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Allégatan som den kan komma att se ut med nytt centrumhus med bostäder och butiker. Gatan
kompletteras med separat gångstråk, längsgående parkering och ny markbeläggning och
belysningsarmatur som harmonierar med Galärbacken.

HANDLINGAR
Planhandlingar utgörs av:
•
•
•

Plankarta
Planbeskrivning (denna handling)
Genomförandebeskrivning

Övriga handlingar:
•
•
•
•

Planillustration
Fastighetsförteckning
Programsamrådsredogörelse
Samrådsredogörelse

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att skapa ett åretruntcentrum med bostäder i Fjällbackas geografiska
mitt. Områdets strategiska placering knyter samman Fjällbackas sommarcentrum vid hamnen
med det huvudsakliga åretruntcentrat nordost om Vettebergen. Allégatan förstärks därmed
som stråk genom Fjällbacka.
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Syftet med föreslagen byggnation norr om Allégatan är att stärka Fjällbacka som ett levande
kustsamhälle året om. Tillskottet blir cirka 900 kvm lokalyta samt cirka 13 smålägenheter
främst för helårsboende.
Planförslaget medför att befintliga hus i kvarteret norr om Allégatan ersätts av nya byggnader
med större yta och mer funktionella lokaler. Det centrala läget bedöms av kommunen som
lämpligt för en högre exploateringsgrad. Utformning anpassas till ortens sed och dess
kulturhistoriska värde.

Syftet med den nya bebyggelsen norr om Allégatan är att skapa ett levande åretruntcentrum
som bjuder in till butiker i markplan och lägenheter en trappa upp. Det viktiga gaturummet
kompletteras med ett vitalt inre kvarter. Bilden visar hur det kan komma att se ut när man står
på Allégatan och tittar norrut in mellan två av de planerade byggnaderna.
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger i Fjällbackas geografiska mitt utmed Allégatan och öster om Falkevägen.
Allégatan och dess förlängning Galärbacken förbinder Fjällbackas åretruntcentrum i öster
med dess sommarcentrum i väster. Falkevägen utgör infartsväg mot Fjällbackas centrala delar
samt mot hamnen.
Planområdet omfattar fastigheterna Fjällbacka 171:2 och 187:16 norr om Allégatan – där ny
bebyggelse planeras – och fastigheterna Fjällbacka 135:12, 171:1, 171:4, 171:3, 172:1, 173:1
och 187:7 söder om Allégatan.

Planområdets läge i Fjällbacka
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Areal
Planområdets areal är ca 6 200 m2
Markägoförhållanden
Större delen av planområdet är privatägd tomtmark varav Fjällbacka 171:2, 171:3 och 187:16
tillhör huvudexploatören. Allégatan tillhör Vägverket och Trädgårdsgatan kommunen
(Fjällbacka 163:1).

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel behandlar hushållning med mark och vatten. ”Mark- och
vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områden är mest lämpade
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”.
Genomförandet av detaljplanen innebär ett effektivare utnyttjande av central mark. Området
knyter ihop Fjällbackas delade centrumstruktur genom att förstärka dess mittpunkt. Planen
bedöms därför ge en från allmän synpunkt god hushållning med mark och vatten.

KULTURMILJÖN AV RIKSINTRESSE
Hela centrala Fjällbacka, inklusive planområdet, är utpekat som område av riksintresse för
kulturmiljövården. Det välbevarade kustsamhället är unikt.
I beskrivningen av riksintresseområdet står: ”Fiskeläge med bebyggelseklunga främst från
1800-talet, i skyddat läge, som omges av glesare bostads- och strandbebyggelse, präglad av en
för norra Bohuslän karaktäristisk utveckling där kustfisket under 1800-talet kom att
kombineras med fraktfart, fiskberedning och badortsverksamhet.”
Det kulturhistoriska värdet inom planområdet ligger i stadsbilden som helhet snarare än i
enskilda byggnader. Allégatans gaturum som förlängning på Galärbacken ses som det allra
viktigaste att bevara och förädla. Tillägg och förändringar kan tillåtas om helheten inte
äventyras.
De två byggnaderna, huvudbyggnad och komplementbyggnad, som idag finns i kvarteret norr
om Allégatan är önskvärda att bevara enligt Bohusläns museum. Huvudbyggnaden har en
placering i trevägsskälet som fond och inramning. Den är viktig för gatumiljön och
byggnaden har vackra proportioner och detaljer.
Att skapa ett åretruntcentrum med rationella och effektiva butikslokaler innebär att de
befintliga byggnaderna norr om Allégatan inte kan bevaras. Låga takhöjder och varierande
golvhöjder i de befintliga byggnaderna förhindrar detta. Bevarandeintresset och behovet av
nya lokaler och bostäder som motsvarar dagens krav är i detta fall motstridiga intressen.
Fördjupat samråd har skett med bland annat länsstyrelse och Bohusläns museum. En
nybyggnation norr om Allégatan som anpassas till ortens sed och kulturhistoriska värde har
accepterats. För den nya bebyggelsen förordas varken en pastisch eller ett alltför radikalt nytt
formspråk.

