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Inledning
I Översiktsplan 2010, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, beskrivs Diseröd som en
av Kungälvs serviceorter med stora möjligheter att växa och utvecklas. Känslan av att bo på
landsbygd och närhet till service samt kollektivtrafik är mycket viktigt. Ett varierat utbud av
bostäder ska eftersträvas för att kunna erbjuda kvarboende och öka mångfalden. I
översiktsplanes beskrivs också att ett utvecklat centrumområde är av stor betydelse för
Diseröd.
I verksamhetsplanen för 2014 anges att kommunen ska skapa förutsättning för 400 bostäder
om året. En stor del av dessa återfinns i de projekt vi arbetar med i Diseröd.
I dag pågår fyra planarbeten i Diserödsområdet (Diseröds centrum, Diseröds skola, Tyfter och
Håffrekullen). Utöver dessa har vi ytterligare två beslutade planuppdrag på privatägd mark.
Dessa planer kan tillsammans generera ca 300 -400 nya bostäder. Samhällsbyggnad har som
ett resultat av pågående detaljplaner i Diserödsområdet arbetat fram denna utvecklings- och
genomförandeanalys. Utvecklings- och genomförandeanalysen innehåller bl a. framtidsvision
för Diseröd, beskrivning av utvecklingen på centrumtomten respektive Tyfterområdet och
utmaningar i Diseröd liksom kommande investeringar, utbyggnadstakt, etappindelning och
principer för hur markanvisning bör ske.
Diseröd idag
Ledorden för Diseröd är tryggt, nära och lantligt
Idag är det tryggt att bo och leva i Diseröd. Tryggheten grundar sig i det lilla samhället på
landet, där alla känner alla. Man känner sig trygg på kvällspromenaden och barnen kan tryggt
själva ta sig till skolan och kompisarna.
Det är nära till Kungälv, nära naturen och älven men även nära till skolan, förskolan och det
lilla torget. Närheten är viktig om man väljer att bosätta sig i Diseröd. Det är nära till
Kungälvs centrum, endast 7 km och det tar ca tio med bil eller ca 20 minuter med cykel.
Barnen har nära till skolan, sina klasskompisar och det är nära till naturen eller andra
fritidsaktiviteter.

3

”Bo på landet känslan” är påtaglig, landskapet runt Diseröd och Romelanda karaktäriseras av
jordbrukslandskapet med gårdsmiljöer, öppen åker- och betesmark, stigar, Väla Bäck och häst
och fårhagar.

Framtidsvision Diseröd 2020
Visionen för Diseröd är en kombination av idéer och tankar som utvecklats i arbetsgrupperna
för pågående detaljplaner och en fördjupning av de intentioner som beskrivs i Översiksplan
2010. Visionen är vår målbild och kan hjälpa till att skapa förståelse för hur Diseröd kan
utvecklas om rätt förutsättningar finns.
År 2020 har Diseröd ca 2000 invånare. Då har inflyttning skett i Diseröds centrum och i
Tyfterområdet. Även området norr om Diseröds centrum och kyrkans område har planlagts.
Inflyttningen utgörs i huvudsak av många barnfamiljer som värdesätter tryggheten i det lilla
samhället. En del har växt upp i Diseröd och har nu återvänt med sina familjer men även
andra har lockats till Diseröd. En bra förskola och närheten till Kungälv och tillgång till
kollektivtrafik har gjort det möjligt att leva ett enkelt familjeliv i Diseröd. Genom att bygga
lägenheter i centrala Diseröd har omflyttning inom den äldre bebyggelsen möjliggjorts.
Många äldre har fått sin önskan om att flytta till ett mindre boende nära service uppfylld och
även en del ungdomar har valt Diseröd som bostadsort framförallt för att de vill behålla
närheten till sina fritidsaktiviteter och för att Diseröd har god kollektivtrafik och ligger nära
Kungälv.
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I Diseröd finns ett litet men levande centrum med en närbutik och en vårdcentral.
Allaktivitetshuset har en central betydelse för Diseröd och där samverkar en mängd olika
aktörer som idrottsföreningar, studiecirklar samt bibliotek och kulturskola. I allaktivitetshuset
finna även en pizzeria och en mindre fritidsgård. Allaktivitetshuset har gett liv och rörelse till
Diseröds centrum och gör att centrum är igång stora delar av dygnet.
I Diseröd med omland finns en del lokala matproducenter. Kanske är det i Diseröds centrum
som en ”marknad” för lokalt producerad mat skall finnas med tomater/gurkor, ägg och kött.

