna synpunkter i ett utställningsutlåtande (mars 2015) som skickades ut till berörda parter. Vissa 
revideringar gjordes i planhandlingarna inför antagandet, baserat på utlåtandet. Beslutet om antagande 
tas av kommunfullmäktige och när det beslutet är fattat finns möjlighet att överklaga planen. Om 
planen inte överklagats när tiden för överklagande gått ut vinner den laga kraft. 
 

 
Illustration 1. Översikt över planprocessen 
 
Detaljplanen handläggs enligt rutiner för normalt planförfarande enligt äldre plan- och bygglagen 
(PBL 1987:10). 
Först efter att detaljplanen antagits och vunnit laga kraft kan hela eller delar av planen genomföras. 
 

Medborgardialog 

Syftet med medborgardialog är att genom information och debatt ge boende och berörda möjlighet att 
framföra sina synpunkter och anspråk. Medborgardialog fungerar som en viktig del av planprocessen 
eftersom denna just går ut på att samråda med bland annat sakägare och allmänhet.  
 
Lärarna vid Hedeskolan och Tanumsskolan samt en grupp elever vid Hedeskolan har vid flera 
tillfällen fått besök av kommunens handläggare och planförfattare för att diskutera demokrati, 
planprocess och stadsbyggnad under ämnet bild. Tillsammans funderade eleverna över begrepp som 
torg och park i samhällets centrum med exempel från andra städer.  
Syftet var att i linje med projektbeskrivningen för medborgardialog ta elevernas perspektiv, 
erfarenheter och önskemål som en av utgångspunkterna för detaljplanearbetet. Eleverna deltar 
samtidigt som de lär sig om stadsbyggande, planprocess och demokrati. 
Torget och vägen dit var avgränsning för arbetet vars resultat och slutsatser integreras i planarbetet. 
Frågor som har diskuterats är till exempel: Hur upplevs vägen från skolan till torget? Vad gör ett torg 
trevligt att vara på? Vem är centrum till för? En mindre del av Torget behandlas i parallell detaljplan 
(Tanumshede Centrum del 1). 
 
Elevernas arbete redovisades genom en film samt modeller. Samtal i samband med redovisningen gav 
utrymme för frågor, utbyte av idéer och förklaringar. 
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Planförslaget speglar många av de idéer som kom fram, bland annat att fruktträd i parken bevaras, en 
väl tilltagen och fantasifullt utformad sandbunker eller strand. Amfiteatern som gav stöd för Hedemyrs 
handelstrappa (vilken redovisas i parallell detaljplan, Tanumshede Centrum del 1).  
En idé kom upp om ett fysiskt avtryck från vår tid, kanske i form av en avgjutning i betong på torget. 
Frågan om vägar för gång och cykel togs upp där synpunkter på förbättring av övergången vid 
Sockenmagasinet nämndes. 
 
Medborgardialog har också genomförts med fastighetsägare utmed Affärsvägen.  
Dialogen har skett genom stormöten. Tjänstemän från kommunen och planförfattaren har informerat 
om planprocess, eventuella marktillköp, hur arrende av kommunal mark går till för att sedan 
gemensamt diskutera utökade byggrätter, fler butiker samt utformning av park och torg för att stärka 
centrum. Man har diskuterat möjligheter och svårigheter. Många fastighetsägare har nämnt att 
hällristningar och världsarv har en dragningskraft som bör synliggöras och annonseras mer även i 
tätorten. Fler parkeringsplatser i anslutning till butikerna efterfrågas. Sociala mötesplatser, fler 
restauranger, kaféer, uteserveringar kring Affärsvägen ger centrum liv. Fler butiksentréer bör ligga 
mot Affärsvägen.  
 
Alla parter som är berörda av den nya planen bör samordna bygginitiativ och kampanjer för bästa 
resultat. 
 

Beteckningar på plankartan 

I plankartan finns ett antal beteckningar som bestämmer användningen av kvartersmark. Nedan följer 
en beskrivning av vad de olika beteckningarna innebär och hur de kan användas. 
Detta planarbete uppförs enligt den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). 
 
C - Centrum. Beteckningen centrum omfattar en relativt blandad typ av verksamheter. Här ingår till 
exempel butiker, bio, samlingslokal, föreningslokal, restaurang, hotell, servicelokaler, och bibliotek.  
B - Bostäder. För ändamålet bostäder är det boendet som ska vara huvudsyfte. 
H - Handel. I användningen handel ingår alla typer av detaljhandel, och även service och hantverk som 
t.ex. skomakare, bank och restaurang.  
D - Vård. Vårdändamålet innefattar all slags vårdverksamhet, både offentlig och privat, som avser 
människor och bedrivs i särskilda lokaler. 
K - Kontor. I användningen kontor ingår t.ex. kontor, hotell och konferenslokaler. 
 

Foton på idémodeller av Torget som eleverna redovisat 
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PLANDATA 
Planområdet är beläget i Tanumshede som är centralort i Tanums kommun. Området inkluderar de 
mest centrala delarna av Tanumshede. I norr avgränsas området av Ringvägen och Talldungevägen. I 
söder avgränsas området av mark söder om Affärsvägen och Apoteksvägen. I öster avgränsas området 
av Riksvägen som passerar genom Tanumshede. I väster avgränsas området av Ringvägen. 
 

  
Illustration 2. Tanumshede är centralort i                    Illustration 3. Planområdet.  
Tanums kommun                                                            
 

Areal 

Planområdet omfattar ca 4,15 ha. 
 

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs delvis av kommunen, men även privat mark berörs av planen. 
Markägoförhållanden mellan kommunen och enskilda framgår av illustration 4. För detaljerad 
redovisning av fastighetsägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill 
programområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 
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Illustration 4. Kommunen är markägare till rödmarkerade områden. Lilamarkerade områden tillhör 
Tanums Bostäder AB, övriga fastigheter är i privat ägo. 
 

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKENS BESTÄMMELSER 
Enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål 
för vilka de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Användning som medför 
en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde.  
 

Riksintressen, 3 kap 6 § miljöbalken (MB) 

Enligt 3 kap 6 § MB skall områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 
 
Delar av planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och Världsarv Tanum 
(Tanumsslätten - Kalleby - Oppen - Fossum, KO52). I den fördjupade översiktsplanen för 
Tanumshede har följande övervägande gjorts för det riksintressanta området: 
 
”För samhällets fortsatta utveckling bör preciseras var de värdefulla miljöerna i tätorten finns. 
Det nutida samhället är en del i det intressanta världsarvet, som handlar om kontinuitet i bosättning i 
området. Ny bebyggelse bör förhålla sig till den småskalighet som idag kännetecknar 
Tanumshede.” 
 
Den mest värdefulla kulturmiljön inom Tanumshedes kärna ligger inom den s.k. kulturtriangeln. 
Under planarbetet har flera samråd skett med länsstyrelsen rörande planförslagets förhållande till 
kulturmiljövärden inom planområdet. 
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Illustration 5. Utdrag ur Karta kulturmiljövård, Fördjupad översiktsplan (FÖP) Tanumshede 
 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Vid planläggning ska miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas eftersom planläggning inte får 
medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. En miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara 
miljökvalitet som människan och/eller miljön anses tåla. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft 
samt för fisk- och musselvatten. 
 
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. 
Planförslagets genomförande bedöms inte medföra överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. 
 

Natura 2000 

Programområdet omfattas inte av eller gränsar till område som ingår i Natura 2000. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 

Översiktsplanen visar kommunens vilja om hur mark- och vatten ska användas långsiktigt. Den ska 
vägleda kommunen och andra myndigheter i deras beslut angående bebyggelse och användning av 
mark och vatten. Översiktsplanen är ett rådgivande dokument som ska ses över under varje politisk 
mandatperiod.  
 
För Tanumshede samhälle finns en fördjupad översiktsplan (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 
2006-02-06. Den ersätter den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2002, inom det aktuella 
området. I den fördjupade översiktsplanen anges följande: 
 
Utökad parkering i anslutning till återvinningsstationen tar i anspråk mark som är utpekat som 
tätortsnära naturmark (R12); 
 
”Tätortsnära naturmark där oförändrad markanvändning bör gälla. Stor restriktivitet mot ny 
bebyggelse.” 
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Större delen av centrum ligger inom område för centrumverksamheter (R7); 
 
”Område inom vilket centrumverksamheter kan utvecklas, t ex service, handel, kontor, parkering och 
bostäder.” 
 
Planförslaget möjliggör tillbyggnad av flertalet byggnader inom området. De föreslagna 
förändringarna sker med hänsyn till områdets kulturmiljövärden i samråd med länsstyrelsen.  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 6. Rekommendationer enligt FÖP 
 
R1 Områden där marken idag främst används för 
bostadsändamål och är i de flesta fall även reglerad 
för denna användning. En fortsatt markanvändning 
med denna inriktning bör eftersträvas. 
 
R3 Områden lämpliga för bostadsbebyggelse med 
byggrätter som medger åretruntboende.  
 
R7 Område inom vilket centrumverksamheter kan 
utvecklas, t ex service, handel, kontor, parkering och 
bostäder. 
 
R11 Kulturhistoriskt intressant miljö i centrala 
Tanumshede. Stor restriktivitet skall gälla mot 
förändringar som kan skada värdena inom området. 
 
R12 Tätortsnära naturmark där oförändrad 
markanvändning bör gälla. Stor restriktivitet mot ny 
bebyggelse. 
 
R18 Korridorer för nya vägar inom samhällsområdet.

Illustration 7. Gällande detaljplaner inom 
planområdet  
 
08:101 Stadsplan 1969-10-28 
 
08:110 Stadsplan 1980-04-30 
 
08:201 Byggnadsplan 1949-08-26 
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Detaljplaner 

Detaljplanen är juridiskt bindande. Bygglov prövas mot detaljplanen och kommunen är skyldig att 
lämna bygglov i enlighet med plankartan. 
 
Inom planområdet finns tre gällande detaljplaner/stadsplaner, den äldsta är en byggnadsplan från 1949.   
 
Gällande detaljplaner inom planområdet anger markanvändning för i huvudsak park, bostäder, handel 
och parkering. En anpassning till dagens utseende och behov är nödvändig.  
 
Genomförandetiden för samtliga detaljplaner har gått ut.  

Planskeden 

Program för planområdet 

Planprogram för området upprättades 2011-04-07 av plan- och byggavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och godkändes för programsamråd av miljö- och byggnadsnämnden 
2011-04-19.  
 
I detta beskrivs målet med det fortsatta planarbetet; 

• Att tillskapa goda bostäder som förhåller sig till den småskalighet som kännetecknar 
Tanumshede idag. 

• Att förstärka centrumkänslan i Tanumshede genom att utveckla parken och Affärsvägen. 
• Att stärka gång- och cykelsambanden. 
• Att med en god utformning integrera parkeringar i Tanumhedes stadsbild. 
• Införandet av skydd/varsamhetsbestämmelser för kulturhistorisk värdefull bebyggelse. 
• Utreda geotekniska förhållanden. 
• Trafikutredning med avseende på cirkulationsplatser, trafiksäkerhet, bullernivåer mm. 
• Arkeologisk utredning av området vid Postvägen (Backane) 
• Utredning med avseende på fornlämningsområdens storlek. 
• Tillgänglighetsaspekter. 
• Studier av placering och utformning av konstrunda i Tanumshede. 
• Vidare studier av exploateringsområden. 

 
Planprogrammet var utsänt på samråd under våren 2011 till länsstyrelsen, statliga organ och 
myndigheter, kommunala instanser samt övriga sakägare enligt PBL. Informations- och samrådsmöte 
har hållits. Inkomna synpunkter har summerats och kommenterats i en programsamrådsredogörelse, 
upprättad 2011 och reviderad 2013, av plan- och byggavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Samråd för planområdet 

Efter programskedet förändrades planområdet genom att bostadsområden utefter Hedeskogsvägen och 
Bergvägen tillkom, samtliga delar öster om Riksvägen har tagits bort och viss förändring av plangräns 
skedde i anslutning till Sockenmagasinet och Lurvägen. Av tidigare föreslagna rondeller inom 
området, togs flera bort, likaså höjningen av Affärsvägen.  
I programsamrådsredogörelsen angavs bl a att följande skulle utvecklas: 

• Planbeskrivningen kompletteras med kravet om länsstyrelsens tillstånd vid eventuell 
byggnation i anslutning till gästgiveriet enligt lagen om kulturminnen mm. 

• Planbeskrivningen kompletteras med behovet av att kända fornlämningar i anslutningar till 
planerad byggnation behöver avgränsas genom arkeologisk förundersökning, alternativt 
förundersökas inför eventuell borttagning samt att länsstyrelsens tillstånd erfordras. 

• Komplettering av befintliga handelsutredningar. 
• Frågan om förorenad mark på fastigheterna Tanumshede 2:17, 2:19 och Ryland 3:2 studeras 

vidare i det fortsatta planarbetet för att klargöra om eventuell ytterligare sanering kan behövas 
inför en förändrad markanvändning. 
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Samrådshandlingar godkändes för samråd vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2013- 
02-19. Förslaget sändes 2013-03-14 ut till samtliga sakägare. Samrådsredogörelse upprättades 2014-
04-10, med revidering 2014-04-22. I den framgår inriktningen för det fortsatta planarbetet, inför 
utställning: 

• De föreslagna byggrätterna i området kring gästgiveriet och hotellet justeras. 
• Byggrätterna i det nya bostadsområdet ”Backane” justeras. 
• Byggrätt mellan f.d. Konsum och 1:30 ses över. 
• Placering av återvinningsstation och utrymmen för sophantering studeras närmare. 
• Kompletterande utredningar genomförs avseende arkeologi, naturvärden, dagvatten och buller. 
• Beskrivning av kulturhistoriska värden utvecklas. 
• Trafik- och parkeringssituationen studeras närmare. 
• Hantering av befintliga ledningsdragningar studeras närmare. 
• Uppställningsplatser för räddningsfordon studeras närmare. 
• Genomförandefrågor studeras närmare. 
• Förtydliganden av ett flertal frågor i planhandlingarna. 
• Formuleringar av planbestämmelser ses över. 
• Grundkartan ses över. 