6
ANTAGANDEHANDLING

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Planområdet ligger inom Fjällbacka samhällsområde enligt kommunens översiktsplan, ÖP
2002, antagen 27 maj 2002. Fjällbackas utveckling ska enligt ÖP ske med stor hänsyn till de
bevarandevärden som finns i samhället.
I den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka, antagen 25 oktober 2004, ligger planområdet
inom R11 som definieras som ett område inom vilket centrumverksamheter kan utvecklas, till
exempel service, handel, skola, kontor, parkering och bostäder.
Fastigheten Fjällbacka 135:12 i sydvästra hörnet av planområdet ligger dock inom R2 som
idag främst används för bostadsändamål. Detta beskrivs som del av det äldre Fjällbacka med
stort bevarandevärde.

Detaljplaner
Redan år 1922 upprättade Albert Lilienberg, förste stadsingenjör i Göteborg, ett förslag till
stadsplan för dåvarande Fjällbacka municipalsamhälle. Planen fastställdes 7 oktober 1927
som den första detaljplanen inom nuvarande Tanums kommun. Ändringar har gjorts för
delområden under åren 1929-76, men den ursprungliga planen gäller fortfarande för stora
delar av den gamla samhällskärnan. Fastigheten Fjällbacka 135:12 ligger inom 1927 års
stadsplan.
Kvarteret för nybyggnation norr om Allégatan omfattas av avstyckningsplan för delar av
Ödsmåls Innegården, fastställd 30 juli 1941. Föreslagen kvartersgräns sammanfaller i princip
med dagens.

Kulturminnesvårdsprogram
Ett kulturminnesvårdsprogram för Fjällbacka arbetades fram under början av 1980-talet efter
ett samarbete mellan hembygdsrörelsen, Bohusläns museum, länsstyrelsen och Tanums
kommun. Programmet godkändes av kommunfullmäktige 28 maj 1984.
I kulturminnesvårdsprogrammet anger man för Fjällbacka: ”I de områden där utrymme för ny
bebyggelse finns, bör gälla att nya hus inplaceras i samhället på ett sätt som stämmer med den
befintliga bebyggelsen samt att husen exteriört anpassas till de omgivande byggnaderna” samt
”Det äldre gatunätet bör hållas intakt”.
Vid upprättande av nya detaljplaner rekommenderas att ”Den äldre bebyggelsen bör
underhållas så att dess karaktär bevaras. Det samma gäller bodar, bryggor, trädgårdstäppor
och gatunätet”.

Samråd och programsamråd för planområdet
Miljö- och byggnadsnämnd beslutade 7 oktober 2006 (§361) att program för planområdet,
daterat 3 oktober 2006, skulle skickas ut på samråd till myndigheter och sakägare enligt PBL.
Samrådet skedde oktober-november 2006. Volym- och fasadstudier presenterades inte.
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Programmet angav som huvudpunkt att möjliggöra ett åretruntcentrum för butiker och
bostäder med ca 900 kvm lokalyta och ca 15 smålägenheter. Parkering föreslogs dels ske i
källargarage under hela eller delar av de nya byggnaderna, dels utefter Allégatan.
Med hänsyn till synpunkterna som kom in vid programsamrådet, omarbetades planförslaget:
•

