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PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör: 

• Plankarta med bestämmelser samt illustration, skala 1:1000, 2015-08-27, reviderad 
2016-03-23 

• Planbeskrivning med genomförandefrågor (denna handling), 2015-08-27, reviderad 
2016-03-23 

• Samrådsredogörelse, 2015-08-27 
• Granskningsutlåtande, 2016-03-23 
• Fastighetsförteckning, 2015-08-24 
• Behovsbedömning, 2014-02-20 

 
Till planförslaget hör även följande handlingar: 

• PM beträffande geotekniska förhållanden, 2013-02-06, Norconsult 
• Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik, 2013-02-06, Norconsult 
• Trafik- och bullerutredning, PM 2014-06-25, ÅF Infrastructure AB 
• Miljöteknisk markundersökning, 2014-05-28, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult 
• PM kompletterande miljöteknisk markundersökning, 2014-06-16, Sandström Miljö & 

Säkerhetskonsult 
• VA-och dagvattenutredning, 2014-10-09, reviderad 2014-11-19, Norconsult AB 
• Miljömedicinsk bedömning inför nybyggnation av bostäder och förskola nära 

avloppsreningsverk i Diseröd, 2014-01-17, kompletterad 2014-03-19, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, arbets- och miljömedicin 

• Projektplan, utveckling och genomförande i Diseröd, Samhällsbyggnad, Kungälvs 
kommun, våren 2014, uppdaterad 2015-06-12 

• Diseröds återvinningscentral, Miljö & avfallsbyrån, 2015-03-12 
• Bullerutredning detaljplan Diseröds centrum och Disekulla, 2015-05-22 ÅF 

Infrastructure AB, kompletterad med bullerberäkning 2015-06-23. 
• PM Vattenverksamhet och markavvattning inom Diseröd 1:1, Centrumtomten, 2016-

01-21, ÅF Infrastructure AB 
• Geoteknisk stabilitetsutredning Diseröd, ÅF Infrastructure AB, 2016-02-01 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att komplettera centrala Diseröd med en ny förskola, 
idrottshall/allaktivitetshus, bostäder, en ny busshållplats samt ge möjlighet att etablera 
service.  Avsikten är att skapa ett attraktivt och levande centrumområde i Diseröd. Ny 
bebyggelse ska vara småskalig och i huvudsak uppföras med fasader i trä och med sadeltak.  För 
att annonsera Diseröd placeras allaktivitetshuset/centrumbyggnaden nära Prästvägen och entrén 
till Diseröd. Förskolan placeras längs med lokalgatan i mitten av planområdet. Placeringen av 
förskolan grundas i att den ska vara lättillgänglig för omkringliggande landsbygd men samtidigt 
ligga nära service och kollektivtrafik.  En skyddad gårdsmiljö för barnen skapas med hjälp av 
paviljonger, plank och byggnadens placering. Bostäder, i form av mindre flerfamiljshus föreslås 
uppföras i den norra delen av planområdet.  
 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 
Kommunen bedömer att planen är förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Miljöbalkens 3 
kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som de 
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är mest lämpade för. De förändringar som medges i detaljplanen är förenliga med en från 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser.  I planområdet finns inga 
riksintressen eller andra områden med särskilda natur- och kulturintressen. 
 
Enligt 5 kap 3§ miljöbalken ska gällande miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och 
planläggning. Idag finns fyra förordningar om miljökvalitetsnormer, en för föroreningar i 
utomhusluft, en för vattenförekomst, en för fisk- och musselvatten och en för 
omgivningsbuller.  
 
Detaljplanen för Diseröds centrum medför ökad biltrafik men denna ökning är dock inte så 
stor att det finns risk att gällande gränsvärden för luft överskrids.  
 
Planområdet avvattnas åt sydväst mot Välabäcken och vidare ut i Göta Älv. Ingen bedömning 
av miljökvalitetsnormer finns för Välabäcken. För Göta älv, som är slutrecipient, finns dock 
miljökvalitetsnormer. Den kemiska statusen i Göta Älv har klassificerats som ”uppnår ej god” 
pga för höga halter kvicksilver. Den kemiska statusen exkl. kvicksilver klassificeras dock som 
”god”. Den ekologiska statusen har klassificerats om ”måttlig” pga morfologiska förändringar 
och bedöms ej uppnå ”god ekologisk status” till 2015, varpå en tidsfrist fram till 2021 
fastställts. För Diseröds centrum bedöms framförallt bussgatan och parkeringen kunna leda 
till att föroreningar hamnar i dagvattnet. Området är dock så litet att föroreningshalten 
bedöms bli låg. Dagvattnet föreslås dessutom fördröjas med hjälp av magasin och gröna tak. 
För att rena dagvatten föreslås fyra oljeavskiljare placeras inom planområdet. Med föreslagna 
åtgärder bedöms inte föroreningshalten från området öka och därmed bedöms inte heller 
miljökvalitetsnormerna för Göta älv att påverkas. 
 
Miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten berörs inte eftersom det inte finns några fisk-
och musselvatten inom planområdet.  
 
I förordningen om omgivningsbuller uppges en skyldighet att kartlägga buller och upprätta 
åtgärdsprogram för kommuner med över 100 000 invånare. Diseröd har ca 1250 invånare och 
berörs inte av denna förordning.  
 
Det finns idag således inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för luft, buller 
och fisk- och musselvatten överskrids eller riskerar att överskridas inom området. 
Planförslagets genomförande bedöms inte heller medföra att miljökvalitetsnormerna för Göta 
Älv påverkas.  
 
Förslaget bedöms i sin helhet förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken.  
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PLANDATA 

Lägesbestämning och areal  
Diseröd ligger ca 7 km nordost om 
Kungälvs centrum, längs med 
riksväg 625 som går till Lilla Edet. 
Planområdet ligger i centrala 
Diseröd och avgränsas av 
Prästvägen i söder, Rönnvägen 
och dess bebyggelse i väster, 
länsväg 625 i öster samt ett 
område av åkermark i norr.  

Planområdet omfattar ett ca 3,5 ha 
stort område. 

Markägoförhållanden 
Berörda fastigheteter Diseröd 1:1 
ägs av Kungälvs kommun och 
Diseröd 1:121 ägs av en privat 
fastighetsägare. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
I översiktsplan 2010 som antogs av Kommunfullmäktige 2012-01-19 beskrivs Diseröd som 
en serviceort och att ortens utveckling behöver stärkas genom byggnation av nya bostäder 
med olika upplåtelseformer samt verksamheter i centrum. Planområdet föreslås i 
översiktsplanen utvecklas som ett ”centrumområde”. Ett centrumområde beskrivs vara av stor 
betydelse för Diseröds utveckling och genom att skapa förutsättningar för handel och 
bostadskompletteringar vid väg 625 kan detta område utvecklas som en attraktiv entré till 
Diseröd.  

                        Planområdet 
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Gällande detaljplaner 
För del av fastigheten Diseröd 1:1 finns idag en 
gällande detaljplan som fastställdes 1975, akt nr 
177. I denna medges handels- och allmänt 
ändamål, samt område för personbilsparkering. 
Byggnader får uppföras i en våning (högsta 
byggnadshöjd 5,6 meter).  Övriga delar av 
fastigheten och för fastigheten Diseröd 1:121 
finns ingen detaljplan. 

Området nordväst om planområdet omfattas av 
detaljplan från 1960, akt nr 114. I denna medges 
allmänt ändamål och bostäder. 

Söder om planområdet finns en gällande 
detaljplan från 1979, akt nr 177. I denna medges 
bostäder. Denna detaljplan reglerar även 
Prästvägen och korsningen 
Prästvägen/Romelandavägen.                Gällande detaljplaner 

Bostadsförsörjningsprogram 
I Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2013-2022 redovisas övergripande 
strategier för bostadsförsörjningen samt planeringsberedskapen för nya bostäder.  

Bebyggelseutvecklingen ska i första hand ske utmed kollektivtrafikstråket: Kungälv-Ytterby 
och Kode samt serviceorterna Diseröd, Kärna, Kode och Marstrand.  För att bidra till en 
hållbar utveckling ska kommunen sträva efter att få en blandad bebyggelse och bostäder med 
olika upplåtelseform i alla kommunens delar. 

Visionen är att Kungälv ska öka sin befolkningstillväxt. För att möjliggöra detta ska 
kommunen ha en planberedskap för nya bostäder som uppgår till i genomsnitt minst 400 
bostäder per år. 

Förslag till detaljplan för Diseröds centrum medger ca 30-35 lägenheter i närhet till 
kollektivtrafik och viss mån även service. Bebyggelsen i Diseröd domineras av 
enbostadshus/kedjehus och ett tillskott av lägenheter i flerfamiljshus är helt i linje med 
bostadsförsörjningsprogrammet. Detaljplanen reglerar ej bostadsstorlek eller upplåtelseform.  
 

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun 
Miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 och reviderades 10 maj 
2012. Syftet med miljöprogrammet är att det ska användas för att uppnå ett energieffektivt 
och miljöanpassat byggande av bostäder i Kungälvs kommun. Miljöprogrammet är en 
rekommendation inför byggnation av bostäder.  
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Program för planområdet 
Planprogram bedöms inte vara nödvändigt för området, då planområdet är utpekat som 
Centrumområde i gällande Översiktsplan 2010. 
 

Behovsbedömning/Miljöbedömning 
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen, så att hållbar utveckling 
främjas. Enligt plan- och bygglagen 4kap. 34 § (PBL 2010:900) och miljöbalken (MB 6 kap 
11§) ska kommunen genomföra en miljöbedömning endast för sådan detaljplan vars 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För alla planer ska en 
behovsbedömning göras. Det innebär att kommunen ska bedöma behovet av en 
miljöbedömning och en miljö-konsekvensbeskrivning. 
 