 

Utställning för planområdet 

Inför utställningen delades det större planområdet upp i tre delar och detta är den mellersta delen som 
täcker de mest centrala delarna i orten. För ytterligare information, se även "Kommunala beslut i 
övrigt".  
Planen skickades ut för utställning 2014-05-13. Utställningsutlåtande upprättades i mars 2015. I denna 
framgick att följande synpunkter skulle revideras inför antagandet: 

• Plankarta och illustrationskarta delas upp på varsitt dokument för ökad läsbarhet. 
• Fastighetsrättsliga frågor ses över för ökad tydlighet. 
• Redovisningen av bullersituationen förtydligas.  
• Ytterligare justeringar i planhandlingarna görs för att förtydliga och öka läsbarheten. 
• Planbestämmelse om skärmtak på parkeringsytan justeras för att bl. a. medge fri placering 

inom hela parkeringsytan. 
• Området för bestämmelsen ”gång” över parkeringen vid ICA Hedemyrs tas bort. 
• Området för ”gång” längs västra sidan av fastigheten Tanumshede 2:70 breddas. 
• Justering av text och illustration gällande kollektivtrafik 

 
 
Antagande för planområdet 
Ett fåtal redaktionella ändringar har gjorts inför antagande. Texter och illustrationer har justerats. Ett 
par bestämmelser har ändrats och plankartan har förtydligats. För en lista över ändringar se rubrik 
Revideringar. 
 
En allmän justering i planhandlingarna har skett: den del av gata Talldungevägen som finns inom 
planområdet har felaktigt tidigare kallats för Ringvägen. Illustrationer och texter har justerats för 
spegla den korrekta benämningen. Under rubriker Trafikmängder, Vatten, avlopp och dagvatten samt 
Buller tillkommer förtydligande texter. 
 

Kommunala beslut i övrigt 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 19 februari 2013 att godkänna programsamrådsredogörelsen, 
att planen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan, att godkänna planhandlingarna för 
samråd samt att några justeringar i planbeskrivningen (som nu är genomförda) skulle genomföras 
innan planen skickades på samråd.  
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Inför utställningsskedet framkom önskemål från detaljplanens exploatörer att det tidigare stora 
detaljplaneområdet skulle delas upp i mindre delar för att göra arbetet mer lätthanterligt. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2014-04-22 att dela detaljplaneområdet i tre separata planarbeten. 
Dessa handlingar är en av dessa delar." 
 
Tekniska nämnden, Tanums kommun beslutade den 31 oktober 2013 att anta förslag till hastighetsplan 
för Tanums kommun och att översända förslaget till kommunstyrelsen för beslut. Hastighetsplanen 
innehöll förslag till nya hastighetsgränser i tätorter inom Tanums Kommun. Förslaget innebär att 
hastighetsgränsen för tätbebyggt område i Tanumshede blir 40 km/h. Detta berör planområdet då 
hastigheten på samtliga gator inom området  ändras till 40 km/h. Efter mindre revideringar antogs 
hastighetsplanen av kommunstyrelsen 2014-06-25.   
 

  
 

Kommunala program m m 

Kulturminnesvårdsprogram 

Södra delen av planområdet ingår i kulturminnesvårdsprogrammet för Tanums kommun (1984). Vid 
hanteringen av dessa delar beaktas kulturminnesvårdsprogrammets råd. De generella 
rekommendationerna för samhället lyder: 
 
”Kulturtriangeln i Hede bildar en kommunikations- och bebyggelseenhet utan motsvarighet 
inom Tanums kommun. Gravfält och vägsträckningar förstärker Hedes position som kultur och 
kommunikationscentrum. Samtliga byggnader är mycket väl bevarade och flera är av mycket hög 
ålder. Tingshuset, havremagasinet och gästgiveriet är av länsstyrelsen förklarade som 
byggnadsminnen. Byggnadsminnesförklaringarna skyddar respektive byggnader från förändringar. 
Övrig bebyggelse inom området bör underhållas så att dess äldre karaktär bibehålls.” 
 

Illustration 8. Här visas den tidigare utbredningen 
av den samlade detaljplanen och delningen i tre 
olika detaljplaneområden som skedde i o m 
beslutet 2014-04-22 

DEL 2 

DEL 1 

DEL 3



 16

Skyltpolicy 

Tanums kommun har en skyltpolicy, ”Riktlinjer för skyltning” (2007), vilken ska vara vägledande för 
butiks-/fastighets- och skyltägare. Riktlinjerna ska också vara vägledande för kommunen när det gäller 
bedömning av bygglov. 
 

Gestaltningsprogram 

Gestaltningsprogrammet ska vara ett hjälpmedel vid utformning av gator, torg, grön- och 
parkeringsytor mm och visar exempel på materialval, formspråk och färgsättning. 
Gestaltningsprogrammet för Tanumshede antogs av miljö- och byggnadsbyggnadsnämnden  
2014-04-29. 
 

Energiplan och klimatstrategi 

Tanum kommuns energiplan (2010) utgör en strategi för kommunens verksamhet avseende 
energifrågor och klimatpåverkan. Den ska genomsyra all kommunal verksamhet och vara en förebild 
för allmänhet och övriga verksamhetsutövare inom kommunen. I miljöarbetet prioriteras för 
närvarande energi, transporter och livsmedel, bl a genom energihushållning och energieffektivisering. 
Fysisk planering, allt från översiktsplan, detaljplan till bygglovsgivning, ses som viktiga instrument: 
 

• Utveckling av samhällen med hänsyn till allmänna kommunikationer, service etc. 
• Placering av bebyggelse med hänsyn till solinstrålning, vind etc, det vill säga anpassning till 

lokalklimatet. 
• Möjligheten att föra samman bebyggelse till lokala sammansatta system i så kallade 

närvärmecentraler liknande fjärrvärme. 
• Hitta potentialen för förnyelsebar energiproduktion. 
• Råd i bygglovsskedet beträffande långsiktiga energilösningar för att få lägsta årskostnad för 

fastighetens drift. 
• Strategisk utbyggnad av gång- och cykelvägar. 

 
Detaljplanen för Tanumshede centrum ger bättre underlag för allmänna kommunikationer och service 
samt möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägar.  
 

Strukturplan norra Bohuslän 

Kommunfullmäktige antog 2009-10-26 Samarbete ger kraft ”Strukturplan/överenskommelse avseende 
användning av mark och vatten kopplat till kustzonplanering och landsbygdsutveckling i norra 
Bohuslän”. Planen ska vara vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i norra Bohuslän 
och betonar bl a vikten av utveckling av boendemiljöer, verksamhetsmiljöer och besöksnäringen i 
inlandet.  
 
Detaljplanen för Tanumshede centrum stödjer intentionerna och målen i strukturplanen. 
 

Behovsbedömning 

Plan- och byggavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en behovsbedömning 
daterad 2011-04-11. Man har behandlat frågor om bl.a. landskap, naturmiljö, kulturmiljö, 
vattenförsörjning, hälsa och säkerhet. Behovsbedömningens ställningstagande är att en 
miljöbedömning inte behöver genomföras. Länsstyrelsen delar i programsamrådet kommunens åsikt. 
MBN beslutade 2013-02-19 MBN § 34 att planen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan, 
varför någon miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Tanumshedes utveckling 

Vid en första anblick kan Tanumshede upplevas som ett relativt nytt samhälle eftersom mycket av 
bebyggelsen i centrum och norr om väg 1015 är byggd under senare delen av 1900-talet, men här finns 
tydliga spår av historien. Samhället speglar flera skeden, allt ifrån förhistoriska lämningar i form av 
stenkammargravar från yngre stenåldern och gravhögar från järnåldern, till byggnader som kan knytas 
till ortens betydelse som kommunikationscentrum från 1600-talet och framåt. Merparten av 
bebyggelsen speglar dock orten från sent 1800-tal och framåt. Tanumshede spelade en viktig roll i 
regionen, som en mötesplats för handel mellan inlandet och kusten.  
 
Det som idag är Tanumshede bestod ursprungligen av byn Hede och kyrkbyn Vinbäck. Vägskälet vid 
Gästgiveriet och Sockenmagasinet är den gamla knutpunkten kring vilken Tanumshede vuxit och 
utvecklats. 
 
Tanumshede kan än idag delas upp i två delar. I området mellan södra och norra delen av samhället 
ligger den anrika prästgården vars jordbruksmark bildar ett öppet stråk mellan de två delarna av 
samhället. Mellan nuvarande Tanumshede centrum och kyrkbyn Vinbäck i söder rinner Tanumsälven 
tvärs igenom Berghemsmoränen. 
 

 
Flygfoto över Tanumshede tätort sett söderifrån, planområdet är ungefärligt markerat med rött  
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 Illustration 9. Tanumshede tätort 
Affärsvägen kan beskrivas som Tanumhedes kommersiella och offentliga centrum. Sockenmagasinet, 
gamla Tingshuset och Gästgiveriet bildar den s.k. kulturtriangeln över korsningen Apoteksvägen och 
Affärsvägen. 
 
I Tanumshede finns flera av kommunens största arbetsgivare.  
 
Våren 2001 invigdes Kulturhuset Futura i norra delen av samhället, som förutom teatersalong och 
huvudbibliotek rymmer en gymnasieskola. Kulturhuset fungerar idag som en mötesplats för kultur och 
lärande i kommunen. 
 

Detaljplanens utsträckning 

Nedan syns detaljplanens omfattning samt de maximala byggrätterna som medges i detaljplanen. Intill 
redovisas också några äldre platsnamn som kommer från Tanumshedes historia.  
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Illustration 10. Detaljplanens utbredning.              Illustration 11. Äldre platsnamn från orten  
Exempel maximala byggrätter är markerade i  
orange 

Mark och landskap 

Centrala Tanumshede ligger på en åsrygg med mjukt formade slänter mot väster och öster. Åsryggen 
sackar på mitten där Affärsvägen ligger och viker av i den norra och i den södra delen. Åsryggen 
ligger 5-10m ovan omgivande mark. Kring Gästgiveriet växer många stora lövträd som ger området en 
stark parkkaraktär och understryker områdets långa historia. 
 
Berget Kattedaben (detaljplan Tanumshede Centrum del 1) är skogsbeväxt och är högsta punkten i 
samhället. På vissa ställen återfinns bohusgranit i dagen. Tidigare har området sannolikt ingått i ett 
större odlingslandskap och nyttjats som ängs- eller betesmark. Området håller på att växa igen och är 
idag nästan helt skogsklätt med dominans av ung tallskog med inslag av björk, rönn och äldre enar. I 
sydväst växer flera större karaktärsskapande tallar. 
Kring Affärsvägen finns många stora hårdgjorda ytor. I övrigt består planområdet till större del av 
anlagda och uppvuxna trädgårdar. Vid torget finns en park med gamla fruktträd. 
 
Åsen har genom tiderna nyttjats för bostäder, handel, kulturella och religiösa göromål medan slänter 
och dalar nyttjats för djurhållning och odling. Dagens användning följer traditionen där åsen används 
till bostäder, handel och verksamheter medan ytorna för jordbruk främst finns i låglänta delar i väster, 
söder och öster utanför planområdet. 
 

Geoteknik 

En översiktlig geoteknisk utredning har utförts av GeoConsult i Väst AB och är daterad 2012-09-27. 
Inom hela den aktuella planen utgörs marken av genomgående fast jord, morän eller berg med ett tunt, 
max 1m tjockt, jordtäcke. Inga stabilitetsproblem förekommer inom planområdet och grundläggning 
kan normalt uppföras med platta på mark eller längsgående väggsulor, eller direkt på berg eller 
sprängbotten. 
 

Radon 

Stora delar av Tanums kommun är beläget i bohusgranitens utbredningsområde. Denna bergart är 
bland annat känd för sina radioaktiva egenskaper. All hällmark är att betrakta som högradonmark. 
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Kommunen bedömer att det finns risk för att berggrunden i Tanumshede är att betrakta som 
högradonmark. Byggnader ska uppföras radonsäkert enligt gällande normer.  
 

Fornlämningar 

Inom detaljplaneområde förekommer inga fornlämningar. I närheten, utanför detaljplaneområde finns 
ett större antal fornlämningar som besitter ett mycket högt kulturhistoriskt värde och markerar 
Tanumshedes centrala betydelse redan under järnåldern. 
 
Det har genomförts en mängd arkeologiska utredningar övergripande för hela Tanumshede centrum 
och för de närliggande fornlämningsområdena. Dessa behandlas i respektive detaljplan (Tanumshede 
Centrum del 1 och Tanumshede Centrum del 3). 
 

Byggnadsminnen 

 

 
Illustration 12. Karta över kulturminnesbyggnader i närheten av planområdet. 
Den s.k. kulturtriangeln är markerad med rött. 
 