Utveckling av Diseröds centrum
Vi tänker oss en modern bebyggelse som fångar den lantliga karaktären i färgsättning och i
material. Vi vill skapa en tät men småskalig bebyggelse i centrum med flerfamiljshus i 2-4
våningar. Lokaler för närbutik och andra mindre verksamheter kan ligga i bottenvåningarna.
Ett allaktivitetshus som innehåller idrottshall, bibliotek, pizzeria/café samt lokaler för bla.
kultur och fritid utgör en tydlig entré till Diseröds centrum. Framför allaktivitetshuset finns
en mindre torgyta med sittplatser och planteringar.
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Skola och Förskola
Pågående bostadsplanering i och omkring Diseröd gör att
både grundskolan och förskolan behöver nya lokaler.
Redan idag behöver skolan ett nytt kök och ny matsal. År
2021 beräknas skolan ha ökat till 490 elever (baserat på
ÖP 2010 och bostadsförsörjnings-programmet). Skolan
kommer i huvudsak att byggas ut inom befintlig fastighet.
En tydlig och framträdande entré planeras i anslutning till
centrumtomten för att knyta samman de båda områdena.
En förskola i två våningar byggs i anslutning till centrum
och allaktivitetshuset. Förskolan planeras innehålla sex
hemvister. Förskolan placeras så att en bullerskyddad
och trivsam utemiljö för förskolebarnen skapas.
Genom att placera förskolan nära centrum/allaktivitetshus
möjliggörs att parkeringsplatser samutnyttjas och vi
förbättrar möjligheten att bedriva närbutik mm inom
området.
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Bostäder
Diseröd behöver kompletteras med bostäder i olika storlekar för att kunna erbjuda fler
boendemöjligheter än vad som finns idag. I det centrumnära läget planerar vi endast
lägenheter och målgruppen är bred. Vi vet att det finns äldre människor i Diseröd som länge
efterfrågat lägenheter men vi har även fått signaler om att yngre personer är intresserade. På
centrumtomten tänker vi oss lägenheter i skalan 3-4 våningar. Vi vill skapa en trivsam
boendemiljö med bullerskyddade uteplatser

Inspirationsbilder

På ”busstationstomten” tror vi att bebyggelsen kan bli något högre och få ”stöd” i den
bakomliggande skogsbevuxna sluttningen. Småskalighet är dock ett ledord även här.
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Utveckling av bostäder i Tyfterområdet
Inom Tyfterområde planeras ca 200 -250 bostäder i olika upplåtelseformer. Området har
delats in i olika delområden som naturligt kan byggas ut etappvis. Tanken är att olika
boendeformer blandas inom varje delområde och att hela området ska präglas av
småskalighet.
Övervägande delen av bebyggelsen kommer troligen uppföras som villor, parhus och radhus
men även några mindre flerfamiljshus föreslås inom området. Bebyggelse kommer uppföras i
1-2,5 våningar. Bebyggelsen ska samlas kring en bygata och parkering ska finnas på den
egna tomten och som gatuparkering.

Närheten till naturen är viktig att bibehålla och utveckla därför sparas en del stora
naturområden. Även stigar och gröna kilar mellan bebyggelsen eftersträvas.
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Utemiljö
Vi vill värna de kvaliteter som redan idag finns i
Diseröd och det naturnära och småskaliga är viktiga
delar. Vi vill förstärka möjligheten att gå och cykla till
Diseröds centrum och busstation/busshållplatsen och
omsorg om utemiljön, torg och gång- och cykelvägar
är därför viktiga att utforma på ett spännande och
tilltalande sätt.

I närhet till allaktivitetshus/centrum vill vi att en torgmiljö skapas som tillåter liv och rörelse –
en spontanidrottsplats på torget eller aktivitetsstråk.
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Genomförande
I genomförandeanalysen beskrivs det arbete som måste ske de kommande åren för att
Diseröds ska kunna utvecklas i enlighet med intentionerna i ÖP 2010, pågående planuppdrag
samt verksamhetsplan 2014.