•
•
•
•
•

Planområdet utökades med sju fastigheter direkt söder om Allégatan för att undvika
ytterligare mosaikverkan vid detaljplaneläggning av tätorten. Att planlägga båda
sidorna av gatan möjliggjorde också att större hänsyn kunde tas till Allégatan som
gaturum.
Huskropparna längs Trädgårdsgatan och Allégatan gjordes kortare för att lämna mer
rymd framför villorna öster om planområdet.
Gestaltningen studerades och omarbetades efter samråd med bland annat länsstyrelse
och Bohusläns museum.
Trafiksituationen studerades.
Omhändertagande av dagvatten studerades.
Geoteknisk undersökning bifogades.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände 22 maj det omarbetade planförslaget daterat 15 maj
2007. Förslaget skickades ut på samråd till myndigheter och sakägare under juni-juli 2007.
Sedan dess har följande kompletteringar gjorts:
•
•
•
•
•

Planbestämmelserna kopplade till utformning har ytterligare justerats och motiverats.
Bilaga med kommentarer angående gestaltning har tillkommit.
Markhöjder på allmän plats har redovisats.
Trafiken och den ökade aktiviteten kring planområdet har redovisats utförligare.
Precisering av parkering för rörelsehindrade har gjorts.
Kompletterande illustrationer har tillkommit, bland annat ett perspektiv på den
tillkommande bebyggelsen norr om Allégatan sett från Galärbacken.

Behovsbedömning
Behovsbedömning enligt 5 kap 18 § PBL och 6 kap 11 § Miljöbalken ska ta ställning till om
en miljöbedömning krävs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 22 maj, 2007 § 155 att detaljplanen inte medför
betydande påverkan.
I yttrande till programsamrådet skrev Länsstyrelsen att utformning av detaljplanen och hur
den förhåller sig till de värden som konstituerar riksintresset för kulturmiljövård enligt
miljöbalken behöver studeras närmare. Länsstyrelsen skriver i samrådsyttrandet 26 juni 2007:
”Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att utformningen inte utgör en påtaglig skada på
riksintresset för kulturmiljövård”.
Sammanfattning av behovsbedömning blir att miljöbedömning inte erfordras.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planområdet sett från Trädgårdsgatans korsning i nordöst mot Vettebergen i söder
Natur
Mark och vegetation
Markytan är vid korsningen Allégatan/Falkevägen belägen ca 12,5 meter över havet. Den
sluttar mot öster till ca 8 meter över havet utmed Trädgårdsgatan. Berg i dagen finns inom
planområdets nordvästra del. Kvarteret norr om Allégatan är beväxt med några mindre träd,
varav några fruktträd, samt buskage. Byggnaderna söder om Allégatan ligger vid
Vettebergens fot. Bergssidan som är ca 50 meter hög skuggar planområdet, framförallt i dess
södra del.
Geotekniska förhållanden
Geoteknisk undersökning och utredning har utförts inom kvarteret norr om Allégatan av
Bohusgeo AB och redovisas i Rapport 2007-03-16 och PM 2007-03-19.
Marken inom kvarteret utgörs huvudsakligen av gräsbevuxen tomtmark. Inom kvarterets
västra del finns berg i dagen. Den totala jordmäktigheten varierar enligt sonderingar från 0
meter i den nordvästra delen till ca 8 meter i den sydvästra. Jordlagren utgörs till stora delar
av silt och sand. I den östra och södra delen är silten delvis gyttjig, det finns inslag av gyttja. I
den södra delen finns även ett upp till ca 1 meter tjockt lager av lera närmast fast botten.
Jordlagren innehåller flerstädes skalrester och i den sydvästra delen finns skalsand med upp
till ca 2 meters mäktighet. Grundvattennivån har uppmätts till 2,5 à 3 meter under markytan.
Släntstabiliteten inom och i anslutning till kvarteret bedöms vara tillfredsställande och
planerad bebyggelse bedöms kunna uppföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande.
Planerade byggnader bör grundläggas antingen på fyllning efter urschaktning till fast botten
och återfyllning med friktionsjord som packas eller på packad sprängbotten och med plintar
och/eller pålar.
För att begränsa risken för grundvattensänkning bör infiltration anordnas. Särskilda
tätningsåtgärder kan erfordras vid avschaktade bergytor. Eventuella sättningar i befintliga
byggnader grundlagda direkt i mark bör studeras genom precisionsavvägning av dubbar i
byggnadernas grundmurar.
Bergslänten söder om planområdet har undersökts av Bergab AB och resultatet redovisas i
Berggeologisk/bergteknisk undersökning 2007-10-19. I övre delen av områdena ca 35-40 m
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söder om Allégatan bedöms inte någon akut rasrisk föreligga. Inför eventuell schaktning i
berget krävs dock en noggrannare undersökning och åtgärdsbedömning. I de undre delarna av
områdena ca 20-30 meter söder om Allégatan bedöms i de östra delarna rasrisken som låg och
det föreligger endast behov av ytlig rensning för att uppnå stabilitet inom områdena. I de
västra undre delarna 20-30 meter från Allégatan bedöms rasrisken som stor, med behov av
rensning och bultning för att uppnå stabilitet. Säkerhetsbesiktningar utförs regelbundet sedan
29 april 2008 för att notera eventuella förändringar i bergsmassan. Besiktningarna kommer att
fortgå med ett intervall om en månad fram tills förstärkningsarbeten är färdigställda under
hösten 2008.
Radon
Berggrunden är radioaktiv utmed hela Bohuskusten. Radonet kommer in i byggnaden genom
otätheter i grundkonstruktionen. Byggnader skall utföras med radonsäker grundläggning,
såvida inte 200 Bq/m2 inomhusluft kan erhållas med lägre radonskydd, vilket i sådant fall
skall visas vid bygglovgivning.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Planområdet tangerar i söder och väster
Norra Ödsmåls innergård, ett område på ca 200 x 50-100 meter som benämns by-/gårdstomt
enligt karta från 1860 (Fornlämning nr 1186).