Söder om planområdet ligger det kulturhistoriskt värdefulla Gästgiveriet och andra kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som det gamla Tingshuset och Sockenmagasinet. Tillsammans bildar 
byggnaderna den så kallade kulturtriangeln. Kulturtriangeln skär igenom detaljplanen men 
byggnaderna ligger utanför planens gränser. Detaljplanen är utformad med hänsyn till kulturtriangeln 
och dess värden. 
 
Tingshuset, som idag fungerar som möteslokaler för kommunen, lär ha anor från 1600-talet. 
Byggnaden som den ser ut idag planerades 1788. Stallet är troligen från samma tidsperiod. Stallet och 
Tingshuset byggnadsminnesförklarades 1981.  
 
Sockenmagasinet uppfördes 1869 efter flera nödår och användes som havreförråd. Idag används 
byggnaden för caféverksamhet och en trappa upp finns hembygdsföreningens museum. Byggnaden 
byggnadsminnesförklarades 1981.  
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De äldsta uppgifterna om Gästgiveriet är daterade till 1663, då det utgavs kungliga rättigheter att driva 
gästgiveri här. Delar av dagens byggnad är från 1600-talet, men det hus vi ser idag har huvudsakligen 
1700-talskaraktär. Gästgiveriet byggnadsminnesförklarades 1983. 
 

4 
Foto över Gästgiveriet 

 
Foto över Tingshuset                                          Foto över Sockenmagasinet (till höger) 
 

Bebyggelse  

Planområdet omfattar de mest centrala delarna av Tanumshede. Inom området finns idag en blandad 
småskalig bebyggelse där olika verksamheter blandas med både flerbostadshus och mindre villor.  
 
Längs Affärsvägen finns Tanumshedes kommersiella centrum med en bred variation av verksamheter 
och även en del bostäder. Här blir byggnadsskalan något större än i övriga Tanumshede med hus i upp 
till tre våningar. Rött tegel är det dominerande inslaget i den södra delen av gatan medan ljust målade 
träfasader är det vanligast förekommande i norr. De flesta husen här tillkom under 1970-talet. 
  
Bostäder tar överhand i Affärsvägens nordöstliga del mot Riksvägen. I hörnet finns en u-formad 
byggnad i tre plan som är en markör av det centrala Tanumshede. Mot skogspartiet längs 
Talldungevägen ligger tre flerbostadshus i två våningar byggda under 1960-talet, alla med både 
fasader och tak i rött tegel. Tegel som fasadmaterial har också använts till de stora och stadsmässiga 
byggnaderna för Försäkringskassan och Sparbanken på Affärsvägen. De är byggda på 1980-talets 
början i mörkt rödbrunt tegel och utgör intressanta tidsdokument som betonar Tanumshedes roll som 
centralort. Granne till Sparbanken ligger också ett tegelhus som målats i en passande gul kulör. Det 
inrymmer apotek, några butiker samt lägenheter på övre plan.  
 
Alla dessa byggnader vittnar om sin del i Tanums historia och tillför sin egen karaktär, karaktärer som 
på ett eller annat sätt bör tas i beaktning vid byggandet av nya hus i området. 
 
Ett av målen från kommunens kulturminnesvårdsprogram är att låta den lokala traditionen tjäna som 
utgångspunkt vid ny bebyggelse. Det handlar inte om att skapa kopior av befintliga byggnader, utan 
snarare att inspireras och ta hänsyn till de kvaliteter som finns i omgivningen. Att studera de 
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karaktärer som utmärker den lokala miljön och plocka upp delar av detta vid tillkommande 
bebyggelse. På så sätt kan ny bebyggelse uttrycka moderna kvaliteter samtidigt som det på lämpligt 
sätt knyter an till befintlig bebyggelse.  
 

   
Foto på tegelbebyggelsen längs Affärsvägen           
 
Tillkommande bebyggelse ska anpassas till den småskalighet som idag kännetecknar Tanumshede. 
Målet är ett blandat bostadsutbud med god tillgänglighet. En variation av lägenhetsstorlekar och 
upplåtelseformer eftersträvas vilket kan motverka segregering. De mest centrala delarna kring 
Affärsvägen bör fungera som en blandstad. Blandstaden befolkar centrum även utanför affärstid och 
ger bostäderna kvalitet genom att ligga nära folkliv, restauranger och butiker. 
 
Detaljplanen för Tanumshede Centrum är i stora delar generell och utpekar en flexibel användning för 
att möta framtiden och dess skiftande behov. Stora delar av centrum har användningen 
centrumverksamhet vilket inkluderar verksamhet som bör vara lätt att nå för många människor. I detta 
ingår bland annat butiker, service, gym, kontor, bio, bank, restauranger, samlingslokaler samt även 
bostäder på övre våningsplan.  
 
Detaljplanen föreskriver byggnadshöjder och ytor, men styr generellt inte material och utseende på 
byggnader. Undantag görs dock för några byggnader som exteriört bedöms ha extra stor inverkan på 
Tanumshedes karaktär. Detta gäller några av de nya byggrätterna vid Torget. Särskilda 
utformningsbestämmelser är kopplade till dessa byggnader.  
 
Några byggnader i samhället som bedömts viktiga för upplevelsen av orten har försetts med 
varsamhetsbestämmelser på plankartan. Syftet med varsamhetsbestämmelser är att i förväg göra klart 
vilka särskilda krav som kommer att ställas vid bygglovsprövning. Varsamhetsbestämmelser tydliggör 
vilka karaktärsdrag och värden hos byggnaden som varsamheten speciellt ska inriktas på. 
Varsamhetskrav ger inte rätt till ersättning. 
Bestämmelserna skall ses som stöd i bygglovssammanhang för att bevara kvalitéer. 
I de fall plankartan medger rivning och ny byggnad ska uppföras kan varsamhetsbestämmelser ses 
som råd för ny arkitektur.     
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Vid nybyggnation bör hållbarhetsaspekten beaktas. ÖP 2002 nämner vikten av att minska 
energianvändningen och att öka medvetenheten om detta hos brukarna. Då fastighetsbeståndet bidrar 
till en stor del av samhällets energikonsumtion finns därför mycket att vinna här. Om man studerar 
byggnader ur ett livscykelanalytiskt perspektiv finns långsiktigt ofta ekonomiska vinster med ett 
energieffektivt byggande.   
 
Planbeskrivningen innehåller många perspektiv mm över framtida byggrätter. Dessa är endast 
illustrationer över hur byggnader kan komma att se ut till volym och fasad - de kan komma att 
utformas på annat sätt. Illustrationerna är tänkta att ge förståelse för hur stora byggrätterna är, men 
också ge inspiration till framtida förändring i Tanumshede. 
 

De röda åren 

Begreppet De röda åren har sin grund i arkitekttävlingen som genomfördes 2010 för att få idéer kring 
utformning av nybyggnadsområden och för att stärka ett otydligt centrum. När man i framtiden tittar 
på Tanumshede, ska man enkelt kunna peka ut vad som gjordes under De röda åren - det var då det 
skedde ett omtag av centrum för att anpassa till framtiden. 
 
Runt Torget förenas moderna uttryck med traditionell allmogestil. Detta sker genom färg- och 
materialval. Träbyggnader är bra för miljön och fördelaktigt ur byggekonomisk synvinkel. Ny 
bebyggelse i områden kan ha fasader av trä i grova dimensioner och målas i huvudsakligen matta röda 
kulörer. 
 

  
Illustration 15. De röda åren – möjliga röda kulörer 
 

Illustration 13. Varsamhetsbestämmelser har 
getts till Apotekshuset. Byggnaden ska 
bibehålla sin ursprungliga karaktär med 
avseende på fasad, kulörer, volym m.m. Se 
plankarta. 

Illustration 14. Varsamhetsbestämmelser har 
getts till Sparbankshuset. Byggnaden ska 
bibehålla sin ursprungliga karaktär med 

avseende på fasad, kulörer, takutformning 
m.m. Se plankarta. 
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Konstnärlig gestaltning 

För att förstärka Tanumshedes roll som en kulturbärande ort blir den konstnärliga gestaltningen en 
viktig del. Den bör givetvis vara synlig i Tanumshede centrum och kan ta sig uttryck på flera sätt. 
Exempelvis kan det röra sig om skulpturer, fasadutformning, ljuskonst och annat som lyfter de 
kulturella kvaliteterna i samhället. Extra viktigt är det att den konstnärliga gestaltningen blir 
framträdande på torget och längs Affärsvägen. Dessa är centrala platser som de flesta ortsbor besöker 
och planen ämnar att lyfta fram dem för att stärka Tanumshede centrum. Mer ingående frågor om 
utförande och karaktär på den konstnärliga gestaltningen på orten bestäms dock ej i detaljplanen.    
 
Fyrbodals kommunalförbund är en samarbetsorganisation mellan 14 kommuner i Västra Götalands 
län. De arbetar med en rad frågor där de kan stärkas genom samverkan. Ett av dessa områden är 
kulturverksamhet och 2007 startade ett projekt om offentlig miljö som konstform. Från detta projekt 
kom bland annat styrdokumentet ”Offentlig miljö som konstform – Fyrbodalsmodellen”. Det 
dokumentet innehåller en rad riktlinjer och råd om hur kommunerna ska hantera den konstnärliga 
gestaltningen i det offentliga rummet.  
 
Styrdokumentet menar att det till stor del handlar om att integrera konsten i det offentliga rummet och 
göra det en del av vår omgivning. Den kan då bidra till att göra samhället attraktivare genom att 
tillföra skönhet, eftertanke och stimulans. Den har också en undersökande roll i planeringsprocesser 
och kan vara en livgivare och katalysator för det offentliga samtalet.  
 
Det är kommunens roll att ta det långsiktiga ansvaret för helheten och de offentliga rummen och frågor 
om skönhet och gestaltning bör därför finnas med genom hela processen, från tidig planering till 
driftskedet.   
 
Beslut togs i kommunstyrelsen 2011-05-04 att anta styrdokumentet. 
 
Kommunen har fört en dialog med Konstnärscentrum Väst som representerar många av regionens 
konstnärer.  
 
Utifrån denna dialog hölls ett möte i mars 2014 på Tanums kommun om konstnärlig gestaltning ihop 
med den nya centrumplanen. 
Mötet summerades i ett dokument: Vandringen ”Den röda tråden”.  
 
Däri beskrivs den speciella plats Tanumshede ligger på, åsen med 100-tal gravar, mitt i ett världsarv. 
I samband med nybyggandet av bostäder och omformning av Centrum finns stora möjligheter att låta 
konsten vara det som kan förändra platsen till en omtalad och uppmärksammad ort där besökare 
kommer för att uppleva något mer än shopping. 
 
En idé om upplevelsestig/led med stationer som förbinder Tanumshede Centrum (De röda åren) med 
Oppen Köpcentrum finns. Konsten berikar och förkortar promenaden.  
 
Idéer och förslag i planbeskrivningen ska ses som igångsättare och exempel på hur konstnärer skulle 
kunna jobba med konst integrerat i landskapet och kulturhistorien. 
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Centrum 

 
Förutsättningar: 
Längs med Affärsvägen är bebyggelsen i två till tre våningar, mestadels från 1970- talet. Husen 
innehåller framför allt kommersiell verksamhet, men har även vissa inslag av bostäder. I Affärsvägens 
norra del ligger tre trävillor. ICA Hedemyrs och anslutande parkeringsytor är stora enheter i en för 
övrigt liten skala. Torget består mestadels av gräsytor med äldre fruktträd. 
 
Förändringar: 
Målet är att Affärsvägen ska bli en mer attraktiv och händelserik gata. En väl fungerande centralgata 
kan stärka hela Tanumshedes karaktär. Gatan ges därför en ny gestaltning och byggrätter utökas för att 
underlätta för befintliga och nya centrumverksamheter. Dessa idéer och målbilder härstammar från det 
vinnande tävlingsförslaget där en starkare centrumkaraktär var en viktig del.  
 
Affärsvägen 
Följande beskrivning av utformning och beläggning av torgyta och gata är planförfattarens förslag 
baserat på det vinnande tävlingsförslaget. 
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Affärsvägen föreslås att bli ett så kallat gångfartsområde där fotgängaren har företräde. Bilar som kör i 
fotgängarens hastighet bör vara tillåtna eftersom biltrafiken är viktig i en ort av Tanumshedes storlek, 
både för att gynna handeln och för att ge mer liv och rörelse till gatan. En för Affärsvägen unik 
markbeläggning, olik ortens övriga gator, och gatans nya möblering, föreslås användas för att markera 
den låga fordonshastigheten.  
Dagens många häckplanteringar tas bort och nivåskillnader som försvårar passage från sida till sida 
jämnas ut. Det ska vara enkelt att som fotgängare röra sig över hela Affärsvägen. Gatan får en enhetlig 
markbeläggning där målet är att skapa en enhetlig yta där hela gaturummet signalerar centrumgata och 
att fotgängare har företräde. Den hårdgjorda ytan föreslås bestå av asfalt i vilken grus tryckts ner. 
Markeringar i gatan kan bestå av smågatsten i tre rader utlagda i mönster för att dekorera och dela in 
gatan i ytor för körbana, gångytor, parkering, marknadsstånd etc. Gatstenen ligger i samma höjdnivå 
med grus- och asfaltsbeläggningen för att få en enda yta - ett golv. Samma markbeläggning föreslås 
fortsätta ut på Torget. Gatan möbleras med bänkar, cykelställ mm. Butikerna ges frihet att exponera 
varor utomhus. Körbanor, gångytor och markerade gångpassager ska anpassas till handikappade. 
Utformning och indelning ska alltid göras så att fotgängaren prioriteras. 
 