Kungälvs kommun har genomfört en behovsbedömning. Ställningstagandet i bedömningen är 
att detaljplanen inte antas innebära en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har 
varit föremål för samråd med länsstyrelsen som delar kommunens uppfattning. 
 

Beslut om planläggning  
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-18 att förvaltningen (samhällsbyggnad) får i uppdrag att 
påbörja planarbete för del av Diseröd 1:1 med normalt planförfarande enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010:900) kap. 5 § 11.  

Diseröds framtidsgrupp 
Diserödsgruppen utgör en intressegrupp för utvecklingen av Diseröds samhälle. Gruppen har 
utarbetat ett dokument Vision 2020 – Diseröds framtid, som presenterats för kommunen år 
2008. Nu föreliggande förslag till detaljplan stämmer till stor del överens med 
Diserödsgruppens förslag. Planförslaget ger möjlighet till ny busstation, ökad service i form 
av närbutik, vårdcentral mm. Planförslaget skapar byggrätt för allaktivitetshus och förskola 
samt möjliggör byggnation av bostäder.  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur 
Mark och vegetation 
Den större delen av planområdet utgörs idag av hårdgjorda, asfalterade ytor. Övriga delar består till 
stor del av ängsmark och en del sly och buskage. Någon värdefull natur finns ej inom området. 
I samband med nybyggnation kommer andelen hårdgjord yta öka något samtidigt som 
bostadsgårdar, utegård till förskola och park/torgmiljö kommer anläggas.  



Planbeskrivning – Antagandehandling 2015-08-27, reviderad 2016-03-23 
 

 
 

11  

 
 
 
 
 
 
 
 

                  Planområdet idag 

 
Geotekniska och hydrogeologiska förhållanden inom planområdet 
Norconsult AB har utfört en geoteknisk utredning för centrumtomten inom Diseröd 1:1, 
daterad 2013-02-06. 

En större del av området för detaljplanen är mycket plan med en marknivå som varierar 
mellan + 23 och + 24. I den sydvästra delen av område sluttar marken i nordväst/sydostlig 
riktning med en högsta nivå på ca + 28 och en lägsta nivå på + 24m.  

Marken utgörs till stor del av ängsmark. I den södra och centrala delen av planområdet finns 
dock en stor del hårdgjorda ytor.  

Jordlagren i området består i huvudsak av fyllning/mulljord till ca 0,5 meters djup, 
torrskorpelera till ca 1,5-2 meters djup, lera till som mest 32 meters djup och sen är det 
friktionsjord/berg.  Enligt utförda undersökningar har stopp på fast botten/berg registrerats på 
mellan 11 och 38 m och de största djupen finns i de nordöstra och sydöstra delarna av 
planområdet.  

Den fria vattenytan låg vid undersökningen (januari 2013) mellan 0,2 och 0.65 meter under 
markytan. Grundvattennivån i området bedöms variera med årstid och nederbörd men större 
delen av året bedöms grundvattennivån ligga i nivå med underkanten av torrskorpeleran. 

Stabilitet inom planområdet 
En detaljerad stabilitetsutredning har utförts inom aktuellt område. Utredningen visar att 
stabiliteten inom planområdet är tillfredsställande både för befintliga förhållanden och med en 
last på 40 kPa på pådrivande sida. I anslutning till planområdet, i sydvästra delen närmast 
Prästvägen, finns en slänt där en belastning av 20 kPa kan placeras på pådrivande sida.  Detta 
område omfattas inte av Detaljplan för Diseröds centrum.  
 
Sonderingar antyder att leran är normalkonsoliderad och mycket känslig för sättningar. Detta 
bör undersökas vidare vid detaljprojektering.  
 

Geotekniska förhållanden för angränsande område 
Områden väster och nordväst om planområdet är bebyggda med småhus sedan 1960-talet 
respektive 1990-talet. I dessa områden har översiktliga geotekniska utredningar genomförts 
bla 1972, 1988 och 1992. För Detaljplan för Disekulla och Diserödsskolan, strax väster om 
detaljplan för Diseröds centrum, tog Norconsult AB fram en geotekniks undersökning 2014. 



Planbeskrivning – Antagandehandling 2015-08-27, reviderad 2016-03-23 
 

 
 

12  

Då redovisades att djup till fast botten varierar mellan 1-14 meter. De största djupen närmast 
plangräns mot Diseröds centrum. Måttliga belastningar bedömdes kunna leda till elastiska 
sättningar. Stabilitet för befintliga förhållanden bedömdes vara tillfredställande. Tillåten 
belastning för området vid Diserödsskolan och slänt ner mot Rönnvägen har i ovan nämnda 
utredning redovisats till 15 kPa. 
 
Under hösten 2015 har ÅF Infrastructure AB genomfört en kompletterade stabilitetsutredning, 
daterad 2016-02-01, för slänten mellan Rönnvägen och området för Diseröds centrum. 
Kompletterande sonderingar har utförts samt provtagningar för att mäta resistiviteten, dvs. 
undersöka djup till berg, se blåmarkerat område i bilden nedan.  
 
Stabiliteten för delar av den befintliga bebyggelsen inom utredningsområdet har bedömts som 
ej tillfredsställande, detta gäller Diseröd 1:20, 1:21 samt 1:40.  För några fastigheter görs 
bedömningen att stabiliteten kan bli otillfredsställande om uppfyllnader av massor tillförs 
inom de aktuella fastigheterna, det gäller Diseröd 1:22 och 1:23. För att förbättra 
stabilitetsförhållandena i slänten rekommenderas en tryckbank i släntfot vid två av de berörda 
fastigheterna, Diseröd 1:20 och Diseröd 1:21 samt direkt öster om fastigheten Diseröd 1:40 
(Se bild på tryckbankens utbredning på sida 33 i plan- och genomförandebeskrivningen). 
Stabilitetsutredningen beskriver att lokalstabiliteten vid Diseröd 1:20 och 1:21 är 
otillfredsställande och är oberoende av om nu aktuell detaljplan för Diseröds centrum 
genomförs eller ej. 
 
Tryckbankarnas utbredning kommer vid fastighet Diseröd 1:20 samt 1:21 helt ligga inom 
privat mark och intill fastighet Diseröd 1:40 helt inom kommunal mark.  Avtal har tecknats 
med fastighetsägarna om genomförande av tryckbankar inom privat mark. Tryckbanken intill 
Diseröd 1:40, inom kommunal mark, regleras på plankartan med planbestämmelse b och a. 
Ett genomförande av dessa åtgärder kommer ske av kommunen innan byggstart i Diseröd 
centrum. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Röd markering -Planområdets utbredning. Blå markering -område som omfattas av stabilitetsutredning 
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Utöver dessa stabilitetsåtgärder föreslår stabilitetsutredningen att en belastningsrestriktion 
samt restriktion för schakt läggs in i gällande detaljplan för de berörda fastigheterna vid 
Rönnvägen.  
 

Grundläggning 
I hela området förekommer lös lera och grundläggning bedöms i den geotekniska utredningen 
preliminärt behöva utföras med pålar.  Kompletterande undersökningar utförs i samband med 
att byggnaderna projekteras för att bestämma lerans sättningsegenskaper samt djup till berg i 
lägen för planerade byggnader för att då bestämma lämplig grundläggningsmetod.  
 

Förorenad mark 
Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB har genomfört en miljöteknisk markundersökning, 
daterad 2014-05-28, kompletterad 2014-08-19. Vid utvärderingen har naturvårdsverkets 
generella riktvärde för förorenade områden använts. Eftersom det kan blir bostäder inom en 
större del av plan området förslås i den kompletterande utredningen att hela planområdet ska 
klassas som känslig markanvändning (KM) framöver.  

Inom planområdet överstiger halten alifater C16-C35 (tyngre kolväten) riktvärdet för MKM 
(mindre känslig markanvändning) i en punkt och riktvärdet för KM i två punkter varav den 
ena som endast är ytlig och ligger precis vid lokalgatan ej bedöms behöva saneras.  Inga halter 
har påvisats i de delar av området som avses planläggas för bostäder och förskola. 

Eftersom det tidigare legat ett växthus och verkstad inom planområdet har jordprov 
analyserats med avseende på bekämpningsmedel.  Samtliga analyserade parametrar 
underskred laboratoriets rapporteringsgräns. Grundvattenprover analyserades med avseende 
på alifater, aromater, BTEX, PAH och metaller. Av petroliumämnen påvisades endast PAH 
men halten underskrider jämförelsevärdena. Ingen tjärasfalt har påvisats i de tre asfaltsprov 
som tagits. Ytliga föroreningar har påvisats i fyllnadsmaterialet.  

I den kompletterande miljöteknisk markundersökning som utförts, daterad 2014-08-19, har 
förorening över riktvärdet för KM och MKM påvisats där verkstaden tidigare legat. Vid den 
kompletterande provtagningen placerades ett flertal provtagningspunkter runt de påvisade 
föroreningarna.  Inga ytterligare föroreningar har kunnat påvisas inom planområdet i de nya 
provtagningspunkterna. Eftersom detaljplanen möjliggör bostäder föreslås att den 
oljefläckade, tidigare verkstadsytan, hanteras på följande vis: 

I punkt, BH 8 överskrids riktvärdet för MKM och därför föreslås att fyllnadsmaterialet vid 
föroreningen schaktas ur till ca 0,5 meter under markytan och lämnas till godkänd mottagare. 
Det motsvarar ca 40 ton massor. Vid en punkt, BH 7, överskrid riktvärdet för KM inom det 
området där vi nu planerar torg/allaktivitetshus och fyllnadsmaterialet föreslås schaktas ur ner 
till ca 1 meter under markytan och lämnas till godkänd mottagare. Det motsvarar ca 16 ton 
massor.  Ingen ytterligare sanering har bedömts nödvändig. Om schakt arbete är nödvändig i 
resterande del av det tidigare verkstadsområdet rekommenderas provtagning på de schaktade 
massorna för att bedöma hur de ska hanteras. Områden som ska saneras har markerats på 
plankartan. 
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Borrpunkter miljöteknisk utredning 
 

Sanering av mark avses ske så snart detaljplanen för Diseröds centrum har vunnit laga kraft 
och som senast under våren 2016.  
 