Bebyggelsemönster

Befintlig bebyggelse
Planområdet ligger i skiftet mellan den traditionella täta kustbebyggelsen i väster och den mer
moderna uppblandade trädgårdsstaden i öster. Trädgårdsstaden består mestadels av relativt
stora friliggande villor av trä uppblandade med enstaka funkishus, t ex restaurangen Storm,
Fjällbacka färgaffär och gamla posthuset. Vandrarhemmet, tidigare ålderdomshem, är gedigen
putsarkitektur från 1950-talet.
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Allégatan går tvärs genom planområdet. I dess förlängning ligger Galärbacken som leder
genom den traditionella täta kustbebyggelsen ned till hamnen. Söder om Allégatan är
bebyggelsen tät. Norr om Allégatan finns många gröna öppningar utan bebyggelse, bl a inom
planområdet.

Allégatan inom planområdet

Norr om Allégatan finns det idag två befintliga byggnader inom planområdet. Den ena
uppfördes på 1850-talet av två ditflyttade hemman som byggdes samman. Här låg tidigare
Olofssons Järnaffär. Huvudbyggnaden har byggts om- och till vid flertalet tillfällen. Den
andra byggnaden är av förrådskaraktär och av okänt ursprung. Bottenvåningen i de båda
byggnaderna används idag som butik. Byggnaderna är i stort behov av renovering.

Befintliga hus norr om Allégatan som avses rivas för att möjliggöra föreslagen ny bebyggelse.

Söder om Allégatan ingår sex byggnader inom planområdet (se bilder på följande sida).
Längst i väster ligger två villor på en fastighet. Dessa används idag som butik och bostad. I
fonden på Falkevägen ligger f d Göteborgs Bank med bostad i övervåningen. Bottenvåningen
har på senare år använts som pizzeria. Bredvid ligger Storm-byggnaden, ett restaurang- och
nöjespalats. Längst österut i planområdet ligger två bostadshus. Byggnaderna är från 30- 40tal med undantag för Storm-byggnaden som är från 1960-talet. Samtliga byggnader har
träfasad och 1½ – 2 våningar.
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Befintliga hus inom eller i anslutning till planområdet
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Gestaltning
Det övergripande målet är att bebyggelsen ska anpassas till bohuslänsk byggnadstradition.
Detta gäller såväl nybyggnation som ändring och tillägg i befintliga byggnader. Kommunen
anser att särskild hänsyn skall tas till takutformning och fönstersättning. Länsstyrelsen anser
att den nya bebyggelsen varken ska vara en pastisch eller visa på ett alltför radikalt nytt
formspråk.
Det kulturhistoriska värdet inom planområdet ligger i stadsbilden som helhet snarare än i
enskilda byggnader. Allégatans gaturum som förlängning på Galärbacken ses som det allra
viktigaste att bevara och förädla.
Planområdets placering mitt emellan den traditionella täta kustbebyggelsen i väster med stort
bevarandevärde och den mer blandade trädgårdsstaden i öster har bedömts tillåta ett friare
formspråk. Inom och i planområdet varierar hustyperna. Mansardtak är vanligt förekommande
i trädgårdsstaden. Det finns även enstaka funkishus med platt tak.
Med detta som grund har det bland annat bedömts möjligt med en högre exploateringsgrad
inom planområdet norr om Allégatan. Den planerade bebyggelsen har delats upp i tre
friliggande hus kring en gård som är öppen mot öster. Våningsantal är max två och
nockhöjden är anpassad till omgivande befintliga hus.
I planförslaget förtätas Allégatans öppna och enkelsidiga gaturum till att bli en förlängning av
Galärbackens täta stadsrum. Markbeläggning och belysningsarmatur skall efterlikna den
nyligen upprustade Galärbackens. Nockhöjderna följs åt på båda sidorna av Allégatan, högst
vid korsningen med Falkevägen för att sedan trappas ned österut.