           
Foto, Liknande markbeläggning som föreslås till Affärsvägen hittar man på Lejonbacken, utanför 
Stockholms Slott 
 
Målet är att Affärsvägen ska bli ett tydligt sammanhängande gaturum samtidigt som gatan 
innehållsmässigt blir mer varierad.  
 
Affärsvägen har redan idag en varierad bredd vilket förstärks genom att flera mindre byggrätter läggs 
till, framför allt på den norra sidan. Torgets grönområde fortsätter ut i gaturummet. Detta ger en mer 
varierad siktlinje och signalerar automatiskt en minskad fordonshastighet på gatan. Kommersiella 
entréer placeras ut mot Affärsvägen och/eller Torget för att öka gatans och torgplatsens attraktivitet 
och intensitet. Den södra sidan förblir mer enhetlig, vilket förstärks av en enkel trädrad.  
 
Längsgående korttidsparkering ska vara fortsatt möjlig. 
Handikapparkering ska finnas på ett antal lämpliga platser längs Affärsvägen. Prioritet ligger på närhet 
till offentliga entréer samt entréer till vårdinrättningar och apotek. Handikapparkering föreslås finnas i 
mitten och i båda ändarna av Affärsvägen i anslutning till apoteket och Kvarterskliniken. Exakt 
placering regleras ej i detaljplanen. 
 
Affärsvägen föreslås enkelriktas så att en större andel av gatans yta kan nyttjas till annat än biltrafik då 
körbanan blir smalare. Planen möjliggör fortfarande dubbelriktning, men fördelarna med enkelriktning 
bedöms överväga då detta ger ökad plats för övriga funktioner som gångytor, torghandel, 
uteserveringar och parkeringsplatser. Riktning på eventuell enkelriktad trafik fastslås inte i planen, 
utan kan anpassas efter framtida behov. 
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Illustration 16. Sektion A-A genom Affärsvägen, enkelriktat alternativ, skala 1:150 i A4  
Förslag att enkelrikta Affärsvägen är huvudförslag för detaljplanen. 
 
 

 
Illustration 17. Sektion B-B genom Affärsvägen, enkelriktat alternativ, skala 1:150 i A4 
Förslag att enkelrikta Affärsvägen är huvudförslag för detaljplanen. 
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Illustration 18. Sektion A-A genom Affärsvägen, dubbelriktat alternativ, skala 1:150 i A4 
Förslag med dubbelriktning av Affärsvägen är möjlig men förespråkas ej i detaljplanen. 
 
 

 
Illustration 19. Sektion B-B genom Affärsvägen, dubbelriktat alternativ, skala 1:150 i A4 
Förslag med dubbelriktning av Affärsvägen är möjlig men förespråkas ej i detaljplanen. 
 



 29

 
 
Illustration 20. Föreslagen utformning av Affärsvägen och Torget. Främst visas mönster och 
beläggning med några figurer som exempel. Enkelriktat alternativ illustreras. 
Tillgänglighetsparkeringsplacering är endast förslag och styrs ej i detaljplan. 
Här syns även var sektionssnitten för var illustration 16-19 är tagna, (A-A och B-B). 
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Capo di Ponte i norra Italien är Tanumshedes vänort. En del av inspirationen till Affärsvägens nya 
utformning hämtas härifrån, en ort som liksom Tanumshede bär med sig historien i form av 
hällristningar och grottmålningar. En plats där den gamla stadsmiljön möter den nya. Men det som 
utformningen framförallt handlar om är integration av människor och trafik. Att skapa ett gaturum där 
alla är välkomna och där blandningen är det som skapar gatans puls.  
 

  
Foto över exempel där trafik, uteserveringar och människor samsas om samma gaturum 
 
Torget och Parken 
Följande beskrivning av utformning är planförfattarens förslag baserat på det vinnande 
tävlingsförslaget. 
 
Ett nytt torg skapas för sociala, kulturella och kommersiella händelser. Torget består av två delar: Dels 
Parken där man behåller flertalet befintliga träd och grönytor, dels Torget där man skapar en plats för 
torghandel, evenemang, uteservering mm.  
Hela Torget föreslås ges ett och samma golv från entréytan framför Hedemyrs ned till Affärsvägen. 
Den hårdgjorda ytan är densamma som på Affärsvägen, det vill säga grus som trycks ned i asfalt med 
markeringar av smågatsten. Torget får ett rektangulärt mönster där varje ruta kan numreras och hyras 
ut för torghandel eller andra tillfälliga evenemang.  
 
Mellan Torget och Parken skapas en böljande sandyta för lek, en "lekstrand". Plats finns även för en 
mindre utomhusscen vars byggnadsarea regleras i detaljplanen till max 20kvm samt en nockhöjd på 
3.5m. Scenen kan efter behov placeras fritt inom plankartans torgområde, som getts egenskapen 
”scen”.  
 
För att bevara och utveckla fruktodlartraditionen inom Tanumshede kan en del av fruktträden sparas 
inom parken för att agera visningsträdgård. Två av fruktträden föreslås sparas även inom torgytan.  
Nedan redovisas de träd som behålls gentemot befintligt och nytt utseende av park. 
I befintlig stadsplan 08:110, 1980-04-30, finns två byggrätter där parken idag är lokaliserad.  
Byggrätten utefter Affärsvägen tas bort i den nya planen. Den andra minskas och ger plats åt en glasad 
paviljongbyggnad, Långhuset. Torget och Parken fortsätter att vara allmän plats i den nya planen. 

         
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Illustration 21. Några konstnärligt 
utformade öar i betong kan fungera som 
sitt- och klätterplatser intill "lekstranden". 
De är illusoriska skär på torgytan. 

Illustration 22. Fruktträd som kan 
bevaras inom parkområdet. 
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Foto över torget med ICA Hedemyrs och Affärsvägen norrut 
 

 
Illustration 23. Torget med ICA Hedemyrs och Affärsvägen norrut, möjlig utformning 
 

 
Foto över torget och Affärsvägen söderut 
 

 
Illustration 24. Torget och Affärsvägen söderut, möjlig utformning 
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Belysning 
Gestaltningsprogrammet ger riktlinjer angående utformningen av belysning för allmän plats. 
Affärsvägen bort till Bygdegårdsplan ska ha en armatur som skiljer sig från övriga gator. Den 
kompletteras med belysta ytor som visar textur, material och kulör samt ger ett vackert indirekt ljus. 
Ljus från bostadsfönster, serveringsställen bidrar också till den allmänna centrumbelysningen. Rätt 
belysning i centrum ger större trygghet.  
 
Belysningen kan delas i tre nivåer.  
 

• Belysning kopplad till nyttjandet på platsen. Belysningsstolpar placeras företrädesvis ihop 
med träden längs Affärsvägen. 

• Belysning kopplad till gaturummet. Rummets väggar (fasader) ska belysas 
• Belysning kopplad till fonder och målpunkter. Viktiga landmärken belyses och ger stöd för 

orienteringen, till exempel som Handelstrappan (vilken redovisas i parallell detaljplan 
Tanumshede Centrum del 1) efter planens genomförande. Målpunkter som busshållplatser och 
övergångsställen bör få extra belysning. 

 

        
Foton över exempel på belysning kopplad till gaturummet. 
 
Utöver belysningsstolpar kan varje fasadutsnitt längs Affärsvägen ges en anpassad belysning för 
mångfald till den allmänna centrumbelysningen. Detta kan till exempel ske genom uppåtljus från 
enklare markarmaturer invid fasad, alternativt lågt placerad fasadarmatur som ger släpljus på fasaden.  
 

       
Foton över exempel på belysning av grönytor. 
 
I Parken kan ljusarmaturer riktas mot träd och gräsytor.  
Belysning kan placeras mellan gradängerna i Handelstrappan som ett vackert inslag och för att betona 
det horisontella motivet. Skyltfönster kan fungera som ljusalstrande vitrinskåp. Handelstrappans 
belysning ger stöd för orienteringen när det är mörkt. 
 

 
Foto över exempel på belysning av gradäng liknande den föreslagna Handelstrappan. 
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God belysning i samhället är även viktigt ur en tillgänglighetsaspekt. Bland annat ska GC-vägar, 
trottoarer och torg ha god belysning för att underlätta framkomligheten och minska skaderisken.  
 
I linje med gestaltningsprogrammet bör en ljusdesigner delta vid projektering av Affärsvägen och 
Torget. 
 
Handelstrappan 
Längs med ICA Hedemyrs fasad ut mot Torget, föreslås en utökad byggrätt för handel, servering mm. 
Fasaden ligger i bästa läge, mitt i samhället och med optimalt solläge.  
Här föreslås en handelstrappa, en välkomnande läktare där man kan sätta sig och ta del av 
Tanumshede centrum.  
 
Handelstrappan handläggs i annan detaljplan (Tanumshede Centrum del 1) parallellt med dessa 
handlingar. Handelstrappan är dock en del i helheten Tanumshede centrum och därför redovisas dess 
utseende och byggrätt även i denna detaljplan inom exempelillustrationer och text. För mer 
information se detaljplan Tanumshede Centrum del 1. 
 

 
Illustration 25. Möjlig utformning av Handelstrappan vid ICA Hedemyrs fasad. (Mer information 
finns i parallell detaljplan Tanumshede Centrum del 1). 
 

    
Illustration 26 & 27. Vyer över Torget vid ICA Hedemyrs, möjlig utformning av Handelstrappan och 
Långhuset. (Mer information angående Handelstrappan finns i parallell detaljplan Tanumshede 
Centrum del 1). 
 
Långhuset 
Längs Torgets nordvästra sida tillskapas en byggrätt för en långsträckt paviljong, det så kallade 
Långhuset. Byggnaden ramar in Parken och Torget samtidigt som det skärmar av mot parkeringen. 
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Bronsåldern och världsarvet har inspirerat till illustrerat förslag. Illustrationen visar på en underdel 
som har ett modernt och transparent uttryck med väggar av glas. Skjutdörrspartier kan öppnas eller 
stängas beroende på väderlek och aktivitet. Taket skulle kunna täckas med vass. 
Långhuset föreslås bli platsen för utställningar och information om bygdens historia, turism och 
evenemang. Paviljongen kan också inrymma butik med passande utbud och toaletter. Dagtid är det en 
attraktiv mötesplats för kunder, besökare och kommuninvånare, nattetid en lysande lykta på Torget.  
Långhuset är en av de byggnader som exteriört bedöms ha extra stor inverkan på Tanumshedes 
karaktär. Utformningsbestämmelser föreslås som säkerställer glasfasad med bärverk av trä. 
 
Byggrätten för Långhuset ligger på kommunens mark och sammanfaller med befintliga VA-ledningar. 
Innan byggnaden uppförs måste ledningarna flyttas. För mer ingående information angående 
ledningsflytt se rubrik "Teknisk Försörjning - vatten, avlopp och dagvatten". 
 

       
Illustration 28. & 29. Möjligt plan, sektion och interiörperspektiv från paviljongen Långhuset vid 
Torget 
 
Längan 
Inom en detaljplan som handläggs parallellt med dessa handlingar (detaljplan Tanumshede Centrum 
del 1) redovisas en byggrätt för handel utmed ICA Hedemyrs, vänd mot Affärsvägen. För mer 
information se detaljplan Tanumshede Centrum del 1. 
 
Handelshuset 
Utefter Affärsvägens norra del ligger tre trävillor på fastigheter Tanumshede 3:44, 2:44 och 2:43. Här 
ges möjlighet till en förtätning med ökad byggrätt för centrumanvändning, till exempel ett mer 
sammanhängande handelshus med handel i bottenplan, garage i källarplan och bostäder på övre plan.  
 
Planbestämmelserna medger även en möjlig utbyggnad av de befintliga villor som finns på 
fastigheterna. 
 

            
Illustration 30. Exempel på hur ett möjligt Handelshus kan utformas och hur det kan förhålla sig till 
gatans lutning. Bostäderna nås från loftgång/terrassbjälklag i sydöst. Skala 1:800 i A4. 
 
Med dagens trafikmängder samt den trafik som förväntas genereras av detaljplanen och övriga 
framtida trafikökningar, blir handelshuset utsatt för buller från Affärsvägen. Under sommarmånaderna 
kan bullernivåer överstiga riktvärden för bullerriktvärden och avsteg från Boverkets allmänna råd 
behöver då tillämpas vid ny bostadsbebyggelse. Bostäder ska därför utformas så att minst hälften av 
bostadsrummen vetter mot ljuddämpad sida. Detta säkras av bestämmelse s1 i plankartan. Illustration 
31 visar att det är fullt genomförbart att använda sig av ljuddämpad sida för huset.  
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Då gångfartsområde förespråkas av kommunen på Affärsvägen kan det bli aktuellt att hastigheten 
sänks vid ett plangenomförande. Detta kan leda till att trafiken minskar på Affärsvägen som resultat av 
att bilister i större utsträckning väljer andra körvägar. En sänkning av hastigheten har också en positiv 
inverkan på bullernivåer, vilka då kan bli lägre. 
 