Radon 
Området ligger inom tät lera och därför bedöms radonrisken som låg.  
 

Risk för skred/höga vattenstånd 
Området ligger inom SGI:s översiktliga kartering av skredrisk kring Göta Älv (Skredrisker i 
Göta älvdalen – slutrapport 2012). Planområdet berörs inte av i kommunen karterade områden 
med risk för översvämning. 
 

Arkeologi/Fornlämningar 
Inom området finns inga kända fornminnen.  
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Bebyggelseområden  
Befintlig bebyggelse 
Inom området finns idag endast en mindre byggnad som används som pizzeria. Inom 
planområdet ligger även en återvinningscentral med tillhörande mindre personalbyggnad.                                                                                                      
Inom området har tidigare funnits en byggnad som innehållit matbutik, post och vårdcentral. 
Under en period fanns här även växthus. Dessa byggnader revs 2012. 

                                                                                                 Den tidigare bebyggelsen på centrumtomten 

Ny bebyggelse 
Detaljplanen gör det möjligt att skapa ett nytt ”centrum” bestående av en mindre butik, 
pizzeria samt ett allaktivitetshus innehållandes idrottshall (fullmått handboll), bibliotek, 
lokaler för kultur- och fritid, café mm. Detaljplanen möjliggöra även etablering av vårdcentral 
och kontor. En förskola som avses innehålla 6 avdelningar samt 30-35 lägenheter planeras 
också inom området.  

                                                                                 Skissförslag för planområdet: Abako Arkitekter, mars 2014 
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Föreliggande detaljplan medger en förskola i två våningar. Högsta tillåtna byggnadsarea på 
skolan fastighet är 850 kvm. Flerbostadshusen i norra delen av planområdet får uppföras i 
maximalt tre våningar och maximalt 1/3 del av fastighetens yta får bebyggas.  Det planerade 
allaktivitetshuset får uppföras till en högsta byggnadshöjd om 6 meter och en högsta nockhöjd 
om 9 meter. Centrumbyggnaden närmast Prästvägen föreslås få uppföras i maximalt två 
våningar och där tillåts centrumverksamhet som närbutik, pizzeria men även vårdcentral 
bostäder samt kontor. 

Inom kvartersmarken i norra delen av området föreslås flerfamiljshus i 2-3 våningar. 
Huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, undantag från detta är mot 
lokalgatan i öster. Miljöhus får uppföras inom prickmark. Högsta byggnadshöjd för förråd, 
garage och paviljonger är 3,5 meter. Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun utgör en 
rekommendation vid byggande av flerbostadshus. 

Upplåtelseform regleras inte i detaljplanen vilket innebär att både bostads- och hyresrätter kan 
bli aktuellt.  
 

Byggnadsgestaltning 

Bebyggelse i Diseröds centrum föreslås vara tät men småskalig och avses förstärka den 
lantliga karaktären med färgsättning och material. Bebyggelsen i Diseröd föreslås utformas 
med en harmonierande färgsättning och föreslås i uppföras med fasadmaterial av trä eller trä i 
kombination av annat material som tegel eller puts. Tak föreslås utformas som sadeltak.  En 
sammanhållen utformning och färgsättning har stor betydelse för att området skall uppfattas 
som en helhet och få en specifik identitet. För att annonsera Diseröd placeras 
”centrumbyggnaden” nära Prästvägen och entrén till Diseröd.  

Allaktivitetshuset utgör kärnan i Diseröd och vänder sig mot torgytan och 
Romelandavägen/Prästvägen. Allaktivitetshuset föreslås uppföras med fasadmaterial av trä i 
kombination med tegel. Allaktivitetshuset föreslås byggas med en källarvåning. Entréer ska 
vändas mot torgytan och entréplanet ska utformas med en stor del glas som fasadmaterial. 
Planbestämmelser om detta finns på plankartan. 

                                                                   Skissförslag nytt allaktivitetshus, ABAKO Arkitekter, december 2015 

 
Förskolan avses uppföras i två våningar och placeras längs med lokalgatan i mitten av 
planområdet. En skyddad gårdsmiljö för barnen skapas med hjälp av paviljonger, plank och 
huvudbyggnadens placering. 
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                                         Skissförslag ny förskola, Abako Arkitekter, mars 2014 

 
I den norra delen av planområdet planeras bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus. Dessa 
får uppföras i max tre våningar. Plats för lek och rekreation ska finnas inom fastigheten. 
 
Tak av sedumväxter bör användas där så är möjligt för att öka möjligheten för lokalt 
omhändertagande av dagvatten.   

                        Inspirationsbilder ny bebyggelse, Abako Arkitekter, mars 2014 
                             

Offentlig service 
Diserödssskolan (t o m åk 6) ligger strax väster planområdet. Ny förskola planeras uppföras 
inom planområdet. Idag finns en befintlig förskola i Torp strax norr om planområdet och i 
Tyfter ca 400 m väster om planområdet.  Närmaste högstadium och gymnasieskola finns i 
Kungälvs centrum.  

Äldreomsorg finns i Ekhaga som är ett vård- och omsorgsboende. Ekhaga ligger strax sydväst 
om planområdet.  

Bibliotek finns idag i Diserödsskolan med avses flyttas in i allaktivitetshuset.  

Vårdcentral finns inte i Diseröd i dag och underlaget har bedömts för lågt för att starta en ny 
vårdcentral i området. För att möjliggöra etablering av vårdcentral i framtiden kommer en 
byggrätt skapas för vårdcentral i den nya centrumdelen.  

Kommersiell service 
En pizzeria finns idag på centrumtomten. Pizzerian avses vara kvar i Diseröds centrum men 
behöver flyttas. En ny mindre byggrätt, om 150 kvm, för ”centrumändmål” finns på torgytan 
framför allaktivitetshuset. Pizzerian föreslås flyttas till denna byggrätt. 
 
En närbutik är önskvärt i Diseröd och för att möjliggöra etablering av en mindre närbutik när 
befolkningsunderlaget i Diseröd ökar så kommer en byggrätt för centrumverksamhet skapas i 
den föreslagna detaljplanen.   
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Diseröd serviceort  
För att stärka utvecklingen av Diseröd samhälle och centrum pågår även parallellt planarbete 
för nya bostäder på Disekulla, där busstationen ligger i dag, samt i nordvästra Diseröd i 
Tyfterområdet.  Alla tillkommande bostäder bidrar till att skapa underlag för ett mer levande 
centrum i Diseröd.  
 

Tillgänglighet 
För nybyggnad av bostäder föreskriver gällande lag att alla lägenheter belägna högre upp än 
två våningsplan skall ha tillgång till hiss. Lokaler ska alltid vara tillgängliga för 
rörelsehindrade. Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter finns i 
Boverkets Byggregler, BBR. I Kungälv finns riktlinjer för anpassning av bostäder för 
personer med funktionsnedsättning, Basutformning av nya bostäder i Kungälvs kommun, 
antagen 2010.  
 
Planområdet är i stort sett plant och är lätt tillgängligt med bil, buss samt gång- och cykel.  
Bostäder, verksamheter och allaktivitetshus har goda förutsättningar för att utföras med 
mycket god tillgänglighet. 

Tillgängligheten till och inom byggnader prövas vid bygglov.  
 

Friytor 
Naturområden, lek och rekreation 
Inom planområdet finns mindre ytor som kan användas för lek och rekreation. Vid 
flerbostadshusen i norra delen bör lekplats anordnas. Förskolan ska placeras så att en skyddad 
utegård kan anordnas. På den nordvästra sidan av allaktivitetshuset finns möjlighet att anlägga 
en mindre lek- och aktivitetsyta som kan användas för såväl skolans idrottslektioner som av 
allmänheten. Planområdet avses bindas samman med befintliga gång- och cykelvägar och 
ligger i nära anslutning till omgivande natur med stora möjlighet till rekreation, idrott och 
friluftsliv. Nordväst om Diseröd ligger Romesjön som har en populär badplats. 
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Gator och trafik 
Trafik  
En trafik- och bullerutredning för planarbetet har tagits fram av ÅF Infrastructure AB, daterad 
2014-06-25. En kompletterande Bullerutredning, har tagits fram av ÅF Infrastructure AB, i 
maj 2015. I denna har trafikmängden beräknats för år 2030.  
 
Nu föreliggande planförslaget möjliggör ca 30 -40 nya bostäder, en ny förskola för 120 barn, 
allaktivitetshus, centrumhus innehållandes närbutik och pizzeria samt busstation och 
pendelparkering. Antalet trafikrörelser i Diseröds centrum kommer öka. Trafikökningen 
förväntas belasta i huvudsak Romelandavägen och den nya lokalgatan inom planområdet.  
 
Idag passeras Diseröds centrum av knappt 2000 fordon/åmvd (fordon/årsmedelvardagsdygn) 
på Prästvägen och på Romelandavägen passerar ca 4000 fordon/åmvd. Förväntat trafikalstring 
har beräknats utifrån antal hushåll och typ av bebyggelse som planeras. Trafikmänger i 
Diseröd år 2030, när de bostäder som planeras i pågående detaljplaner är utbyggda, är knappt 
3800 fordon/åmvd på Prästvägen vid Diseröds centrum och drygt 4900 fordon/åmvd på 
Romelandavägen.  
 

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
En gång och cykelväg från Kungälvs centrum ansluter till planområdet från söder och denna 
ska följa den nya lokalgatan genom planområdet och vidare norrut. Från busstationen ska ett 
tydligt och säkert gång- och cykelstråk skapas som binder samman den nya busstationen och 
skolområdet. Denna gång- och cykelväg fortsätter sedan längs med Diserödsvägen åt väster 
upp till Tyfterområdet. 
 