Galärbacken mot öster

Galärbacken mot väster

Det traditionella bostadshuset i Fjällbacka har vissa karaktärsdrag:
• Rena och enkla volymer, mestadels småskaligt och hantverksmässigt byggt.
•

Sadeltak med tegelpannor, i trädgårdsstaden mansardtak.

•

Takkupor som livar med fasaden.
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•

Fasader klädda med mestadels stående träpanel, målade med täckande och ljusa färger.

•

Detaljrikedom.

•

Fönster med mestadels stående karaktär, symmetriskt placerade på fasaderna.

•

Höga socklar, ofta av granit.

•

Markerade gavlar.

•

Husen är i 1,5 till 2 plan och ligger ofta nära gatan med långfasaden parallell med
densamma. Vanligast är att taknocken är parallell med husets långsida.
Markerade entréer.
Husen bildar ett småskaligt och intimt gaturum som följer landskapets nivåer med
delvis slutna gårdar.

•
•

Balkonger i den befintliga bebyggelsen har stor variation. En del är byggda i efterhand, en del
är byggda på terrassbjälklag på burspråk eller är frihängande. Balkongerna är relativt stora.
Materialet är som regel täckmålat trä med inslag av smide. Balkongerna hänger sällan ut över
gaturummet.
Balkonger kommer att tillåtas för den nya bebyggelsen norr om Allégatan, se punkt nedan.
För byggnader inom planområdet gäller:
• Byggnadskropparna bör ha rena och enkla volymer.
•

Husen skall ha sadeltak med takpannor, takvinkel 27 – 35 grader.

•

Fasader klädes med stående träpanel som målas med täckande och ljusa färger.

•

I den nya bebyggelsen norr om Allégatan gäller att takkupor inte tillåts, för att ge ett
lugnare och renare uttryck.

•

Fönster skall ha ett dominerande vertikalt uttryck.

•

Grundkaraktären på bebyggelsen bör snarare vara vertikal än horisontell.

•

Hus får ha maximalt två våningar.

•

Ny bebyggelse bör placeras med långsida utefter gata.

•

Taknock ska vara parallell med husets långsida.

•

Gatunätet skall bibehållas intakt.

•

Norr om Allégatan skall bostäder och centrumfunktioner delas upp i minst tre
friliggande huskroppar för att anpassas till det småskaliga gaturummet.
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•

Balkonger ut mot gata skall delas upp i mindre element för att undvika horisontell
karaktär: maximalt djup 1,0 meter, maximal bredd 2,0 meter. Räcken bör vara
genomsiktliga och gjorda av trä eller smide.

•

Markbeläggning och belysningsarmatur längs Allégatan bör harmoniera med
Galärbackens.

•

Fondmotivet i trevägsskälet Allégatan-Falkevägen bör återskapas.

•

Bak- och bostadsgårdar kan tillåta ett modernare formspråk. Bland annat kan trappa,
hiss och loftgång användas in mot gården i kvarteret norr om Allégatan.

•

Skyltar placeras i direkt anslutning till entré. Skyltar skall inte placeras på taket eller
ovan takfoten. Skyltar skall utföras med friliggande bokstäver eller som uthängande
skylt i rät vinkel från fasad. Läge för samordnande skyltar skall anges redan vid
bygglov. För generella rekommendationer hänvisas till Tanum kommun: Riktlinjer för
skyltning.

•

Generell varsamhet: vid ombyggnad skall byggnaders yttre ändras så att dess karaktär
bevaras.