 
Illustration 31. Möjlig planlösning i handelshusets bostadsplan visar att det är fullt genomförbart att 
tillämpa ljuddämpad sida för huset 
 
Motivering till avsteg från huvudregel enl. Boverkets allmänna råd 
Huvudregel beträffande buller och ytterligare motivering till avsteg finns under rubrik "Hälsa och 
säkerhet - Buller". 
Avsteg från huvudregel beträffande buller är aktuella på platsen redan idag då riktvärden inte klaras 
med nu gällande detaljplan, detsamma gäller för kommande bebyggelse. I nuvarande plan över 
området medges bostäder i läget där Handelshuset föreslås.  
Kommunen ser det som rimligt att avsteg från huvudregeln accepteras. Handelshuset väntas stärka 
fullserviceorten Tanumshede och dess centrum. Handelshusets centrala läge bidrar till att utveckla 
orten på ett långsiktigt och hållbart vis. Centrumorienterad bostads- och handelsbebyggelse bidrar 
även till att minska bilberoendet inom orten, vilket medverkar till att minska ortens negativa 
miljöpåverkan, förbättra folkhälsan samt skapa en god bebyggd miljö. 
 
F.d. Konsum, Tanumshede 1:44 
I byggnaden låg tidigare en Konsumbutik som numera har avvecklats.  
Planen möjliggör en andra våning. Den kan bland annat användas för personalutrymmen och bostäder.  
 
Framför fastigheten ut mot Affärsgatan tillkommer mindre byggrätter som möjliggör ny entré till 
byggnaden. Marken är idag del av Affärsgatans vägområde och i kommunens ägo.  
Tillkommande byggrätter sammanfaller med, eller ligger mycket nära befintliga VA-ledningar. För att 
byggnader ska kunna uppföras måste ledningarna flyttas.  
 
På gränsen mot Tanumshede 1:30, bortom f.d. Konsums tidigare lastbrygga, tillkommer en mindre 
byggrätt för centrumverksamhet. Nordväst om denna byggrätt tillkommer en byggrätt där det kan 
uppföras rum för avfallshantering samt förråd för cyklar m.m.  
I befintlig stadsplan är området utlagt som prickmark.  
Byggrätten ligger på befintliga dagvattenledningar. Dagvattenledningar och rännstensbrunnar behöver 
läggas om i samband med grundläggning av de nya byggnaderna och kopplas sedan på anslutande 
dagvattenledning.  
 
Tanumshede 1:30 
Planen möjliggör att befintlig byggrätt utökas mot Torg med 1,6 meter in på Tanumshede 1:43. Detta 
möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad med ca 3,5 meter i två våningar. Förändringen möjliggör 
att ett nytt trapphus med hiss som ger bättre tillgänglighet till bostadsytorna en trappa upp, kan 
uppföras.  
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Utökad byggrätt hamnar i konflikt med befintliga VA-ledningar på fastighetens nordöstra sida och i 
byggrättens norra hörn skär befintlig spillvattenledning genom byggrätten. Då ledningar och 
handlingar är gamla bör ledningar och brunnar mätas in innan ingrepp påbörjas. Vid åtgärder inom 
byggrätten kan en flytt av dessa ledningar komma att bli aktuell, då byggnader ej får uppföras på 
ledningar och då avståndet till ledningar bör vara minst två meter.  För mer information angående 
ledningsflytt se rubrik "Teknisk Försörjning - vatten, avlopp och dagvatten". 
 
Eftersom en möjlig utbyggnad skulle bilda fond till det nya Torget och Parken, rekommenderas att 
fasaden utformas med hänsyn till detta. Marken är idag delvis del av gågatan. 
 
På gränsen mot Tanumshede 1:44 tillkommer en mindre byggrätt för centrumverksamhet. Nordväst 
om denna byggrätt tillkommer en byggrätt där det kan uppföras allmänt förråd, cykelförråd och 
soputrymme.  
I befintlig stadsplan är området utlagt som prickmark.  
Byggrätten ligger på befintliga dagvattenledningar. Dagvattenledningar och rännstensbrunnar behöver 
läggas om i samband med grundläggning för de nya byggnaderna och kopplas sedan på anslutande 
dagvattenledning.  
 
Mellan den tillkommande byggrätten och den befintliga byggnaden föreslås en markreglering från 
kvartersmark till gågata. Detta för att säkerställa att allmänheten kan passera från Affärsvägen vidare 
mot Ringvägen och Talldungevägen. 
 
 
Sparbanken, Tanumshede 1:248 
Fastigheten Tanumshede 1:248 vid Affärsvägens södra del är idag bebyggd med två huskroppar i två 
våningar, dessa är sammanlänkade med en enplansbyggnad. Planen möjliggör att länken byggs till 
med en andra våning.  
 
På baksidan av fastigheten, söderut, möjliggör planen en markreglering. På så sätt kan det anläggas 
fler parkeringsplatser på fastigheten.  
 
Trafikskolan, Tanumshede 1:6 
Vid Affärsvägens södra infart på Tanumshede 1:6 föreslås ändrad användning mot 
centrumverksamhet. Planen möjliggör även att fastigheten utökas med del av intilliggande naturmark 
så att byggrätten kan utökas.  
 
Ändringen syftar till att förstärka Tanumshedes entré söderifrån och bilda fond till Gästgiveriet. 
Trafikskolan är därför en av de byggnader som exteriört bedöms ha extra stor inverkan på 
Tanumshedes karaktär. Utformningsbestämmelser föreslås som säkerställer sadeltak samt träfasad 
målad i täckande ljusa kulörer. 
 
Tanumshede 1:88 
Fastighetens norra spets föreslås bli allmän platsmark. Detta möjliggör siktförbättrande åtgärder vid 
anslutning till övergången Hedevägen - Ringvägen - Talldungevägen. VA-ledningar med avsikt att 
försörja den egna fastigheten går idag över tomten. Vid tillbyggnad på fastigheten bör dessa ledningar 
beaktas. 
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Tillgänglighet 

Tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen kan uppfyllas inom all tillkommande kvartersmark. Detta 
bevakas vid bygglovgivning enligt PBL och BBR.  
 
Minst 3 % av parkeringsplatserna ska utgöras av handikapplatser inom planområdet. Reserverade 
parkeringsplatser för funktionshindrade ska finnas i nära anslutning till entré. Det ska även finnas en 
angöringsplats där till exempel färdtjänst och taxi ska kunna stanna nära entréer till publika och 
allmänna byggnader. Både parkeringsplatser och angöringsplatser ska vara tydligt markerade. 
Handikapplatsens bredd ska vara 3,5 meter bred. Vid tillkommande bostäder ska angöringsplats för 
bilar och parkering för rörelsehindrade kunna anordnas enligt rådande normer. 
 
Utformning av busshållplatser och anslutande gångvägar ska följa riktlinjer i Hållplatshandboken, 
Västtrafik, och Västra Götalandsregionens riktlinjer för personer med funktionshinder. Målpunkter 
som busshållplatser och övergångsställen bör få extra belysning. 
 
Centrum 
Affärsvägen och övriga allmänna platser projekteras med ledstråk för personer med 
funktionsnedsättning. GC-banor, trottoarer och andra ytor för fotgängare utformas med plana ytor som 
inte lutar för mycket i sidled så att personer med funktionshinder kan använda dem. 
Handikapparkering och angöringsplatser anläggs enligt ovan. Förutom inom parkeringsytor anläggs 
handikapparkeringar även utefter Affärsvägen för ökad tillgänglighet. God belysning används i hela 
centrum vilket är en viktig tillgänglighetsaspekt. 
 

Service 

Inom programområdet finns kommersiell och offentlig service i form av bank, vårdcentral, apotek, 
matvarubutiker, restauranger, bageri, sybehörsbutiker, frisörer, klädbutik etc. 
 
Planens genomförande innebär utökade byggrätter utefter Affärsgatan och Torget. Planen innebär även 
en upprustning av det offentliga rummet: Affärsvägen, Torget, parkeringsytor mm. Tillsammans ger 
detta ett bättre underlag för bibehållen service. 
 

Gator och trafik 

Väg E6 går utanför Tanumshede i riktning Strömstad/Oslo och Göteborg/Uddevalla. Genom samhället 
går väg 1015 i riktning mot Fjällbacka/Grebbestad från Tanumshede Centrum. Från väg 1015 kan man 
ansluta till E6 via väg 920 eller från väg 920 till väg 914.  
En ny väg från E6 mot Grebbestad är byggd, vilket innebär att en stor del av trafiken som tidigare gick 
genom centrum har försvunnit. 
 
Planområdet innehåller flertalet gator, där Apoteksvägen (väg 1015), Riksvägen (väg 920) och 
Ringvägen är de mest trafikerade.  
Affärsvägen beskrivs under egen rubrik på sida 24.  
 
Trafikverket är huvudman för väg E6, Apoteksvägen (väg 1015) samt Riksvägen (väg 920). Övriga 
gator inom planområdet har kommunen som huvudman. 
 
2014-06-25 antogs en ny hastighetsplan av kommunstyrelsen. Beslutet innebär att grundhastigheten 
inom tätbebyggt område i Tanumshede föreslås ändras till 40 km/tim. Inom planområdet innebär detta 
att alla gator får hastighetsbegränsningen 40 km/tim.  
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En trafikutredning har utförts för Tanumshede Centrum och som delvis berör detaljplaneområdet. 
Utredningen är gjord av BBK Teknik & Miljökonsulter AB och är daterad 2012-11-27. Den omfattar 
övergångsställen, gc-passager och gc-överfarter samt studerade gatorna i området. 
 

 
Illustration 32. Vägar och vägnamn inom planområdet. 
Exempel maximala byggrätter är markerade. 
 

Ringvägen och Talldungevägen 
Förutsättningar: 
Ringvägen tillkom under 1970-talet och fungerar som servicegata till Affärsvägen. Ringvägen ansluter 
till Talldungevägen inom planområdet.  
ICA Hedemyrs är en etablering som genererar mycket behovstrafik till vägen. Från Ringvägen nås de 
största parkeringarna i Tanumshede. Nyligen utbyggd GC-bana finns mellan Affärsvägen och 
Hedevägen, utmed Ringvägen. Idag rör sig fortfarande flera oskyddade trafikanter längs med och tvärs 
över gatan för att ta sig mellan de olika parkeringarna och målpunkterna i centrum. Bristen på 
övergångsställen och ytterligare gångbanor gör att detta ofta sker i bilkörfälten. 
 
Förändringar: 
Ifall Affärsvägen görs om till gångfartsområde, antas biltrafiken i ännu högre utsträckning komma att 
styras över till Ringvägen. Ringvägen förblir asfalterad, medan mötet med Affärsvägens 
gångfartsområde i söder markeras med markbeläggning i form av gatsten eller betongmarksten. 
Utfartsförbud läggs till utanför vårdcentralen på Tanumshede 1:88 samt längs parkeringen vid ICA 
Hedemyrs.  
 
Gång- och cykelbana anläggs utefter Ringvägen och sedan Talldungevägen från Affärsvägen i söder 
fram till nybyggnadsområdet Kattedaben i norr, (se parallell detaljplan Tanumshede Centrum del 1), 
del av gång- cykelbanan är för närvarande redan utbyggd. Gångbana tillkommer vid parkeringsytorna 
vid ICA Hedemyrs. Detta kommer innebära en större trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanter som 
rör sig längs gatan.  
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Riksvägen 
Förutsättningar: 
Riksvägen (väg 920) karaktäriseras av att bebyggelsen ligger väl indragen på tomtmark. Den utgörs av 
både bostäder och handel. På båda sidor om Riksvägen finns idag smala trottoarer.  
 
Förändringar: 
Längs med Riksvägen finns behov av förbättringsåtgärder för fotgängare och cyklister. Planen ger (där 
den omfattar Riksvägen) därför utrymme till sådana åtgärder, så som t.ex. breddning av trottoarer/GC-
banor och förbättrade gångpassager. Däremot reglerar inte planen i detalj vilka åtgärder som kan 
komma att bli aktuella, eller hur dessa ska genomföras. 
 

Apoteksvägen 
Förutsättningar: 
Apoteksvägen (väg 1015) karaktäriseras av en äldre servicestruktur med bl a Sockenmagasinet, 
Gästgiveriet och det gamla Tingshuset. Bebyggelsen ligger väl indragen på tomtmark, ofta med en 
stenmur ut mot gatan. Vägens bredd varierar. Längs vägens norra sida går idag en smal trottoar. 
Övergångsställen finns där vägen möter Affärsvägen, dessa har ingen mittrefug.  Hastigheterna på 
Apoteksvägen är ibland mycket höga. 
 
Förändringar: 
Längs gatan finns behov av förbättringsåtgärder för gång- och cykeltrafikanter. Därför finns inom 
vägområdet för Apoteksvägen i plankartan tillräckligt med yta för att anlägga en gång- och cykelbana, 
förslagsvis norr om vägen i anslutning till hotell och Gästgiveri. Vägbanan kan eventuellt 
breddjusteras till ca 5,5m för att sänka bilarnas hastighet.  
 

Postvägen 
Förutsättningar: 
Postvägen är en gata där ett par garage tillhörande villafastigheter delvis ligger inom befintligt 
vägområde. Infart/utfart mot Affärsvägen från Postvägen ingår i detaljplanen. 
 
Förändringar: 
Postvägen föreslås enkelriktas, detta styrs dock inte inom detaljplan. Postvägen kommer att 
trafikförsörja nybyggnadsområdet Backane och föreslås att breddas i söder. Postvägen och område 
Backane handläggs i en annan, parallell, detaljplan (Tanumshede Centrum del 3). 
 