På den nordvästra sidan av allaktivitetshuset, förskolan och bostäderna i den norra delen av 
planområdet planeras en allmänt tillgänglig gångväg. Den möjliggör en passage för boende i 
den norra delen av planområdet. På den del av denna gångväg som ligger närmast 
allaktivitetshuset avses gångvägen utformas som ett ”aktivitetsstråk”.  
 
Men bil- och busstrafik kommer man in till Diseröds centrum via en ny anslutning ifrån 
Romelandavägen i den norra delen av planområdet. En ny lokalgata planeras parallellt med 
Romelandavägen. Från denna lokalgata sker tillfart till busshållplatser/bussgata samt infart till 
pendelparkering och ny kretsloppsstation.  
 
Prästvägen är en statlig väg och där föreslås längsgående parkeringar och trädplanteringar 
längs med den norra sidan. Här kan det eventuellt öppnas infarter till mindre parkerings- och 
lastzoner.  Hastigheten på Prästvägen genom Diseröds centrum föreslås sänkas från 50 km/h 
till 40 km/h. Detta för att öka trafiksäkerheten, bidra till minskade bullernivåerna samt 
förstärka upplevelsen av att köra igenom Diseröds centrum.  
 
Korsningen Prästvägen/Romelandavägen har i dag vissa problem med sikt i förhållande till 
hastighet, vilket behöver åtgärdas. Det är önskvärt att bygga om korsningen till en 
cirkulationsplats för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten En cirkulationsplats kan 
även utformas som en port till Diseröd samt är den förberedande för en i framtiden. 
utveckling av Diseröds tätort även på den östra sidan Romelandavägen. En cirkulationsplats 
är inte aktuell i dagsläget men kan komma att bli utbyggd när en större inflyttning sker i 
Diseröd. I ett första skede kommer hastigheten på Romelandavägen sänkas från 70 km/h till 
60 km/h på en sträcka närmast Diseröds centrum. Romelandavägen kommer också att förses 
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med hastighetssänkande åtgärder i form av sidoförskjutningar både norr och söder om 
Diseröds centrum.  
 

Kollektivtrafik idag  
Idag är busshållplatsen med vändslinga belägen utmed Diserödsvägen strax väster om 
planområdet. Busshållplatser finns längs Diserödsvägen och Romelandavägen.  

Kollektivtrafikförbindelse finns till Kungälv, Kareby och Lilla Edet men turtätheten är låg. 
Busslinje 308 trafikerar sträckan Grandalen-Diseröd-Kareby med 7 turer i vardera riktningen. 
Första turen går 07:15 och sista avgår kl. 17. Från Kungälv avgår sista bussen kl. 16. 
Busslinje 422 trafikerar sträckan Lilla Edet-Skår-Diseröd-Kungälv med 13 turer varje dag. 
Lördag och söndag har 4 turer vardera. På vardagar avgår den första bussen kl.06 och den 
sista avgår kl. 21, på helger kl.10 respektive kl.19. I motsatt riktning avgår sista bussen från 
Kungälv kl.19 alla dagar.  

Tre bussar fungerar som skolskjuts men kan nyttjas av allmänheten, Busslinje 918 trafikerar 
mellan Diseröd och Kungälv, linje 929 trafikerar mellan Dyröd-Diseröd-Kungälv-Ytterby och 
linje 919 går mellan Diseröd-Stenhålt-Livelycke.  

Kollektivtrafik i framtiden 
Ny busstation med fem hållplatser och väderskydd föreslås placeras i den sydöstra delen av 
planområdet. Busstationen får ny infart längs Romelandavägen men kör ut via Prästvägen för 
att förenkla körvägarna och undvika backrörelser.  

Kungälvs kommun avses satsa på kollektivtrafiken i linje med målbilden K2020 som tagits 
fram av Göteborgsregionens kommunalförbund. Genom att kraftigt förbättra kollektivtrafiken 
är målet att kollektivtrafikresandet ska öka betydligt. Diseröd är en mindre knutpunkt som är 
viktig för det lokala kollektivtrafiknätet. I Diseröd behöver tillgängligheten till 
kollektivtrafiken ökas genom satsningar på tillgänglighetsanpassade hållplatser, 
pendelparkering samt säkra och attraktiva kopplingar för gående och cyklister. 

I framtiden skulle kollektivtrafiken till och från Diseröd kunna trafikeras av befintliga linjer 
308 och 402 men med något fler turer.  

Parkering för bilar 
För bostäder gäller 1,2 parkeringsplatser per bostad, inklusive besöksparkering. För 
bostäderna anordnas i huvudsak parkering inom kvartersmark på den egna fastigheten 
Handikapparkering ska ordnas.  
 
Mellan Romelandavägen och den nya lokalgatan föreslås en kombinerad pendel- och 
besöksparkering. Denna parkering ska utformas så att parkeringsytorna delas in i mindre 
enheter, avdelade av träd, mindre buskage och/eller perennplanteringar. Belysning bör finnas 
av både upplevelse- och säkerhetsskäl.  

Förutom att fungera som en pendelparkering avses denna kunna nyttjas av besökande till 
allaktivitetshuset samt för skolans och förskolans behov. Förskolan/skolan har angivit ett 
behov av ca 50 parkeringsplatser och allaktivitetshuset har behov av ca 50-75 
parkeringsplatser.  Parkeringsplatserna föreslås kunna samnyttjas då pendelparkeringen och 
parkering för skolans personal i huvudsak kommer användas dagtid och parkering för 
allaktivitetshuset mestadels på kvällar och helger. 
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På den norra sidan av Prästvägen, framför ”centrumhuset” föreslås längsgående parkeringar 
kantad av trädplantering.  För närbutik föreslås parkeringsplatser i första hand lösas med 
längsgående parkeringar längs Prästvägen samt vid den mindre parkeringsytan precis öster om 
”centrumbyggnaden”. Uppstår det behov av fler parkeringsplatser för verksamheter förslås 
dessa lösas på den stora parkeringsytan öster om bussgatan.  

För förskola/skola så finns det behov av parkeringar för personal och besökande föräldrar. 
Dessa parkeringsplatser föreslås lösas med längsgående parkeringar i direkt anslutning till 
förskolan samt på den norra delen av den stora pendelparkeringsytan. 

Varumottagning, utfarter 
Lastzon till centrumhuset och bibliotek föreslås få en gemensam tillfart vid gaveln nordväst 
om centrumhuset. Lastintag till allaktivitetshuset placeras vid den norra gaveln på 
allaktivitetshuset.   

Lastintag och utfarter ska placeras eller utformas så att det inte stör helhetsintrycket mot stråk 
eller torgytor. Backning av tunga fordon bör endast ske i undantagsfall och då endast på 
avskilda ytor avsedda för lastning och lossning där oskyddade trafikanter inte vistas.  

Parkering för cyklar 
Kungälvs kommun vill främja cykel- och kollektivtrafikåkande. För att göra cykelåkande 
attraktivt samt av utseendeskäl behöver anordnade cykelparkeringar med väderskydd finnas 
inom planområdet.  De ska vara bekvämt placerade nära entréer, busstationen mm. De ska 
vara tillräckligt stora samt säkra. De kan utformas som låsbara cykelrum alternativt cykelställ 
under skärmtak med t.ex. kablar för fastlåsning.  
 

Störningar 
Trafikbuller  
Riksdagen har, i infrastrukturpropositionen 1996/97:53, angett riktvärden för trafikbuller som 
normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder. Riktvärdena innebär att den 
ekvivalenta ljudnivån, medelljudnivån på ett dygn, inte bör överskrida 55 dB(A) vid fasad 
utomhus eller 30 dB(A) inomhus. Den maximala ljudnivån bör inte överskrida 70 dB(A) 
utomhus vid uteplats i anslutning till bostad eller 45 dB(A) inomhus. Dessa riktvärden bör 
eftersträvas vid placering av bebyggelsen 

En kompletterande bullerutredning för Diseröds centrum och Disekulla har tagits fram av ÅF 
Infrastructure, 2015-05-22. I denna beskrivs att med planerad byggnation i Diseröd och en 
framtida trafikprognos år 2030 beräknas planerade bostäder till viss del exponeras för buller 
som överskrider gällande riktvärden. Främst gäller det bostäder nära Romelandavägen och 
Prästvägen. Enligt den illustration som hör till detaljplanen Två byggnader i den norra delen 
av planområdet beräknas överskrida riktvärdet med 1 resp. 2 dBA på 3. En byggnad utsätts 
för nivåer mellan 56-59 dBA vid de fasader som ligger närmast Romelandavägen. Även 
förskolan får nivåer upp mot 59 dBA i fasad mot Romelandavägen.  

De flerfamiljshus i den norra delen av planområdet som eventuellt kommer utsättas av för 
höga bullernivåer ska placeras så en tyst, skyddad, sida med maximalt 45 dBA vid fasad kan 
skapas. Minst hälften av alla bostadsrum i varje bostad samt uteplats/balkong ska orienteras 
mot den tysta sidan.  Planbestämmelse har införts på plankartan.  
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Förskolan avses placeras med långsidan ut mot Romelandavägen och ska då utgöra ett 
bullerskydd för skolgården. Även plank och paviljonger avses byggas i fastighetsgräns mot 
gata för att skapa en bullerskyddad skolgård. Enligt bullerutredning beräknas ekvivalentnivån 
vid förskolans nordvästra fasad bli mellan 42-45 dBA. Goda förutsättningar finna att med 
hjälpa av plank och paviljonger skapa en tyst skolgård. Planbestämmelser finns på plankartan.  