Ny bebyggelse
Planen vill möjliggöra ett mindre åretruntcentrum för t ex butiker, kontor och samlingslokaler,
kombinerat med smålägenheter som knyter samman Fjällbackas sommarcentrum vid hamnen
med vintercentrumet nordost om Vetteberget. Centrumverksamheter finns redan i omgivande
fastigheter, till exempel inom planområdet söder om Allégatan. Idén är att ge plats åt ett
flertal butiker som genom läge och utformning stärker varandra. Förslaget understryker
Allégatan, och i dess förlängning Galärbacken, som stråk genom centrala Fjällbacka.

Planområdet sett från Galärbacken som det kan komma att se ut.
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Kvarteret innehåller ca 900 kvm lokalyta i bottenvåning och cirka 13 smålägenheter på
övervåning. Lägenheterna planeras i första hand för hyresrätt och varierar från 55 till 90 kvm.
Lägenheter föreslås ha fönster mot minst två väderstreck samt balkong/uteplats.
Byggnaderna uppförs i två våningar med en källarvåning för parkering och lägenhetsförråd.
De anpassas i höjd till den kringliggande bebyggelsen längs Allégatan. Nockhöjden hålls
relativt enhetlig för en sammanhållen bebyggelse. Gaveln mot Galärbacken utgör fondmotiv
och kan höjdmässigt träda fram inom området.
Planområdet sett från Galärbacken
som det ser ut idag.

Markplan: så här
kan planområdet
norr om Allégatan
se ut i framtiden.
Marknivåer och
förslag till
golvhöjder i
entréplan är
utskrivna.
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Planförslaget visar, inom kvarteret norr om Allégatan, tre huskroppar som kringsluter en
gårdspark. Uppdelningen i huskroppar syftar till att minska den upplevda byggnadsvolymen
samt att ansluta till befintlig bebyggelsemiljö där gavelmotiven är framträdande.

Den nya bebyggelsen anpassas höjdmässigt till kringliggande bebyggelse.
Gavelmotivet mot Galärbacken återskapas.

Sektion genom planområdet från Trädgårdsgatan i norr till Allégatan och Storm-byggnaden i
söder.

Skisser på möjlig fasadutformning mot Allégatan respektive Trädgårdsgatan.
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Öppningar mellan byggnaderna ger direkta kontakter mellan gårdsparken och förgårdsmarken
utmed Allégatan och Falkevägen. Gårdsparken öppnar upp mot villorna i öster, bjuder in med
sin grönska och ger en mjukare övergång till de rena villakvarteren i öster. Den öppna gården
medger att mer sol når villabebyggelsen i öst än vad en helt kringbyggd gård skulle gjort.
Entréer till lokaler sker huvudsakligen från gatusidan, men kan även bli aktuellt från
gårdssidan i kvarterets västra del. Bostädernas entréer placeras på gårdssidan via loftgångar
kopplade till hiss/trappa. Mindre balkonger föreslås utmed långfasaderna mot Allégatan och
Falkevägen. Fasader utformas med hänsyn till kulturmiljön.

Trädgårdsgatans norra del såsom den kan komma att se ut. Gårdsparken öppnar upp och ger
en grön övergång mot villabebyggelsen i öster.
Tillgänglighet
All markplanering samt alla butiksytor och lägenheter ska ge full tillgänglighet för
rörelsehindrade. En hiss betjänar byggnadernas tre plan. Parkeringsdäcket ska innehålla minst
två biluppställningsplatser för rörelsehindrade, liksom en parkeringsplats utmed Allégatan.
Detaljplanens genomförande innebär att en relativt obebyggd och grön del av Fjällbacka
bebyggs. Den nya bebyggelsen ger dock allmänheten och de närboende en utökad butiks- och
verksamhetsyta mellan de tillkommande husen och en grön gårdspark i öster. Tillgängligheten
ökar totalt sett.

Friytor
Schaktmassor från husbygget används för att fylla ut den övre/västra delen av gården för en
mjuk övergång mellan gård och gata. Gårdsparken utformas med sittplatser och lekplats med
goda ljusvärden. Gården bör vidare planeras med gräsmatta, buskar och mindre träd vid
slänten mot öster.
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Markbehandling
Förgårdsmarken utgör entréyta för butiker med hårdgjorda ytor av natursten eller
betongplattor, en markbeläggning som med fördel kan följa med in på gårdens entréytor.
Mot Trädgårdsgatan i öster ansluter gårdsparkens gräs direkt mot gata.