Cirkulationsplats Apoteksvägen - Affärsvägen 
Förutsättningar: 
I den fördjupade översiktsplanen för Tanumshede står att en rondell bör anläggas vid Gästgiveriet för 
att öka trafiksäkerheten. Alla bussar som trafikerar Tanumshede kör denna väg för att komma till 
busshållplatsen på närliggande bygdegårdsplan. Korsningen har en utformning som gör att det från 
vissa håll är dålig sikt samtidigt som hastighetsbegränsningen ofta överskrids. Närheten till skolan gör 
att korsningen används mycket av oskyddade trafikanter. 
Trafikverket har för närvarande inga ekonomiska medel att tillgå för de föreslagna åtgärderna. 
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Historiskt foto över korsning Apoteksvägen - Affärsvägen, Gästgiveriet till höger. Foto från boken 
Tanums Hed till Tanumshede, Ralf Tibbling, 2006. 
 
Förändringar: 
Utrymme för en ny cirkulationsplats föreslås i 
korsningen Apoteksvägen - Affärsvägen. 
Illustrationen visar en möjlig mindre rondell som 
anpassas till den mycket känsliga kulturmiljön, 
samtidigt som man uppnår erforderliga 
svängradier för buss.  
 
Utrymme för en övergång med refug är utlagt på 
Apoteksvägen och Affärsvägen. Dessa kan ge en 
säkrare passage för fotgängarna och därmed en 
tryggare förbindelse från centrum och 
Affärsvägen till busshållplats och intilliggande 
skola.  

 
     

 
 Illustration 34.  Möjlig rondell i 

korsningen  
Apoteksvägen -  

Affärsvägen. 
 
En cirkulation - rondell - har syftet att reducera hastigheten på fordon som närmar sig samhället från 
Grebbestad. Skyltning och refuganvisning ger en tidig portaleffekt för alla fordon från väster. Den 
passage som är föreslagen på östra sidan av rondellen kommer även den att bli trafiksäkrare genom 
dessa anordningar. 
 
Den föreslagna rondellens gestaltning underordnas visuellt Gästgiveriet, Sockenmagasinet och 
Tingshuset (utanför planområde) i den så kallade kulturtriangeln. Gestaltningen av cirkulationsplatsen, 
entrén till Tanumshede centrum, ska göras i samråd med länsstyrelsen.  
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Trafikmängder 

Trafikmängder, både nuvarande och prognos, har noggrant studerats i bullerutredningen (Gärdhagen 
Akustik AB, 2014). Här följer information om dagens trafikmängder, trafikmängder som tillkommer i 
o m ett plangenomförande, en trafikprognos för år 2030 samt hur dessa siffror har räknats fram. 
Trafiksiffror är angivna utifrån mängden trafik under sommarmånaderna/högsäsong, 1 juni - 15 
augusti. 
Bullerutredningen omfattar både Tanumshede Centrum del 1 och 2, här redovisas endast information 
som är relevant för detaljplan Tanumshede Centrum del 2. Mer utförlig information om trafikmängder 
och skattningar och hur dessa tagits fram går att finna i bullerutredningen. 
 
I bullerutredningen kallas den del av Talldungevägen som finns inom detaljplanen för Ringvägen, se 
illustration 39. Detta berör dock inte denna rubrik (Trafikmängder). 
 
Befintlig trafik 
Uppgifterna utgörs av trafikräkningar som kommunen gjort år 2010-2012, samt skattningar gjorda av 
kommunen där mätningar har funnits men genomförts under lågsäsong. 
 
Vägar och sträckor: Antal fordon per dygn: Nuvarande hastighet: 
Affärsvägen 1705 st 30 km/tim 
Ringvägen – Apoteksvägen 5200 st 30 km/tim 
Apoteksvägen  7200 st 50 km/tim 
Ringvägen 2788 st 30 km/tim 
Riksvägen 2127 st 50 km/tim 

 
Trafikökning till följd av utveckling av Tanums Näringspark 
Det har genomförts en trafikutredning för Tanums näringspark (Trafiktekniskt PM, tillhörande: 
Utveckling av Tanums näringspark, WSP) vilken redovisar uppgifter om antal fordon under 
maxtimme högsäsong före och efter utbyggnad av näringsparken. Tillkommande trafik som redovisas 
har tagits fram genom att jämföra trafiksiffror som anges i illustrationer inom trafikutredningen. 
 
Vägar och sträckor: Tillkommande antal fordon per dygn: 
Apoteksvägen  4500 st 

 
Allmän trafikökning på statliga vägar 
Trafikverket anger att trafik på statliga vägar ökar med 1 % per år på det statliga vägnätet inom 
Fyrbodalsmotet. 
 
Vägar och sträckor: Tillkommande antal fordon per dygn: 
Riksvägen 367 st 
Apoteksvägen 1915 st 

 
Trafikökning till följd av ny bostadsbebyggelse 
Varje hushåll antas generera ca 5 trafikrörelser per dygn, därigenom har trafikmängd vid en full 
utbyggnad av bostäder kunnat beräknas. 
 
Vägar och sträckor: Tillkommande antal fordon per dygn: 
Affärsvägen 50 st 

 
Trafikökning till följd av ny affärsbebyggelse i centrum 
Trafikökningen har beräknats baserat på omsättningen av parkeringsplatser inom centrum samt 
parkeringsbehovet för verksamheterna. En total ökning av trafiken inom centrumområdet togs fram. 
Därefter beräknades den totalt tillkommande trafikens spridning inom närliggande vägnät genom att 
titta på fördelningen av nuvarande trafik på närliggande vägnät och beräkna procentsatser över hur 
nuvarande tillströmmande trafik till centrum fördelas inom vägnätet. Dessa procentsatser användes 
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sedan för att beräkna tillkommande trafik för respektive relevant vägsträcka. En utförligare 
beskrivning över beräkningarna finns i bullerutredningen. 
 
Vägar och sträckor: Tillkommande antal fordon per dygn: 
Affärsvägen 67 st 
Ringvägen – Apoteksvägen 136 st 
Ringvägen  108 st 

 
Trafikprognos för 2030 
Dessa siffror har använts i bullerutredningen och är en prognos för trafikläget år 2030. 
Trafikprognosen utgår från mätningar/skattning av befintlig trafik under högsäsong och tar hänsyn till 
de trafikökningar som beror på utveckling av Tanums Näringspark, allmän trafikökning på statliga 
vägar, tillkommande trafik till följd av nya bostäder samt tillkommande trafik till följd av ny 
affärsbebyggelse i centrum. 
Affärsvägen har föreslagits som gångfartsområde och beslut kan tas vid ett plangenomförande. Om 
Affärsvägen beslutas bli gångfartsområde kan trafiksituationen ändras något mellan Affärsvägen och 
Ringvägen.  
 
Vägar och sträckor: Antal fordon per dygn: Framtida hastighet: 
Affärsvägen 1822 st 40 km/tim alt. gångfart 
Ringvägen – Apoteksvägen 5361 st 40 km/tim 
Apoteksvägen  13615 st 40 km/tim 
Ringvägen 2788 st 40 km/tim 
Riksvägen 2494 st 40 km/tim 
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Illustration 33. Trafikprognos 2030 i kartform, utdrag ur Bullerutredning, Gärdhagen Akustik AB. 
Illustrationen har avgränsats då originalet berör ett större område än det som är inom plangränsen. 
Originalet finns att se i bullerutredningen. 
OBS: Gatunamnen i denna illustration gäller endast för rubriken Buller och Vatten, avlopp och 
dagvatten. 
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Parkering 
Förutsättningar: 
Stora delar av centrala Tanumshede används idag för parkering intill verksamheter och handel. Flera 
stora parkeringsplatser finns placerade på Affärsvägens baksidor; vid f.d. Konsum och ICA Hedemyrs 
ca 146 platser och bakom Sparbanken ca 36 platser. Ca 25 gatuparkeringar finns längs Affärsvägen 
och vid Ringvägens båda anslutningar. Tillsammans med en parkeringsyta om ca 33 platser vid 
korsningen Ringvägen - Hedevägen - Talldungevägen finns det inom planområdet ungefär 240 platser. 
Behovet av parkering är stor sommartid, men betydligt mindre under övriga året. Detta gäller särskilt 
vid ICA Hedemyrs. 
 
Det pågår för tillfället ett arbete med att ta fram en parkeringsnorm för Tanums kommun. De siffror 
för parkeringsbehov som planförslaget utgått ifrån är följande riktlinjer: 
 
Bostad                   1pl/lgh 
Butik   1pl/50 kvm 
Restaurang  1pl/20 kvm (Kök ej medräknat) 
Systembolag  1pl/33 kvm 
 
Inräknat bruttoarean för verksamheter i centrum, både butiker och restauranger (inkl. kök) är dagens 
parkeringsmängd i centrum ca 1 plats/30 kvm verksamhetsyta. Detta innebär att det inte kommer att 
finnas så stort behov av nya parkeringsplatser i centrum för att följa de riktlinjer som nämnts ovan. 
Däremot finns det redan idag ett önskemål från ortens butiksägare om fler platser för att öka handeln 
under sommarsäsongen. 
 
För trivseln i samhället är det av stor vikt att en eventuell ökning av parkeringsytorna kan ske utan att 
stora asfaltsytor blir det dominerande inslaget i centrummiljön. Tonvikt bör läggas vid den estetiska 
utformningen. Vid ICA Hedemyrs parkering finns idag ett vagnsskjul för kundvagnar. Placeringen är 
inte optimal ur trafiksäkerhetssynpunkt och estetisk synpunkt. 
 

Inom delområde 
centrum: 

Befintlig parkeringsmängd: Bef. p-behov, enligt nämnda riktlinjer: 

Verksamheter ca 1 pl/30 kvm (ca 240 pl) ca 1 pl/50 kvm (ca 140 pl) 
Tabellen visar nuvarande parkeringssituation i detaljplaneområdet. Varken befintlig eller 
tillkommande villabebyggelse räknas in. 
 
Förändringar: 
Inom delområde 
centrum: 

Tillkommande 
verksamheter: 

Tillkommande 
parkeringsbehov: enligt 
nämnda riktlinjer 

Tillkommande p-platser 
vid utbyggnad 

Verksamheter ca 1600 m² ca 1pl/50 kvm (32 pl) ca 1pl/57kvm (ca 28 pl) 
Tabellen visar parkeringssituationen i och med genomförande av detaljplaneområdet. Varken befintlig 
eller tillkommande villabebyggelse räknas in. 
 
Planen medger en utökad verksamhetsyta på ca 1600 m². Detta innebär att de tillkommande 
verksamheterna får ett parkeringsbehov på ca 32 platser. Om man däremot beaktar att befintliga 
verksamheter i Tanumshede centrum idag har tillgång till fler platser än vad tidigare angivna riktlinjer 
anger behövs inte fler parkeringsplatser. Planen syftar dock till att möjliggöra ett ökat antal platser. 
Detta bidrar till att fylla behovet från de tillkommande verksamheterna, framförallt sommartid. En 
sådan ökning av antalet parkeringsplatser föreslås ske genom en omstrukturering och i vissa fall 
utvidgning av befintliga parkeringar i Tanumshede centrum.  
 
De stora parkeringsytorna på kommunal mark omdisponeras och kompletteras. 
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Utanför ICA Hedemyrs entré stängs ytan av för biltrafik och binds samman med Torget genom 
gemensam markbeläggning.  
För bättre trafiksäkerhet för fotgängare tillkommer gångstråk från Ringvägen och Talldungevägen, via 
parkeringen ned till Torget.  
Träd planteras runtom parkeringsytan för att definiera ett grönt kvarter och skärma av visuellt mot 
gångstråk och bebyggelse. Befintlig häck sparas och kompletteras med träd. 
 
Av 153 parkeringsplatser blir fem handikapplatser. Dessa placeras i det norra respektive södra hörnet i 
närheten av Torget och övrig service (se illustration 37). 
 
Skärmtaken för kundvagnar får ny placering och form. Planen möjliggör tre skydd, förslagsvis av 
corténstål med inskurna motiv från traktens hällristningar. Varje skydd får ha en byggnadsarea på max 
15 kvm och en byggnadshöjd på 3 m. Skyddens placering specificeras inte i plankartan men begränsas 
till ett antal om tre stycken.  
 

   
Illustration 35. Möjlig plan, sektion och fasad, skärmtak för kundvagnar på centrumparkeringen. 
 
Planen möjliggör att den befintliga parkeringsytan norr om Talldungevägen vidgas så att tre rader bilar 
kan få plats istället för dagens två rader. Detta förutsätter att utrymmet för återvinningen 
omdisponeras. Se även rubrik "Avfall" nedan.  
 
Föreslagen breddning påverkar de större tallar som växer direkt öster om parkeringen upp mot höjden 
och eventuellt även den eken väster om parkeringen som utpekats vara av visst intresse i 
naturvärdesinventeringen för Kattedaben.  
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Illustration 36. Befintliga parkeringar i centrum.      Illustration 37. Ny utformning av  
                 parkeringsytorna i centrum.  
 
Parkeringsytorna bakom Sparbanken mm, Tanumshede 1:23 och 1:248, kompletteras. Planen 
möjliggör en markreglering som ger fler parkeringsplatser. 
Bakom dessa byggnader finns även en ambulansuppställningsplats som servar den intilliggande 
vårdcentralen. Vårdcentralen har inga synpunkter på placering av ambulansens parkeringslösning och 
upplever att den i dagsläget fungerar bra. Befintlig parkeringslösning för ambulans bör alltså 
bibehållas. Det nya parkeringsförslaget har tillräckliga dimensioner för att klara genomfart av både 
sopbil och utryckningsfordon. 