Centrumhuset närmast Prästvägen beräknas få ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA i fasad mot 
Prästvägen. Byggrätten för ”centrumhuset” möjliggör en utformning med en vinkelbyggnad 
vilket innebär att en bullerdämpad sida kan skapas. Även en sänkning av hastigheten på 
Prästvägen föreslås. Enligt bullerberäkning daterad 2015-06-23, kommer fasad mot 
Prästvägen utsättas för ca 60 dBA och med en vinkelbyggnad kan en bullerdämpad sida med 
max 50 dBA ekvivalent nivå skapas. Utöver detta kan åtgärder med lokala burspråk bidra till 
att sänka bullernivåerna ytterligare. 

Kungälvs kommun anser att avsteg från bullerriktvärden kan motiveras av att Diseröd är en av 
kommunens serviceorter med förslag till nytt centrum, busstation och pendelparking mm. 
Kungälvs kommun avser satsa på att få upp turtätheten på kollektivtrafiken och anser att 
Diseröd ska utvecklas till en av Kungälvs kommuns knutpunkter för kollektivtrafik. 
Satsningar på kollektivtrafiken kommer att göras för att om möjligt minska antalet 
fordonsrörelser vilket därmed leder till minskade bullernivåer. Hastigheten på Prästvägen 
genom Diseröds centrum föreslås sänkas från 50 km/h till 40 km/h. Detta höjer 
trafiksäkerheten men bidrar också till minskade bullernivåerna. 

Beskriv bullersituationen för befintliga bostäder vid Prästvägen 
Bullerutredningen, daterad 2015-05-22, beräknar att riktvärdet 55 dBA vid fasad och 70 dBA 
maximalnivå kommer att överskridas för befintliga bostäder längs Prästvägen i Diseröds 
centrum år 2030 eller när Tyfterområdet mm är färdigutbyggt. Bostäderna på Mjölnarvägen 
beräknas då utsättas för ekvivalenta bullernivåer mellan 57-59 dBA på våning 2 vid den fasad 
som vetter mot Prästvägen.  

Luftkvalitet  
Planområdet ligger längs med Romelandavägen. Trafikmängderna på Romelandavägen 
uppgår till ca 4400 fordon/dygn, varav andel tunga fordon är ca 6 %. 

Arbets- och miljömedicin har i sin rapport, daterad 2014-01-17, kompletterad 2014-03-
19, tittat på hur planområdet påverkas av luftföroreningar från Romelandavägen.  De 
beskriver att halterna av kvävedioxid som ett mått på trafikrelaterade luftföroreningar 
bedöms ligga under 20 µg/m3 och klart under miljökvalitetsnormen 20 m från vägen. 

 
Diseröds avloppsreningsverk 
Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i mars 2014 gjort en 
bedömning avseende smittspridning och lukt från avloppsreningsverket i Diseröd och 
diskuterat lämpliga skyddsavstånd. Även påverkan av vägbuller och luftföroreningar orsakade 
av trafiken på närbelägna Romelandavägen har bedömts.  

Diseröds reningsverk har kapacitet för 1900 personekvivalenter, idag utnyttjas ca 1200 
personekvivalenter. Den risk för hälsopåverkan som skulle kunna finnas vid ett reningsverk 
av den aktuella storleken utgörs av luftvägsinfektioner eller magtarminfektioner.  
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Enligt Boverket har studier visat att bakterier sprids från reningsverk med vinden, men att 
antalet bakterier på ett avstånd av 200 m är obetydligt fler jämfört med normala förhållanden. 
Ny teknik, öppna/inbyggda reningssteg, rening av utgående luft och verkets kapacitet 
påverkar mängder aerosoler som släpps ut. 

Arbets- och miljömedicins bedömning av Diseröds reningsverk, där alla reningssteg sker 
inomhus, är att det inte finns någon risk för smittspridning på längre avstånd än 100 m. Med 
rening av utgångsluften bedöms smittspridningen kunna bli obetydlig. Vid vissa förhållanden 
bedöms kringboende kunna förnimma lukt på 200 m avstånd från avloppsreningsverket, dessa 
odörer bedöms inte farliga men kan utgöra ett komfortproblem. Även lukt skulle reduceras 
om luften renas samt om borttransport av slam sker i stängd container. Då bör luktstörningar 
bli osannolika bortom 100 m från verket. 

Planområdet ligger inte i förhärskande vindriktning från avloppsreningsverket och verket har 
mycket få driftstörningar.  

Planering pågår för att ersätta Diseröds reningsverk till en pumpstation med 
överföringsledningar till Gryab i Göteborg.  

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Detaljplaneområdet gränsar till kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och 
dagvatten. Kommunens verksamhetsområde utökas till att även omfatta det föreslagna 
detaljplaneområdet.  

Planområdet försörjs med dricksvatten från Dösebacka vattenverk genom en reservoar norr 
om Diseröds samhälle. Ledningssystemet bedöms ha kapacitet att försörja den planerade 
bebyggelsen inom centrumtomten. Planområdet ansluts i Diserödsvägen. Diseröds 
reningsverk har bedömts ha erforderlig kapacitet för de bostäder och verksamheter som 
planeras i Diseröds centrum. För planområdet avleds spillvattnet med självfallsledningar till 
reningsverket strax nordöst om planområdet.  

Anslutning till befintlig kommunal vatten- och spillvattenledning sker enligt principer i till 
detaljplanen framtagen VA-och dagvattenutredning. I denna VA- och dagvattenutredningen 
beskrivs hur vatten, spill- och dagvatten kan hanteras. 

Dagvatten 
VA-och dagvattenutredningen beskriver hur dagvattenavledningen kan hanteras.  
Dagvatten från hela Diseröd avleds till recipienten Välabäcken. Bäcken utgör ett viktigt 
reproduktions- och födosöksområde för öring. Del av bäcken, som är känslig, ingår i ett 
område av riksintresse för naturvård. En förutsättning I VA- och dagvattenutredningen är att 
flödes- och föroreningsbelastningar från aktuellt planområde ej får överstiga befintliga nivåer. 
 
För att säkerställa att flödet från planområdet inte ökar, samt minimera risken för 
framtida översvämningar föreslås utjämning av dagvattnet så att flödet ej överstiger 
befintliga nivåer.  

För centrumtomten föreslås dagvattnet omhändertas via diken samt magasin under mark. För 
att minska magasinsvolymerna kan gröna tak anläggas. Dagvattnet inom förskolans område 
och bebyggelsen i norra delen av planområdet föreslås omhändertas i magasin under mark i 
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kombination med gröna tak. För de delar av planområdet som utgörs av större hårdgjorda ytor 
föreslås dagvattnet utjämnas med sk kassettmagasin.  
 

Dagvattenföroreningar  
Dagvatten från trafikytor kan innehålla partiklar, metaller och andra föroreningar som 
bör avskiljas lokalt. Dagvatten från parkeringsytor kan även innehålla spår av olja och 
bör i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas inom kvartersmark, innan det leds 
vidare ut till recipienten. Vid större sammanhängande parkeringsytor föreslås dagvattnet 
samlas upp och avskiljas med traditionell oljeavskiljare.  

Brandsläckning 
Släckvattenförsörjning av området föreslås ske genom konventionellt släckvattensystem med 
brandposter. Avstånd mellan brandposter bör normalt ej överstiga 150 meter.  

Värme  
För uppvärmning gäller Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun som antogs av 
kommunfullmäktige 2011-07-07. Syfte med miljöprogrammet är att verka för att erhålla ett 
energieffektivt och miljöanpassat byggande av bostäder i Kungälvs kommun samt 
åstadkomma förbättringar i befintlig bebyggelse. För att minska energiförbrukningen och 
samtidigt tillmötesgå en växande befolkning så uppmuntrar Kungälvs kommun till att satsa på 
ett resurssnålt och energieffektivt byggande.  

Uppförs energieffektiv byggnad med bättre energiprestanda än vad som föreskrivs i BBR 
tillåts utöver högsta angivna byggnadsyta; byggnadsyta som tillkommer för den del av 
yttervägg som överstiger 300 mm.   

Bebyggelse i Diseröds centrum föreslås värmas upp med värmepump eller annan lösning. Ett 
alternativ är ett lokalt fjärrvärmeverk som drivs på pellets eller flis. Kungälvs Energi utreder 
förutsättningarna för uppförande av ett lokalt värmeverk i Diseröd.  

El 
Eldistributör inom området är Kungälvs Energi AB. Elledning finns utbyggd till planområdet.  
En ny transformatorstation planeras i ytan för pendelparkering (beteckningen E2 på 
plankartan).   

Avfall 
Hushållsavfall ska hanteras i enlighet med Renhållningsordningen för Kungälvs Kommun. 
Utgångspunkten är att alla sorterar sitt avfall och bostäderna bör planeras för det. Avfall 
kommer att hämtas av renhållningen i miljöhus. Miljöhus ska finnas vid bostäderna i den 
norra delen av planområdet och detta bör vara strategiskt placerat vid vändplan/parkeringsyta 
för att underlätta avfallshantering.  

Kretsloppsstation för tidningar och förpackningar kommer att finnas vid pendelparkeringen på 
centrumtomten. Detaljplanen medger yta inom pendelparkeringen för att uppföra en 
kretsloppsstation (beteckningen E1 på plankartan). 

Återvinningscentral för källsorterat avfall finns idag i Diseröd centrum. Återvinningscentralen 
föreslås avvecklas enligt beslut i KS 2015-12-16 (KS § 447/2015). Möjlighet till andra ÅVC 
lösningar ex mobil återvinningscentral ska utredas. 



Planbeskrivning – Antagandehandling 2015-08-27, reviderad 2016-03-23 
 

 
 

25  

Räddningstjänsten 
Insatstiden från Kungälvs brandstation är ca 10 minuter.  Planområdet ska förses med 
brandvattenförsörjning enligt svenskt vatten VAV P83. Brandposter ska finnas inom området 
i anslutning till eventuella serviceanläggningar, skolor och dyligt.  