Service
I Fjällbacka finns idag redan den viktigaste basservicen som livsmedelsaffär, post, bank etc.
Det mesta av servicen i samhället är samlat öster om Vettebergen, ca 300-400 meter från
planområdet. Här ligger också skolan i Fjällbacka med klasser upp till årskurs 6.
De tillkommande butiksytorna är tänkta att komplettera och förbättra befintlig service, inte
minst för de åretruntboende.

Gator, Trafik och Parkering
Gatunät
Planområdet omgärdas av Trädgårdsgatan i norr och öster samt av Falkevägen i väster.
Allégatan går genom planområdet i söder. Falkevägen är infartsgata för bilar till Fjällbackas
centrala delar samt hamnen. Allégatan är länk mellan vinter- och sommarcentrum för bilister,
cyklister och fotgängare. Båda gatorna har Vägverket som väghållare. Trädgårdsgatan har
kommunen som väghållare.
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Allégatans gaturum är viktigt för kulturmiljön. Kommunen har redan iordningställt
Galärbacken, Allégatans förlängning i väst. Allégatan inom planområdet ska ges samma
uttryck med hänsyn till markbeläggning och belysningsarmatur.
Gatorna behåller ursprungligt mönster.

Detaljplanens genomförande innebär att trafiken ökar något inom planområdet, men
huvudsakligen är det trafik som ändå cirkulerar i området längs de två huvudgatorna.
Kombinerat med flera åtgärder som höjer trafiksäkerheten, bedöms trafiksituationen totalt sett
förbättras.
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Trädgårdsgatans anslutning till Allégatan är ur trafiksäkerhetssynpunkt mycket dålig.
Trädgårdsgatans södra del stängs därför av för biltrafik. Cykel- och gångtrafik tillåts. Fordon
med tillstånd, till exempel renhållningsfordon, kommer även i fortsättningen kunna köra
utefter hela Trädgårdsgatan. I anslutning till den nya utfarten för källarparkering anläggs en
vändplats för personbilar.
Trädgårdsgatans utfart mot Falkevägen förbättras med höjd marknivå. Därigenom skapas ett
vilplan innan utfart på Falkevägen.

Sektion längs Trädgårdsgatan som visar ny anslutning med vilplan. Vilplanet är minst 5 m
långt med max lutning 0,2 m.
Ny bebyggelse inom kvarteret norr om Allégatan byggs minst 4 meter från Falkevägens
körbana för att erforderliga siktvinklar och trafiksäkerhet ska uppnås.

Parkering, varumottag, utfarter
In- och utfart till parkeringsgaraget i källarplan sker från Trädgårdsgatan. där marknivån
naturligt faller undan och medger in-/utfart i marknivå utan sprängning eller schaktning. Inoch utfart medges inte från huvudgatorna Allégatan och Falkevägen. Trafik till och från
parkeringsdäcket sker från Falkevägen eller Carlsgatan in på Trädgårdsgatan.
Parkeringsdäcket med plats för cirka 40 bilar ger möjlighet till rundkörning. Lägenheter och
lokaler nås via trappa/hiss. Parkeringen skall tillgodose behov från bostäder och lokaler inom
kvarteret, men även tillkommande behov från fastigheter söder om Allégatan samt eventuell
extern uthyrning.
Parkering i garage minskar parkeringsbehovet och ger ett trevligare gaturum med färre
parkerade bilar på närliggande gator.
Parkering på Trädgårdsgatan föreslås förbjudas.
Utmed Allégatan ges plats för ca åtta parkeringsplatser. Det skall vara en tidsbegränsad
parkering och i första hand avsedd för kunder. Avsikten med parkeringen är att stödja handeln

21
ANTAGANDEHANDLING

och den kan även medföra att hastigheten på bilar som färdas längs gatan sänks. Parkeringen
förläggs till större del inom befintligt vägområde, men inkräktar ej på befintlig vägbana.
Planen föreslår att marken för den längsgående parkeringen och gångbanan blir allmän plats
med kommunen som väghållare.
Varumottagning sker från gata.
Söder om Allégatan skall bebyggelsen så långt som möjligt tillgodose egna parkeringsbehov
(bostads- och centrumfunktioner). En fastighet utan byggrätt har fått beteckningen Parkering.
Återstående platser tillgodoses genom parkeringsköp från kommunen eller servitut i
parkeringsdäcket i fastighet 187:16.

Illustrationen visar hur marknivåerna naturligt faller undan för anslutning till parkeringsgarage i källarvåning. In- och utfart från Trädgårdsgatan på ömse sidor om gården.