        
Illustration 38. Befintliga parkeringsytor bakom        Illustration 39. Utökade parkeringsytor bakom 
Sparbanken.                                                                 Sparbanken. Även förslag utökad parkering 
                 söder om detaljplanen syns. Denna  behandlas i 
                separat detaljplan (Tanumshede Centrum del 3). 
 
Vid tillkommande bostäder inom planområdet löses parkeringsbehovet på den egna fastigheten. 
Planförslaget utgår ifrån behovet av 1pl/lgh. 
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Gång- och cykeltrafik 
Förutsättningar: 
Inom Tanumshede finns allt serviceutbud inom gångavstånd. Dock finns brister i gång- och 
cykelvägsnätet, inte minst inom planområdet. Idag är nästan all cykeltrafik inom planområdet 
hänvisad till vägbanorna och gångbanor saknas på många ställen. Det gäller bl a längs med 
Ringvägen, Talldungevägen  och parkeringen vid ICA Hedemyrs. Det finns ett behov av att tydliggöra 
gång/cykelförbindelsen mellan centrum och Futura i den nordvästra delen av Tanumshede samt 
verksamhetsområdet öster om Riksvägen. Barnperspektivet bör särskilt beaktas.  
 

 
Illustration 40. Det befintliga nätet av gångvägar inom Tanumshede centrum. 
 

 
Illustration 41. Gång- och cykelvägar i Tanumshede, efter planens genomförande. Här syns även del 
av planering inom parallella detaljplaner "Tanumshede Centrum del 1 och Tanumshede Centrum del 
3. 
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Förändringar: 
Längs Ringvägen och Talldungevägen i anslutning till de stora parkeringsytorna vid ICA Hedemyrs, 
planeras flera nya gångstråk. Genom markerade gångytor ska fotgängaren ges prioritet och det ska 
vara lätt och säkert att ta sig från parkeringen vidare ned till Torget och Postvägen. Dessa nya 
gångstråk underlättar även för fotgängare som ska ta sig mellan norra Tanumshede och 
centrumfunktionerna.  
 
Gångfartsområdet Affärsvägen innebär att övriga trafikanter ska anpassa sig till fotgängarnas 
hastighet. Fotgängare får företräde till hela gaturummet. 
 

 
Illustration 42. Målpunkter och busshållplatser inom orten, denna karta berör även rubrik 
"Kollektivtrafik". Befintliga och planerade cykelvägar är markerade. 
 

Kollektivtrafik 

Vid bygdegårdsplan, sydväst om planområdet, ligger busstationen i Tanumshede. Härifrån går bussar 
till kommunens övriga tätorter. Bussar mot Göteborg avgår från Tanums shoppingcenter/Oppen. Inom 
själva planområdet finns ingen busshållplats. 
 
Järnvägsstation finns ca 2,5 kilometer väster om centrala Tanumshede. 
 
Västtrafik har satt som mål att fördubbla andelen kollektivresor till år 2025 som en del av att nå en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Detaljplanens förtätning av centrumkärnan ger bättre underlag 
för kollektivtrafik vilket skapar förutsättningar för ett mer effektivt transportsystem. 
 

Grönytor, lek och rekreation 
Förutsättningar: 
Delar av planområdet är lummigt med stora träd och uppvuxna trädgårdar. Denna karaktär bör i 
möjligaste mån bevaras. 
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Vid ICA Hedemyrs finns en park med bland annat gamla fruktträd. Där finns också en lekplats och en 
utescen för mindre arrangemang.  
 
Norr om planområdet finns skogsområden och en idrottsplats. 
 
Förändringar: 
På Torget kan en ny yta för lek skapas på en sandyta mellan hårdgjord mark och park. 
 
Planerad utbyggnad av gång- och cykelvägar underlättar användandet av närliggande idrottsplats och 
rekreationsområden utanför samhället. 
 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation 
eller väsentlig ombyggnad av bostäder.  
 
Boverkets allmänna råd, huvudregler: 
30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
45 dBA maximalbullernivå inomhus nattetid 
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 
70 dBA maximal ljudnivå på uteplats i anslutning till bostad 
 
Kommunen har uttryckt sig specifikt i detta fall och gett följande värden som ska följas och inte får 
överskridas: 
30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 
45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 
70 dBA maximal ljudnivå på uteplats i anslutning till bostad 
 
Avsteg från huvudregler, Boverkets allmänna råd: 
I de fall ekvivalentnivå utomhus överskrider 55dBA vid fasad ska minst hälften av bostadsrummen 
placeras mot tyst sida eller ljuddämpad sida.   
Både tyst och ljuddämpad sida bör understiga maximalnivå 70 dBA. 
Definition tyst sida: Sida av byggnad som har högst 45 dBA ekvivalentnivå vid fasad. 
Definition ljuddämpad sida: Sida av byggnad som har högst 45-50 dBA ekvivalentnivå vid fasad. 
 
Bullerutredning 
En bullerutredning har utförts av Gärdhagen Akustik AB, senaste revideringeringen skedde 2014-11-
26. Utredningen gjordes för Tanumshede centrum del 1 och 2. Denna summering rör endast de delar 
som är relevant för detaljplan Tanumshede Centrum del 2. 
 
Inom bullerutredningshandlingarna kallas den del av Talldungevägen som finns inom detaljplanen för 
Ringvägen, se illustration 39. 
 
Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats för planområdet med fokus på föreslagna 
tillkommande och förändrade byggnader. Trafiken på några av de vägar som ingår i utredningen ökar 
markant under perioden 1 juni - 15 augusti. Eftersom ökningen förekommer under en så lång tid har 
ljudberäkningarna baserats på denna sommartrafik. 
 
Inom detaljplan Tanumshede Centrum del 2 förekommer främst förslag på ändringar som berör handel 
och andra användningar som inte berörs av riktvärden för buller. 
Det är endast inom fastigheterna Tanumshede 2:43, 2:44 och 3:44 (”handelshuset”) som nya bostäder 
medges, vilka då omfattas av riktvärden för trafikbuller.  
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Befintliga bostäder finns inom fastigheten Tanumshede 2:30. Inga ändringar för denna fastighet anges 
i detaljplanen. Vid eventuell framtida ändring eller nybyggnad kan denna fastighet också komma att 
beröras av riktvärdena för buller, men har på grund av att inga ändringar föreslås inte tagits med i 
beräkningarna. 
 
Tekniska nämnden har lämnat förslag till en ny hastighetsplan som bland annat rör gatorna inom 
planområdet. Hastighetsplanen antogs av kommunstyrelsen 2014-06-25. Konsekvensen av planen är 
att hastigheten ändras till 40 km/h på samtliga gator inom hela planområdet. Beräkningarna är 
baserade på hastigheter angivna inom denna hastighetsplan. 
 
Kommunen avser även att, i linje med detaljplanen, göra om Affärsvägen till gångfartsområde.  
Tekniska nämnden kommer i samband med ett genomförande av detaljplanen kunna besluta om att 
begränsa hastigheten till fotgängares villkor. Detta kommer att få positiva konsekvenser på 
bullersituationen kring Affärsvägen. 
 
Vid samtliga föreslagna bostadshus finns goda förutsättningar att ordna uteplatser där riktvärden 
klaras.  
 
Vid till- och ombyggnad bör tillämpning av riktvärdena i trafikinfrastrukturen ta hänsyn till vad som 
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Inriktningen bör vara att inomhusvärdena inte överskrids.  
 
Motivering till avsteg från huvudregel enl. boverkets allmänna råd 
För att nybyggnad av föreslagna bostäder ska kunna ske samt för att befintliga bostäder även 
fortsättningsvis ska kunna medges, förutsätts att avsteg från huvudregeln i Boverkets riktlinjer för 
buller kan tillämpas. Kommunen anser att detta kan motiveras med att: 
Befintliga och tillkommande bostäder är placerade i centrala lägen och stärker orten på ett långsiktigt 
och hållbart vis eftersom fler kan bo i direkt anslutning till samhällsservice, handel och kollektivtrafik. 
Bullerstörningarna från trafik är begränsade till en kortare del av året (1 juni-15 augusti) och avstegen 
avser endast bullernivåer vid fasad på ena sidan av Handelshuset, där uteplatser ej lokaliseras.  
För husens insida och uteplatser klaras riktvärdena. 
 
Områden där avsteg från huvudregeln kan bli aktuella 
Handelshuset 
Inom detaljplanen föreslås endast nybyggnad av bostäder inom ”Handelshuset” vilket planeras att 
byggas utmed Affärsvägen. 
Bullerutredningen anger att Handelshuset vid sommartrafik kan få värden upp till 59-60 dBA i 
ekvivalentnivå vid fasad mot Affärsvägen. Dessa värden ligger inom för detaljplanen angivna 
riktvärden. Dock ska enligt detaljplanens villkor för buller från vägtrafik minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en sida där ljudnivån är högst 50 dB. Då bullernivåer på sidan av 
huset som är vänd från affärsvägen uppfyller kriterier för ljuddämpad sida kan avsteg från huvudregler 
göras. Planbestämmelser för störningsskydd har införts. Exempelillustration på planlösning som 
uppfyller kriterier för avstegsfall: ljuddämpad sida, finns under rubriken ”Centrum - Handelshuset”. 
Bedömningen är att ett avsteg från huvudregeln kan motiveras med att handelshuset väntas stärka 
orten och dess centrum. 
 
Tanumshede 2:30 
Det finns befintliga bostäder inom detaljplanen, som inte klarar riktvärden för buller inom nuvarande 
detaljplan vid om eller nybyggnad. Den nya detaljplanen innebär en förbättring av situationen. 
 
Fastigheten Tanumshede 2:30 är redan bebyggd med bostäder och handel. Inga ändringar föreslås 
gällande denna fastighet i detaljplanen. 
I det eventuella fallet att ändring eller nybyggnad sker, och vid det tillfället beräknade bullervärden, 
överskrider 55dBA vid fasad kan det bli relevant med avsteg från huvudregel.  
För att hantera detta och för att byggnader ska kunna bli planenliga i och med en ny detaljplan har 
planbestämmelser gällande störningsskydd för bostäder införts. 
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Planbestämmelsen syftar till att skapa en god boendemiljö i det bullerutsatta området och anger att 
bostadshus där riktvärdena överskrids ska ha minst hälften av bostadsrummen mot tyst eller 
ljuddämpad sida.  
 
Kommunen ser det som rimligt att avsteg från huvudregeln accepteras för detta fall. Denna byggnad är 
en befintlig handels- och bostadsbyggnad. Byggrätt har ej utökats mot Affärsvägen och Riksvägen 
utan är lagd på samma avstånd och in mot gård. I nuvarande detaljplan klaras inte riktvärden för 
buller. En ny plan innebär förbättringar av situationen genom att styra upp och förtydliga med 
planbestämmelser om skyddsåtgärder för de befintliga byggnaderna. Tanumshede är en fullserviceort 
som stärks av centrumorienterad bostads- och handelsbebyggelse. 
 
Tillkommande detaljplan förbättrar omständigheterna genom att redan planlagd bostadsbebyggelse 
förses med planbestämmelser om störningsskydd, som säkerställer att framtida utbyggnad på platsen 
uppförs bullerskyddat: antingen utanför bullerzon eller med tyst alt. bullerdämpad sida. 
 

 
Illustration 43. Här visas de två fastigheterna som omfattas av bullerbestämmelser och där avsteg 
från huvudregel kan bli eller är aktuellt. 
 
Trafiksiffror som använts i bullerutredningen 
Under rubrik ”Gator och trafik - Trafikmängder” finns fullständiga tabeller över nuvarande trafik, 
trafik som alstras av detaljplaneförslaget samt total framtida trafiksituation/prognos för 2030 gällande 
detaljplaneområdet. Där förklaras också hur uppskattningen av framtida trafikvärden har tagits fram. 
Det framgår även vilka värden som har använts inom bullerutredningen. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp och dagvatten  
Förutsättningar:  
Planområdet har kommunalt huvudmannaskap. Samtliga befintliga bostadsbyggnader inom 
centrumområdet är sedan tidigare anslutna till kommunens vatten och avloppsledningar.  
 
Förändringar:  
Vid ändring eller flytt av ledningar, brunnar, ventiler m.m. skall VA-avdelningen kontaktas innan 
arbete påbörjas. VA-avdelningen skall godkänna den nya positionen på ändrade ledningar, brunnar, 
ventiler mm innan arbete påbörjas. VA-avdelningen skall även godkänna material och fabrikat som 
används vid omläggning. 
 
På vissa platser inom planområdet sammanfaller tillkommande byggrätter med befintliga VA-
ledningar. Ledningarna får ej överbyggas, utan måste flyttas innan ny byggnad tillkommer. Avståndet 
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till ledningar ska vara minst två meter på varje sida. Exaktheten på befintliga ledningsritningar kan 
variera, så utmätning av ledningar och brunnar kan behöva göras innan åtgärd utförs.  
 
De aktuella platserna där byggrätter och ledningar sammanfaller är markerade på Illustration 45.  
 
Befintliga VA-ledningar går rakt igenom byggrätten för Långhuset vid torget. Byggrätten för 
Långhuset ligger på kommunens mark. Innan byggnaden uppförs måste ledningarna flyttas. 
 
ÅF Infrastructure har sett över omläggning av befintliga ledningar i samband med det planerade 
Långhuset, 2014. Befintliga vatten- och spillvattenavloppsledningar skall läggas om i nytt planläge 
utanför och kring byggnaden.  
Den befintliga spillvattenledningen genom tomten för det planerade Långhuset är av vad som framgått 
av relationsritningar över centrumområdet förlagda med litet fall varför omläggningen av 
spillvattenledningen kan behövas helt ner till Affärsvägen.  Se illustration 44. 
  