Framkomlighet för brandfordon bedöms vara god. Brandfordon behöver kunna ta sig fram på 
vägar/gc-vägar med en minsta körbredd på 3 meter och marken bör klara av 23 tons 
belastning. Brandfordon ska ha högst 50 meter till alla byggnader där insats kan behöva göras.  
 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Samråd 3:e kvartalet 2014 
Granskning  3:a kvartalet 2015 
Antagande  1:a kvartalet 2016 
 
Om planen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Genomförandetid 
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år 
och högst femton år. Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. 
Inom genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få 
bygga i enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte 
längre garanterad byggrätt. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens 
utgång men kan då lättare ändras om ett sådant behov uppkommer. 
 
Genomförandetiden för detaljplanen är satt till fem år. 

Huvudmannaskap 
Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna 
platser. Kommunen är huvudman för allmänna platser. Med huvudmannaskapet har 
kommunen rätt men också skyldighet att lösa in privatägd allmän platsmark om 
fastighetsägaren begär det. Huvudmannaskapet innebär också att kommunen före 
genomförandetidens utgång skall ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande. 

Ansvar för anläggningar 
Allmän plats 
För iordningställande och framtida drift och underhåll av allmän platsmark såsom lokalgata, 
bussgata, pendelparkering, torg, gcm-väg samt parkområden ansvarar Kungälvs kommun.  

Kvartersmark 
Exploatör ansvarar för uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar t ex 
parkeringsplatser, dagvattenmagasin och bostadsgator inom kvartersmark. 

I planområdets norra del ska det området som är utlagt som kvartersmark med ändamålet 
bostäder, avstyckas till lämplig fastighet. I den avstyckade fastigheten ska även det 
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angränsande området med prick-mark som är avsedd för parkering och ligger öster om 
lokalgatan ingå.   

Tekniska anläggningar 
Kungälvs kommun ansvarar för utbyggnad och drift av allmänna dricks-, spill- och 
dagvattenledningar. 
 
Kungälvs Energi AB ansvarar för genomförande, flytt och skötsel av el-anläggningar och 
kanalisation för fiberledningar.  

Flytt av återvinningsstation inom området utförs av Kommunen. 

Avtal och överenskommelser 
Samverkansavtal kommer att tecknas mellan kommunen och de exploatörer som valts ut i den 
markanvisningstävling som skett under våren 2015. 
Marköverlåtelseavtal kommer i ett senare skede upprättas mellan kommunen och de utvalda 
exploatörerna.  
 
Ett avtal skall tecknas mellan Kommunen och Trafikverket avseende genomförande av det 
vänstersvängfältet som planeras från Romelandavägen in på Diseröd centrum. Det ska också 
tecknas avtal gällande de planerade trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på väg 625, 
Romelandavägen samt eventuella åtgärder på väg 626, Prästvägen. 
 
Kommunen och ägaren till fastigheten Diseröd 1:121 ska teckna nödvändiga avtal för att 
reglera eventuella köpekontrakt, fastighetsbildningsfrågor, flytt/rivning, ekonomi och 
eventuellt andra nödvändiga åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen.  
 

Markförvärv  
Del av fastigheten Diseröd 1:121 kommer att bli allmän platsmark och ska överföras via 
fastighetsreglering till kommunens fastighet Diseröd 1:1 eller annan lämplig kommunal 
fastighet. 
 
Den del av Diseröd 1:123 som är utlagt inom allmän plats ska regleras till Diseröd 1:1. 

Ansvariga myndigheter/upplysningar 
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.  

Ansökan om fastighetsbildning, anläggningsförrättning m.m. söks hos Lantmäteriet, 
Göteborg.  

Anmälan av sanering av mark ska sökas hos tillståndsmyndigheten, Miljö- och 
byggnadsnämnden i god tid före arbetena påbörjas.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägare 
Kungälvs kommun är markägare till Diseröd 1:1.  
 
Inom planområdet finns även en befintlig privatägd fastighet, Diseröd 1:121. 
För samtliga fastighetsägare hänvisas till planen hörande fastighetsförteckning. 
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Diseröd 1:121 
En byggnad innehållande pizzeria finns på fastigheten. Vid ett genomförande av detaljplanen 
kommer pizzerian att behöva flyttas alternativet rivas. Fastigheten ska ombildas så att den 
stämmer överens med detaljplanen, detta kan ske med fastighetsreglering. Alternativet är att 
vid ett eventuellt fastighetsköp fastighetsreglera fastigheten till Diseröd 1:1 eller annan 
lämplig fastighet. Dialog med fastighetsägaren pågår och en överenskommelse med ägaren 
ska upprättas där genomförande- och ekonomiska frågor ska regleras. 
 
Diseröd 1:5 
Fastigheten 1:5 ligger inte inom planområdet men har sin utfartsväg över planområdet vilken 
leder direkt ut på Romelandavägen. Vid ett genomförande av planen måste utfarten stängas 
och lösas på annat vis. Efter överenskommelse med fastighetsägaren ska istället utfartsvägen 
ledas ut på Rönnvägen som ligger väster om planområdet. Rönnvägen är en enskild väg som 
ingår i Diseröds vägförening. Fastigheten är delaktig i Diseröds vägförening och har ett 
andelstal om 0,1 i gemensamhetsanläggningen Diseröd GA:1.  
Överenskommelse som avser reglering av kostnader för utbyggnad av ny anslutningsväg och 
förrättningskostnader kommer tecknas mellan fastighetsägaren och kommunen. Ansökan om 
lantmäteriförrättning söks av Kommunen.  
 
Diseröd 1:123 
Gränsen mellan Diseröd 1:1 och Diseröd 1:123 inte är lagligen bestämd och om det behövs 
ska en fastighetsbestämning utföras för att säkerställa gränsen. Del av fastigheten Diseröd 
1:123 som utgörs av allmän platsmark ska regleras till lämplig kommunal fastighet. 
Lantmäteriförrättning söks och bekostas av kommunen. 

Erforderlig fastighetsbildning 
För samtliga nya byggrätter finns möjligheter att bilda egna fastigheter. Kvartersmarken delas 
in i lämpliga fastigheter genom avstyckning i huvudsak i enlighet med plankartan. 

Lantmäteriförrättning ansöks hos och utförs av Lantmäterimyndigheten. 

Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggningen Diseröd Ga:1, med ändamål väg och allmän platsmark, kommer 
att behöva omprövas då huvudmannaskapet för den nya detaljplanen blir kommunalt. Detta 
innebär att allmän plats, såsom gator, gcm-vägar, park m m i framtiden ska skötas av 
kommunen. I dagsläget sköts vägar och grönområde inom planområdet av Diseröds 
vägförening vilka fastigheterna inom planområdet har andelstal i. 
Överenskommelse kan skrivas med Diseröds vägförening om ändring av andelstal inom 
planområdet som får ligga till grund för omprövning hos lantmäteriet. 
 
Anläggningsförrättning ansöks hos och utförs av Lantmäteriet. 

Ledningsrätt 
Anläggning inom kvartersmark, E (teknisk anläggning) kan upplåtas genom ledningsrätt. 
Bildande av ledningsrätt sker genom lantmäteriförrättning. 
 
Eventuellt säkerställande av icke kommunala ledningars bestånd genom ledningsrätt, servitut 
eller nyttjanderätt ansvarar respektive ledningsägare för. 
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Servitut 
Inom planområdet finns följande servitut; 

- Avtalsservitut med ändamålet Vattenledning. Servitutet belastar Diseröd 1:1 och är till 
förmån för Munkegärde 1:1. Servitutet bedöms bli oförändrat. 

- Avtalsservitut med ändamålet Ledning mm. Servitutet är till förmån för Diseröd 1:1 
och belastar Diseröd 1:39 och Diseröd 1:101. Servitutet bedöms bli oförändrat. 

- Avtalsservitut med ändamålet Jordkabel. Servitutet belastar Diseröd 1:1 och är till 
förmån för fastigheten Elektrikern 1. Om jordkabeln, vid ett genomförande av planen, 
blir berörd, ska avtalsservitutet justeras efter jordkabelns nya läge. 

- Officialservitut med ändamålet Parkering. Servitutet belastar fastigheten Diseröd 1:1 
och är till förmån för fastigheten Diseröd 1:121. Parkering kommer inte längre att vara 
tillgänglig på denna plats utan parkering löses på kommunens planerade 
pendelparkering inom planområdet. Detta gör officialservitutet onyttigt och ska därför 
upphöra att gälla. Kommunen ansöker och bekostar lantmäteriförrättning. 

- Officialservitut med ändamålet Väg. Servitutet belastar fastigheten Diseröd 1:1och är 
till förmån för fastigheten Diseröd 1:121. Vid ett genomförande av planen så kommer 
vägen att försvinna och officialservitutet ska därför upphöra. Kommunen ansöker och 
bekostar lantmäteriförrättning. 

För de fastigheter som bebyggs ut i fastighetsgräns kan det behövas ett servitut för underhåll 
av fasad. Fastighetsägaren ombesörjer själv ansökan till lantmäteriet och 
förrättningskostnaderna. 

Dikningsföretag 
Planområdet avvattnas via Välabäcken som mynnar ut i Göta älv. Välabäcken ingår i 
dikningsföretaget ”Hög med flera, torrläggningsföretag 1937”. Inför ett genomförande av 
detaljplanen ska samråd hållas med dikningsföretaget. 

Ekonomiska frågor 
Detaljplaneekonomi 
Kommunen har för avsikt att teckna ett samverkans- och markanvisningsavtal med de 
exploatörer som väljs ut vid en markanvisningstävling. De slutliga förutsättningarna vad 
gäller fördelning av detaljplanens kostnader får regleras i dessa avtal. 
 