Gång- och cykeltrafik
Kommunen har utrett möjligheten att komplettera Allégatan med gång- och cykelväg (bredd
ca 1,5 meter) utefter gatans norra sida från planområdet till vintercentrum några hundratal
meter österut. I planförslaget avsätts mark för gångväg mellan det blivande huset och den
längsgående parkeringen, bredd minst 2,5 meter. Cykeltrafik förbi planområdet sker på gata.
Längs Falkevägen i direkt anslutning till planområdet iordningställdes gc-trottoar för några år
sedan.
Trädgårdsgatans anslutning mot Allégatan görs om till gång- och cykelväg.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafik finns inte inom tätorten
Regional kollektivtrafik mot Tanumshede /Strömstad eller Dingle /Gläborg passerar
Fjällbacka. Busshållplats ligger cirka 100 meter norr om planområdet.
Med en utveckling av kollektivtrafiken i regionen och/eller inom tätorten ligger planområdet
gynnsamt till.

Störningar
Trafikbuller alstras främst från Falkevägen som är en infartsgata till Fjällbackas centrala delar
samt hamnen, men även i viss mån från Allégatan. Bullermätning har inte bedömts behövas.
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Fläktbuller från lokaler kan vara störande för bostäder. Placering samt val av fläktar bör noga
beakta störningsrisken. För fläktbuller skall Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2005:6 om
buller i inomhusmiljö efterföljas.
Miljökvalitetsnormer för halter i utomhusluften finns antagna för kväveoxider, kolmonoxid,
svaveldioxid, bly, bensen, ozon och partiklar. Normerna anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla och får inte över- eller underskridas
efter ett visst angivet datum. Ingen av dessa normer kommer att överskridas inom området
och planens genomförande bedöms inte heller bidra till att dessa normer överskrids på annat
håll.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ny
bebyggelse ska anslutas till det kommunala systemet. Befintlig servisledning ligger i
korsningen Trädgårdsgatan-Trädgårdsgatan. Enligt Tanums kommun ska kretsloppsanpassad
avloppslösning med återföring av näring till odlingsbar mark alltid eftersträvas. Kommunen
ställer dock inga krav på specifik teknisk lösning. Vid urinseparering kopplas urinledningarna
från alla toalettstolar till en urintank på ca 8 m3 som grävs ned i planområdets nordöstra hörn.
Traktor ska kunna komma fram under juli månad.
Befintligt vattentryck behöver inte höjas, högsta tappstället är +17m. Lägsta golvnivå i den
nya bebyggelsen blir +8,5 meter.
Grundvattenyta skall kontrollmätas i god tid innan arbeten påbörjas, under tiden arbeten pågår
och efter att arbeten är utförda. Eventuella skador som uppstår till följd av exploateringen är
exploatörens ansvar.
Dagvatten
Norr om Allégatan ökar tak och hårdgjorda ytor på grund av den nya bebyggelsen med ca
1000 kvm. Magasin under mark samlar upp dagvattnet som dimensioneras så att
fördröjningen till kommunens nät motsvarar den ökade exploateringsgraden. Ny
anslutningspunkt några meter söder om korsningen Trädgårdsgatan-Trädgårdsgatan.

El och tele
Ny nätstation för elförsörjningen erfordras inte. Anslutning sker vid fastighetsgräns.
Telefonförsörjningen till området sker över det befintliga nätet.

Värme
Uppvärmning skall ske med vattenbaserade system. Uppvärmningssystem skall utformas så
att de enkelt kan omkopplas till användning av alternativa energislag. Fjärrvärme finns inte i
området.
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Avfall
Ett gemensamt soprum för nybyggnationen placeras i källarvåning vid fastighetens nordöstra
hörn. Det nås via hårdgjord yta och entré till parkeringsgaraget. Allt avfall skall behandlas
utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljö. Hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall skall borttransporteras och omhändertas genom kommunens försorg.
Återvinningscentral finns vid busstation vid Åldersro. Återvinningscentral för sorterat avfall
och grovsopor finns på Tyft.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Detaljplanens genomförandetid börjar löpa när detaljplanen vunnit laga kraft och varar i 5 år.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Denna handling har upprättats i samråd med planeringsarkitekt Maria Lejdebro på Plan- och
byggavdelningen, Tanums kommun.

Planförfattare: Ditrix AB genom Stefan Werner