Utökad byggrätt för Tanumshede 1:30 ligger på eller mycket nära befintliga VA-ledningar. Om 
åtgärder ska ske på fastigheten krävs troligtvis en ledningsflytt.  ÅF Infrastructure har sett över 
omläggning av befintliga ledningar i samband detta. En kort sträcka av serviceledning till fastigheten 
1:41 ska läggas om i nytt planläge så att framtida underhåll på ledningarna kan ske utan att riskera 
skador på intilliggande byggnader. Se illustration 44. 
 

 
Illustration 44. Illustration över lösning av ledningsflytt gällande byggrätter för Långhuset och 
Tanumshede 1:30 enligt ÅF Infrastructure. 
 
Tillkommande byggrätt för bl.a. handel och förråd på Tanumshede 1:30 och Tanumshede 1:44 
sammanfaller med befintliga dagvattenledningar. Dessa måste flyttas i samband med byggnadens 
uppförande. Dagvattenledningar och rännstensbrunnar kan omläggas i samband med grundläggning av 
ny byggnad och kopplas på anslutande dagvattenledning. 
 
Tillkommande byggrätter mot Affärsvägen på Tanumshede 1:44 sammanfaller med eller ligger 
mycket nära befintliga VA-ledningar. För att kunna nyttja den tillkommande byggrätten som berörs av 
ledningar måste ledningarna flyttas. Läge fastställs i eventuellt projekteringsskede. 
 
Över den befintliga byggrätten på Tanumshede 1:88 går ledningar för spillvatten och dagvatten. 
Byggrätten bibehålls, men om utbyggnad ska ske på fastigheten måste ledningarna beaktas. Inom 
fastighetsmark kan markägare bestämma framtida läge för ledningar under förutsättning att detta inte 
skadar det kommunala systemet. Lämplig yta dit ledningar flyttas fastställs då i projekteringsskede. 
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Illustration 45. Karta över befintliga VA-ledningarna inom planområdet med konfliktpunkter mellan 
ledningar och byggrätter markerade. Byggrätternas utbredning är markerad enligt plankarta. 
 
En utredning av dagvattenhantering inom Tanumshede centrum har genomförts av ÅF Infrastructure, 
2014. Till denna hör en ritning som visas i illustration 47. 
Utredningen gjordes över hela Tanumshede centrum och omfattar tre detaljplaner. Denna summering 
rör endast de delar som är relevanta för detaljplanen Tanumshede Centrum del 2. 
 
Under denna rubrik (Vatten, avlopp och dagvatten) kallas Talldungevägen för Ringvägen.  
Detta gäller för alla platser där Ringvägen omnämns under rubriken.  
Detta återkommer även i dagvattenutredningshandlingarna och gäller för alla platser där Ringvägen 
omnämns i dagvattenutredningshandlingarna. 
 
Inom Tanumshede finns en kommunal dagvattenpolicy som förespråkar lokalt omhändertagande av 
dagvatten på den egna tomten. 
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Översiktlig uppställning dagvattensituation och hantering 
Område Hårdgjorda 

ytor 
Kapacitet befintliga 
dagvattensystem 

Åtgärder Konsekvenser extrema 
flöden 

Centrum Ringa 
förändringar 

Från Ringvägen i norr 
D400 med kapacitet ca 
300-400 l/s för att 
nedströms övergå i 
kulvert D500 med 
kapaciteten ca 400-600 
l/s  

Ytterligare anordningar 
för dagvattenflöden 
behöver inte särskilt 
åtgärdas. Dagvatten 
ansluts till befintliga 
system.  

Sannolika 
översvämningar i delar 
av befintliga 
dagvattensystemet. 
Bidrar dock ej väsentligt 
till ev. skador på 
byggnader och 
anläggningar. 

 
Vatten, spillvatten och dagvattenavlopp (dagvattenhantering beskrivs mer detaljerat i senare rubrik) 
För ytor inom centrumområdet sker inga större förändringar av hårdgjorda ytor, några ytterligare 
anordningar för dagvatten behövs inte. 
 
Generellt kan vatten, spill- och dagvatten anslutas till de befintliga systemen inom Tanumshede 
centrum.  
 
Dagvattenhantering 
Den förhållandevis ringa förändring som planen redovisar för storleken av tillkommande hårdgjorda 
ytor inom det tidigare utbyggnad Tanumshede centrum föranleder inte många andra åtgärder än att 
avleda dagvatten till det befintliga dagvattensystemet.  
Dagvattenkulvertar genom centrumområdet består av från Ringvägen i norr D400mm med kapaciteten 
ca 300-400 l/s för att nedströms övergå i kulvert D500mm med kapaciteten ca 400-600 l/s. 
 
Dagvatten från den södra delen av Kattedaben (parallell detaljplan, Tanumshede Centrum del 1) 
ansluts tillsammans med vatten och spillvattenavloppet till den avsättning som tidigare förberetts strax 
norr om Ringvägen. Efter en översiktlig beräkning av befintliga dagvattensystemet inom Tanumshede 
centrum och vidare åt väster mot recipient kan förstås att merflödet från ett 20- års regn från 
Kattedabens sydliga mindre del ryms via tidigare anlagda dagvattenavsättning strax norr om 
Ringvägen. 
För mer information angående Kattedaben och dagvattenhantering hänvisas till parallell detaljplan 
Tanumshede Centrum del 1. 
 

 
Illustration 46. Utdrag ur dagvattenutredning. Förtydligande av dagvattenflöden på foton. 
 
Extrema dagvattenflöden 
Det föreslagna dagvattensystemet och dagvattenledningar som framgår av utredningen är 
dimensionerade efter ett 20- års regn. 
 
Extrema flöden, 100- och 200- års regn, inom Tanumshede centrum kommer med stor sannolikhet att 
översvämma delar av det föreslagna och befintliga dagvattensystemet. Från Kattedaben (parallell 
detaljplan, Tanumshede Centrum del 1) kommer dagvatten att flöda fram längs hårdgjorda ytor ned 
mot befintliga parkeringsytor inom centrum.  
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De föreslagna förändringarna som planen redovisar inom Tanumshede centrum är en mycket ringa 
ökning av den hårdgjorda ytan varför tillkommande dagvattenflöden från södra delen av Kattedaben 
och genom centrumområdet ej väsentligt kommer att bidra till eventuella skador på byggnader och 
anläggningar vid extrema vädersituationer.  
 
Miljökvalitetsnormer  
Slutrecipienten för dagvattnet som rinner ut från detaljplanen är Fjällbacka skärgård. Rinningsvägarna 
går via Tanumsälven som ger tillflöde till Anråsälven vilken i sin tur mynnar i Fjällbacka skärgård.  
Fjällbacka skärgård omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten (SFS 2001:554). 
Tanumsälven och hela Västerhavets vattendistrikt omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten (NFS 
2008:1). Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för vatten, normerna reglerar 
den miljökvalitet som ska finnas eller uppnås.  
Miljökvalitetsnormerna innehåller rikt- och gränsvärden för vatten gällande temperaturer, partiklar, 
föroreningar, olika substanser (oljor, metaller, kemiska ämnen) samt en mängd andra mätbara 
parametrar. 
 
Den slutsats som kan dras beträffande detaljplanens påverkan på miljökvalitetsnormerna är att 
ökningen av utsläpp till Tanumsälven (som till exempel bly, övriga tungmetaller och oljor från asfalt) 
bedöms försumbar då planen redovisar en ringa förändring av storleken på tillkommande hårdgjorda 
ytor inom det tidigare redan utbyggda Tanumshede. Under rinningsvägarna till Fjällbacka skärgård 
hinner vattnet passera flera vattendrag vilket gör att eventuella mindre utsläpp hinner späs ut innan de 
når skärgården.  
Detaljplanen bedöms inte bidra till överskridande av eller försvåra sänkning av gräns- och riktvärden 
beträffande miljökvalitetsnormer för fiskvatten, musselvatten och ytvatten. 
 

 
Illustration 47. Ledningar efter plangenomförande, utdrag ur utredning dagvattenhantering, ÅF 
Infrastructure. Ritningar har förtydligats något för att underlätta läsbarhet i planbeskrivningen. 
Originalet finns att se i utredningen. 
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Värme, el och tele 
Förutsättningar: 
Inom Tanumshede finns ett fjärrvärmesystem där värmecentralen är placerad på Rylands 
industriområde. Idag är främst offentliga byggnader och hyreshus anslutna till nätet, men kapacitet 
finns för att ansluta fler byggnader. 
Fortum Distribution har 12 och 0,4 kV ledningar inom planområdet.  
Skanova har många markförlagda teleanläggningar inom planområdet, markerade på kartan nedan. 
Där byggrätter sammanfaller med ledningsdragningar kan det bli nödvändigt att flytta befintliga 
ledningar.  
 

 
Illustration 48. Karta där Skanovas ledningar är markerade med orange 
 
Förändringar:  
Ny bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmesystemet. Anslutningspunkter finns inom planområdet. 
 

 
Illustration 49. Översikt fjärrvärmenät 
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Avfall 
Förutsättningar: 
Sophantering sköts av Rambo, ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av kommunerna Lysekil, 
Sotenäs, Tanum och Munkedal. 
 
Inom planområdet finns återvinningsstation vid korsningen Ringvägen - Hedevägen - Talldungevägen, 
nordväst om ICA Hedemyrs parkering. 
 
Förändringar:  
Planen möjliggör en breddning av parkeringen vid korsningen Ringvägen - Hedvägen - 
Talldungevägen. En sådan breddning innebär en flytt av befintlig återvinningsstation. Om detta 
genomförs integreras återvinningsstationen in i den breddade parkeringen. För att tömningsfordon ska 
komma åt behållarna behövs enligt Rambo AB minst 15 m fri yta framför dessa. I förslaget nedan är 
det måttet 19 m, vilket bör ge god åtkomst. 
 
En studie har genomförts som fastställer mängden kärl som behövs inom återvinningsstationen. 
Bestämmelserna i plankartan är utformade för att inrymma både befintligt utförande och ett utförande 
vid eventuell flytt/ombyggnad. 
 
Runt återvinningsstationen möjliggör planen att en två meter hög skyddsspaljé uppförs. Detta för en 
förbättring av närmiljön runt återvinningsstationen och parkeringen. Återvinningsstationens hela 
framsida skall vara en helt fri yta. Varken kantsten, trottoarkant, plantering, staket, refug osv. får 
förekomma då detta hindrar både tömningsfordon samt personbilar som stannar för lämning av 
återvinningsmaterial.  
 

 
Illustration 50. Befintlig parkering och               Illustration 51. Utformningsförslag på  
återvinningsstation.                flyttad återvinningsstation. 
Skala 1:1250 i A4.               Skala 1:1250 i A4.                
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat iordningställande och underhåll samt ansvaret för allmän 
platsmark. Trafikverket är huvudman för huvudgator inom planområdet (Riksvägen och 
Apoteksvägen) medan kommunen är huvudman för all övrig allmän platsmark.  
Då planarbetet påbörjades innan 2011-05-02 har planhandlingen upprättats enligt den äldre plan- och 
bygglagen (ÄPBL 1987:10). 
 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 

REVIDERINGAR 
Revideringar som genomfördes inför antagandeskede. 

Planbeskrivning: 

 Justering av text under rubrik Planprocessen 
 Justering av text under rubrik Detaljplaner 
 Justering av text under rubrik Utställning för planområdet 
 Justering av illustrationer och illustrationstexter under rubrik Bebyggelse 
 Justering av text under rubrik Centrum, Förändringar 
 Justering av text samt tillkommande illustration under rubrik Centrum, Handelshuset 
 Justering av text, tabeller & illustration under rubrik Gator och trafik 
 Justering av illustration under rubrik Gång- och cykeltrafik 
 Justering av text samt tillkommande illustration under rubrik Buller 
 Tillkommande rubrik Revideringar 
 En rubrik Planskeden – Antagande för planområdet har tillkommit 
 En allmän justering i planhandlingarna har skett: den delen av gata Talldungevägen som ligger 

inom planområde har felaktigt tidigare kallats för Ringvägen. Illustrationer och texter har 
justerats för spegla den korrekta benämningen. Under rubriker Trafikmängder, Vatten, avlopp 
och dagvatten samt Buller tillkommer förtydligande texter. 

 

Genomförandebeskrivning: 

 Justering av tidplan under rubrik Tidplan 
 Justering av text under rubrik Avtal 
 Rubriken Fortsatt planarbete med tillhörande text tas bort 
 Justering av text och illustration under rubrik Fastighetsrättsliga frågor, Allmän plats & 

Kvartersmark 
 Justering av text under rubrik Servitut/Ledningsrätt 

Plankarta: 

 Plankarta och Illustrationskarta har delats upp på varsitt dokument i A1 format 
 Omformatering av bestämmelser, text och rubriker 
 Bestämmelser på plankartan har förtydligats, bestämmelsefärger har justerats 
 Område med bestämmelse Gång längs fastigheten Tanumshede 2:70 (ICA Hedemyrs) har 

breddats något 
 Område med bestämmelse Gång som fanns inom ICA Hedemyrs parkering har tagits bort 
 Bestämmelse v3 har tillkommit under rubriken Utformning allmän plats  
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 Fast placering av egenskapsområde för skärmtak på parkeringsytan ICA Hedemyrs har 
upplösts 

 Bestämmelse v5 har omformulerats 
 Varsamhetsbestämmelser k3 och k4 har ändrats 
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