Exploateringskostnader och ekonomisk helhetsbedömning 
Inom planområdet planeras för flera kommunala anläggningar/verksamheter. Kostnaderna för 
att genomföra detaljplanen för Diseröd centrum kommer därför inte att täckas av projektets 
intäkter från exploatering. Investeringarna finns eller kommer att finnas upptagna i gällande 
investeringsplan.  

Genomförande av planen genererar kostnader för kommunen såsom: 
 

• Utbyggnad av allmän plats i form av gator och åtgärder på parkmark 
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• Utbyggnad av olika anläggningar och ledningar inom kvartersmark son kommunen 
ska äga 

• Kostnader för marksanering 

• Ombyggnation av reningsverk 

• Nedläggning av återvinningscentral  

• Flytt av befintlig busstation och uppförande av ny  

• Flytt/rivning av byggnad innehållande pizzeria 

• Utbyggnad av ny pendelparkering  

• Fastighetsbildningsåtgärder 

Varje enskild exploatör ansvarar för de kostnader som genomförandet inom sin kvartersmark 
genererar. 

Kommunala intäkter 
Kommunen beräknas få intäkter i form av bidrag från VVP (Västsvenska Paketet) för del av 
kostnaden för utbyggnation av pendelparkeringen samt kollektivtrafikanläggningen. För 
pendelparkeringen kan bidrag lämnas till hälften av anläggningskostnaden. 

Kommunen får också intäkter från försäljning av kvartersmark för framförallt bostadsändamål 
men också från centrumändamål. 

Avgifter 
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp kommer att debiteras när bygglov har beviljats för 
byggnation.  

El och fjärrvärme debiteras vid inkopplingstillfället. 

Samtliga anslutningsavgifter bekostas av exploatören. 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare inom planområdet 
Varje enskild exploatör och fastighetsägare inom planområdet står för iordningställande av 
kvartersmark inom sin fastighet och de kostnader det genererar. 

Genom detaljplanen tillskapas värde genom byggrätter för fastighetsägaren. 

Fastigheten Diseröd 1:121 
Fastigheten Diseröd 1:121 kommer vara belägen inom ett planområde med kommunalt 
huvudmannaskap vilket innebär att fastigheten kommer utgå ur gemensamhetsanläggningen 
Diseröd GA:1. Detta innebär att ägaren inte längre kommer att ha kostnader för underhåll av 
vägar och grönområden. 
 
Ägaren till fastigheten Diseröd 1:121 kommer också att bli berörd då verksamheten, 
pizzerian, behöver flyttas eller rivas samt att fastigheten måste ombildas så den stämmer 
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överens med detaljplanen. Kostnader av dessa förändringar ska regleras i avtal mellan 
kommunen och ägaren till fastigheten. 
 
Diseröd 1:5 
Ett genomförande av detaljplanen kommer innebära att en ny anslutningsväg ska anläggas för 
fastigheten Diseröd 1:5 vilket kommer ge fastigheten ett högre andelstal i 
gemensamhetsanläggningen Diseröd GA:1 vilket i sin tur genererar en högre kostnad för 
fastighetsägaren.  
 

Framtida driftskostnader 
Kommunen som huvudman för allmän plats kommer att få årliga driftskostnader på ca 
450 000 kr för drift och underhåll av dessa anläggningar såsom gator, belysning, parkmark 
och parkering.  

Tekniska frågor 
Tekniska undersökningar 
Under planarbetet har ett antal tekniska utredningar genomförts. 

• PM beträffande geotekniska förhållanden, 2013-02-06, Norconsult 

• Trafik- och bullerutredning, PM 2013-03-13, ÅF Infrastructure AB 

• Miljöteknisk markundersökning, 2014-05-28, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult 

• PM kompletterande miljöteknisk markundersökning, 2014-06-16, Sandström Miljö & 
Säkerhetskonsult 

• VA- och dagvattenutredning, preliminärhandling 2014-06-09 

• Miljömedicinsk bedömning inför nybyggnation av bostäder och förskola nära 
avloppsreningsverk i Diseröd, 2014-01-17, kompl 2014-03-19, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, arbets- och miljömedicin 

• PM Vattenverksamhet och markavvattning inom Diseröd 1:1, Centrumtomten, 2016-
01-21, ÅF Infrastructure AB 
 

• Geoteknisk stabilitetsutredning Diseröd, ÅF Infrastructure AB, 2016-01-14 
 

Dessa utredningar ingår i planhandlingarna.  

Vatten och avlopp 
Planområdet kommer att införlivas i Kungälvs kommuns verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Spillvattnet kan avledas till befintligt avloppsreningsverk med självfall. Förslag till 
aktuella sträckor och dimensioner framgår av VA-utredningen som kommer att ligga till 
grund för projektering av ledningarna. Kommunen utför dessa åtgärder.  

Anslutningspunkter för vatten och avlopp kommer att upprättas i varje fastighets närhet. 
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp ska erläggas enligt vid varje tillfälle gällande taxa. 
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Dagvatten 
Allt dagvatten ska hanteras i enlighet med utförd VA-utredning. VA-utredningen ska 
kompletteras med en projektering för att fastställa alla detaljer. Genomförandet av 
detaljplanen ska ske i enlighet med denna. 
 
Dagvattenhantering inom planområdet för centrumtomten föreslås omhändertas via diken 
samt fördröjningsmagasin under mark inom respektive fastighet innan avledning sker till 
allmän dagvattenledning. Fastighetsägare svarar för drift och underhåll av anläggningar inom 
fastigheten.  
 
Oljeavskiljare förutsätts inom större parkeringar innan avledning av dagvatten till kommunens 
dagvattensystem sker. Kommunen som ska ansvara för pendelparkeringen är ansvarig för att 
fördröjning av dagvatten sker och att oljeavskiljare används.  
 
Mer detaljer och erforderliga magasinvolymer finns att läsa i en särskild utredning om 
dagvattenhantering. 
 

Trafik 
Den befintliga infartsvägen för biltrafik till området, som ligger i den södra delen av 
planområdet, kommer vid ett genomförande av detaljplanen att stängas av för infart och 
endast fungera som utfartsväg för busstrafik. För att ta sig in till planområdet med bil- samt 
busstrafik föreslås i stället en ny anslutning från väg 625, Romelandavägen, i den norra delen 
av planområdet. Denna nya anslutning ska också användas som utfartsväg för all trafik 
förutom busstrafik. Byggnation av en sådan anslutning görs inom befintligt vägområde och 
kommer därför inte att kräva upprättande av vägplan.  
 
För att ytterligare sänka hastigheten förbi Diseröd, och skapa en ortskänsla när man passerar, 
planerar kommunen, i dialog med Trafikverket, att sänka hastigheten på Romelandavägen och 
anlägga två stycken ”portar”. Dessa portar är hastighetssänkande och utformas så fordon 
behöver göra en sidoförflyttning. De planeras ligga 200-300 meter norr respektive söder om 
korsningen Romelandavägen/Prästvägen. 
 
Hastigheten på Prästvägen genom Diseröds centrum föreslås sänkas från 50 km/h till 40 km/h. 
Detta för att öka trafiksäkerheten, bidra till minskade bullernivåerna samt förstärka 
upplevelsen av att köra igenom Diseröds centrum. 
 
För den södra korsningen mellan Romelandavägen och Prästvägen föreslås en större korsning. 
Korsningen föreslås byggas om till en cirkulation. Denna korsning ingår inte i planområdet 
och kommer inte byggas ut med övrig infrastruktur utan föreslås byggas ut i ett senare skede. 
 
Samråd har förts med Trafikverket om de förändringar som föreslås. En miljö- och 
omgivningspåverkansutredning är upprättad av kommunen och avtal om kostnadsfördelning 
och genomförande mellan kommunen och Trafikverket ska upprättas. 
 

Parkering 
Ett genomförande av detaljplanen möjliggör för bl a nya bostäder, förskola, allaktivitetshus 
och verksamheter. 
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För bostäder ansvarar exploatören att anordna parkeringsplatser, 1,2 per bostad inklusive 
besöksparkering, samt handikapparkering, inom kvartersmark på den egna fastigheten. För 
bostäder och verksamheter ska parkeringsplatser i första hand lösas inom den egna fastigheten 
alternativt genom parkeringsfriköp vilket regleras i separata avtal. 

Parkering för de planerade kommunala verksamheterna i Diseröd dvs förskola, skola, 
allaktivitetshus och bibliotek ska samnyttjas på föreslagen kombinerad pendel- och 
besöksparkering.  

Kommunen ska ansvara för skötsel och underhåll av pendelparkeringen. 

Buller 
Genomförd bullerutredning visar att de bostäder som placeras på del av norra delen av 
planområdet inte klarar gällande riktvärden. I de fall som ekvivalent bullernivå överskrids ska 
minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet samt balkonger och uteplatser orienteras mot 
en tyst sida, dvs 45 dBa vid fasad eller lägre. Exploatören ansvarar för att kraven uppfylls. 
 
Utredningen visar vidare att planerat centrumhus med förslag till bostäder på våningsplan två 
kommer överskrida riktvärden för buller utomhus vid fasad. Planbestämmelse är upptagen om 
att minst hälften av boningsrummen och uteplatser ska vändas mot tyst sida. Framtida 
exploatör ansvarar för att bullerkrav uppfylls. 
 
För förskolan ska bullerplank eller annat bullerskydd finnas i fastighetsgränsen mot gatan. 
Kommunen ansvarar för att planbestämmelsen uppfylls. 

Avfall 
Befintlig återvinningscentral kommer flyttas från Diseröds centrum.  

Rivning av befintlig återvinningscentral ska ske i god tid innan markarbetena påbörjas. 
Rivning av nuvarande återvinningscentral ska utföras av Kommunen. 

Marksanering 
Inom planområdet finns förorenad mark. För att kunna ta hand om eventuella schaktmassor på 
rätt sätt och för att veta var sanering krävs har en kompletterande miljöteknisk 
markundersökning utförts.  Undersökningen resulterade i att ca 56 ton massor förslås saneras. 
Hur marksaneringen bör utföras redovisas i utredningen och ska ske i enlighet med denna. . 
Innan sanering påbörjas måste en anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden. I samband 
med anmälan görs en bedömning om den föreslagna saneringen är tillräcklig.  
 
Den förorenade marken är i dagsläget belägen på kommunalägd mark och kommer ligga kvar 
i kommunens ägo efter antagen detaljplan. I detaljplanen är området utlagt på både föreslagen 
allmän plats, TORG och kvartersmark, centrumändamål. Av tekniska och praktiska skäl 
kommer upphandling av projektering och utförande av saneringsarbetena samordnas med 
övriga byggnadsarbeten. 
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Geoteknik 
En geoteknisk stabilitetsutredning, framtagen av ÅF Infrastructure AB 2016-02-01, är utförd i 
slänten mellan Rönnvägen och aktuellt planområde, se bild nedan. Utförda beräkningar visar 
att stabiliteten för befintliga förhållanden är otillfredsställande för fastigheterna Diseröd 1:20, 
1:21 samt 1:40. För att åtgärda detta rekommenderas en tryckbank i släntfot för fastigheterna 
enligt bild nedan. Tryckbankarnas utbredning ligger både inom och utom planområdet. 
Tryckbankarna föreslås bland annat placeras inom privata fastigheter längs Rönnvägen. 
Genomförandet av denna åtgärd kommer att utföras av kommunen innan byggstart i Diseröd 
centrum. Avtal om genomförande av stabilitetshöjande åtgärder har tecknats med berörda 
fastighetsägare för Diseröd 1:20 och 1:21. Tryckbanken intill Diseröd 1:40 ligger inom 
kommunal mark och regleras i detaljplanen. 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljökonsekvenser 
Planen medför inga direkt negativa konsekvenser för miljön. Marken som tas i anspråk utgör 
delvis av en flack hårdgjord yta som idag till stor del utgörs av parkeringsyta resterande del av 
området utgör av naturmark/sly. Ingen värdefull naturmark tas i anspråk och för 
stadsbild/landskapsbild så kommer en komplettering med bebyggelse i centrala delarna av 
Diseröd ej innebära någon försämring. Utsikt kommer inte i någon större grad att påverkas 
även om miljön för de närboende kommer att bli förändrad. Komplettering av bebyggelse i 
Diseröds centrum bidrar till att öka kollektivresandet och minska behovet av bil. 
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Gällande riktlinjer för buller bedöms överskridas vid fasad för de bostäder som ligger närmast 
Romelandavägen och Prästvägen samt vid förskolans ena fasad. I det fall riktvärden för buller 
överskrids ska lägenheter utföras genomgående och samtliga lägenheter ska ha tillgång till 
tyst/bullerdämpad sida. Tillkommande trafik bedöms inte vara i sådan mängd att 
miljökvalitetsnormer för luftföroreningar överskrids. Dagvatten ska omhändertas lokalt 
genom fördröjning och magasin. Planområdet är utpekat som utbyggnadsområde i 
översiktsplanen för Diseröds utveckling att stärkas som serviceort.  
 

Miljökvalitetsnorm för luft 
Detaljplanen för Diseröds centrum medför ökad biltrafik inom centrumområdet, men denna 
ökning är dock inte så stor att det finns risk att gällande gränsvärden för luft överskrids.  
 
Arbets- och miljömedicin har i sin rapport, daterad 2014-01-17, kompletterad 2014-03-
19, tittat på hur planområdet påverkas av luftföroreningar från Romelandavägen.  De 
beskriver att halterna av kvävedioxid, som ett mått på trafikrelaterade luftföroreningar, 
bedöms ligga under 20 µg/m3 och klart under miljökvalitetsnormen 20 m från vägen. 

Miljökvalitetsnorm för vatten.  
För Göta älv, som är slutrecipient för dagvatten från planområdet, finns angivna 
miljökvalitetsnormer. Den kemiska statusen i Göta Älv har klassificerats som ”uppnår ej god” 
pga för höga halter kvicksilver. Den kemiska statusen exkl. kvicksilver har dock klassificerats 
som ”god”. Den ekologiska statusen har klassificerats om ”måttlig” och bedöms ej uppnå 
”god ekologisk status” till 2015, varpå en tidsfrist fram till 2021 fastställts.  
 
Inom Diseröds centrum avses dagvatten fördröjas med hjälp av magasin och gröna tak och för 
att rena dagvatten föreslås fyra oljeavskiljare placeras inom planområdet. Med föreslagna 
åtgärder bedöms inte föroreningshalten från området öka och därmed bedöms inte heller 
miljökvalitetsnormerna för Göta älv att påverkas. 
 

Tätortsbild och serviceort Diseröd 
Ett större bebyggelsetillskott i Diseröd är nödvändigt för att stödja utvecklingen serviceorten 
Diseröd. Kommunens målsättning är att utveckling av såväl Diseröd centrum parallellt med 
andra pågående detaljplaner för Tyfter och Diseröds skola skapar ett levande Diseröd. En 
samhällsstruktur av blandad bebyggelse bildas som kompletterar och ansluter till Diseröds 
befintliga homogena villa- och småhusbyggelse. Med Diseröds naturnära läge en bit utanför 
Kungälvs centrum skapas också förutsättningar för fler samhällsgrupper att sätta sitt första bo. 

 

Sociala konsekvenser 
Jämställdhet/Barnperspektiv  
Bebyggelsetillskottet i Diseröd med varierade upplåtelseformer, radhus, parhus och villor 
stödjer både utvecklingen av orten samt skapar möjlighet för fler samhällsgrupper att bosätta 
sig i Diseröd. Diseröd som serviceort stärks genom den planerade utbyggnaden i centrum av 
servicefunktioner samt ängsområden och rekreation i Tyfters bostadsområde kan stärka 
Diseröds identitet för både nuvarande invånare och de nyinflyttade. Sociala mötesplatser 
stärks genom ett nytt torg där både nuvarande invånare samt Diseröd centrums och Tyfters 
nyinflyttade ges möjlighet att mötas och nyttja centrums nya utbud. Barns möjlighet att röra 
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sig tryggt och säkert genom Diseröd förbättras genom förbättrade gång- och cykelvägar till 
och från centrum.  
 
Detaljplanen möjliggör utbyggnad av ca 30-40 bostäder, en ny busstation där även 
skolbussarna ska stanna, allaktivitetshus, förskola, ”centrumhus” mm. Det innebär att barn i 
olika åldrar och i olika sammanhang kommer finnas inom området. Avsikten är att 
centrumdelen ska vara ”bilfri” och att barn och vuxna ska kunna röra sig lätt och säkert 
mellan skolans nya entré, allaktivitetshus och busstation tryggt utan att behöva samsas med 
bilar. Till förskolan kommer man via en gångväg som sträcker sig parallellt med den nya 
lokalgatan. Förskolan har nära ut till omkringliggande naturområden och barnens utrymme 
inomhus såväl som utomhus ska vara tillräckliga för deras behov.  
 
Allaktivitetshuset bidrar till att Diseröds centrum befolkas under en stor del av dygnet vilket 
har stor betydelse för trygghetsupplevelsen i området. Aktivitetsstråket och torgytorna vid 
allaktivitetshuset avses utformas för att stimulera lek och aktivitet för både stora och små.  
 
Närheten till busstation, allaktivitetshus med idrottshall, bibliotek och lokaler för kultur och 
fritid mm inom gång- och cykelavstånd skapar goda förutsättningar för män och kvinnor att 
leva ett jämställt liv. Förskola och lägre grundskola finns i närområdet. Planområdet har nära 
till omkringliggande natur- och rekreationsområden med fina motionsspår etc. Lekplats, 
fotbollsplaner finns inom gångavstånd och Kungälvs centrum kan enkelt nås med cykel eller 
via buss. Bedömningen är att planförslaget tar tillvara och förbättrar situationen både för 
barnen men även för möjligheten att leva ett jämställt liv.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen som huvudman för allmän plats kommer att få kostnader för drift och underhåll 
av gator, belysning, torgytor, parkmark och parkering mm. Många kommunala verksamheter 
planeras inom Diseröds centrum och kommunen ansvarar för dessa kostnader. Mycket av 
kostnaderna finns upptagna i gällande investeringsplan, se vidare under rubriken 
Exploateringskostnader och ekonomisk helhetsbedömning 

FORTSATT HANDLÄGGNING 
Efter granskningen sammanställs inkomna yttranden och planen antas av 
kommunfullmäktige. Skriftliga yttranden måste ha inkommit till kommunen innan 
granskningstidens slut för att ge möjlighet att ev. överklaga kommunfullmäktiges 
antagandebeslut.  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen har tagits fram av Kristina Johansson, mark- och exploateringsingenjör, och 
Karin Svensson, planarkitekt, i samarbete med en projektgrupp för Diseröd. I arbetet med 
detaljplanen har följande personer från Kungälvs kommun deltagit: Åsa Berglie (UPU) 
Magnus Magnusson (servicesektorn), Karin Fahleson (KLS), Andreas Sjunnesson (KLS), Eva 
Johansson (Planering), Annelie Svensson (VA), Anders Holm (VA), Sigrid Esbjörnsson 
(Miljö), Eva Sigfridsson (Miljö), Lina Larsson (miljö) Ebbe Borg (TGP), Jenny Bjönness 
Bergdahl (Planering), Kjell Persson (Kultur och samhällsservice), Tony Övringe (Kultur och 
samhällsservice), Sofia Samuelsson (Renhållning), Dan Gorga (Renhållning), Paul Khoury 
(TGP), Thorbjörn Nilsson (Planering), Micael Pehrson (projektledare infrastruktur). 
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