Utdrag ur ÖP 2010

Idag pågår fyra planarbeten i Diserödsområdet (Diseröds centrum, Diseröds skola, Tyfter och
Håffrekullen). Dessa planer kan tillsammans generera ca 300-400 nya bostäder. Varje
detaljplan har en etablerad projektgrupp och dessa projektgrupper samverkar med varandra.
Utöver dessa har vi ytterligare två beslutade planuppdrag.
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Utmaningar i dagens Diseröd
I dag saknas en naturlig mötesplats och servicefunktioner som t ex butik samt att
kollektivtrafik är begränsad. Till Diseröd centrum angränsar ett reningsverk och på
centrumtomten ligger i dag en återvinningscentral som båda har ett visst skyddsavstånd.
För att nå visionen om Diseröd som en levande serviceort måste antalet bostäder i Diseröd
med omnejd öka. För att få upp intresset för Diseröd och få igång inflyttningen krävs att
kommunen går in och gör investeringar inom flera området samtidigt.
Om ovan nämnda verksamheter ska vara kvar på dagens plats hindrar det oss från att bygga
bostäder och förskola på centrumtomten. Även området norr om centrumtomten (i ÖP 2010
utpekat som ett bostadsområde 2020) påverkas av detta skyddsavstånd.
Reningsverk
En av de kommande stora investeringarna är att reningsverket flyttas från Diseröd och ersätts
av en överföringsledning från Diseröd till Ryaverket. Diseröds reningsverk har kapacitet för
1900 PE. Idag tar det emot avloppsvatten från 1200 PE, vilket innebär att befintligt
reningsverk ej har kapacitet att ta emot allt avloppsvatten som skulle bildas om Diseröds
byggs ut enligt översiktsplanen. Diskussioner pågår dessutom om att det nya vattenverkets
processvatten ska föras till Diseröds reningsverk och då blir den kvarvarande kapaciteten
ännu mindre. Enligt Boverkets allmänna råd (1995:5) är rekommenderat skyddsavstånd på
300 metar pga. av lukt och bakteriespridning. I januari 2014 har Arbets- och miljömedicin i
Göteborg tagit fram en miljömedicinsk bedömning inför nybyggnation nära reningsverket. I
denna görs bedömningen att det ej finns någon risk för smittspridning på längre avstånd än
100 m från reningsverket pga. av att alla reningssteg sker i stängda bassänger inomhus. Även
ett eventuellt luktproblem skulle reduceras ifall luften renas med hjälp av ex. barkfilter samt
om borttransport av slam sker i stängd container. Miljömedicin antar att en luktstörning då
blir osannolik bortom 100 m från reningsverket.
Återvinningscentral
Även återvinningscentralen som ligger på centrumtomten är belagd med skyddsavstånd.
Avstånd till bebyggelse är en viktig aspekt att beakta vid planering av en ny
återvinningscentral. Miljöpåverkan från en sådan anläggning utgörs i huvudsak av buller,
damning, lukt och visuell påverkan. För att planuppdraget på centrumtomten ska kunna
genomföras så måste återvinningscentralen flytta till en annan plats pga. av att verksamheten
ej är förenlig med bostäder och förskola.
I Boverkets Allmänna råd, 1995:5 anges olika rekommenderade skyddsavstånd till bostäder
från olika typer av verksamheter. För att undvika olämpliga placeringar och inskränkningar på
ÅVC-verksamheten bör rekommenderade skyddsavstånd till bostäder om 200 m eftersträvas.
Infrastruktur
Ett genomförande av pågående detaljplaner i Diseröd kommer att kräva stora investeringar i
infrastrukturen. Prästvägen måste breddas, trafiksäkra gång- och cykelvägar byggas,
trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Romelandavägen/Prästvägen måste vidtas osv.
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Förskola/skola
Ökad inflyttning till Diseröd med omnejd kommer öka behovet av förskolor och lokaler för
grundskola. En förskola om sex hemvister planeras på centrumtomten. Denna måste planeras
så att en god ljud- och utemiljö skapas då den ligger i ett utsatt läge nära Romelandavägen.
När elevantalet ökar i Diseröd så måste skolan byggas ut. En ny entrébyggnad innehållandes
kök, matsal, lektionssalar och arbetsrum kan placeras så att skolområdet och centrumområdet
knyts samman.
Allaktivitetshus/Träningshallshall
För att få ett levande centrum i Diseröd och för att frigöra plats för skolans utbyggnad
placeras ett allaktivitetshus, innehållandes idrottshall, bibliotek, lokaler för kultur- och fritid
samt pizzeria/café, på centrumtomten.
Busstation/Kollektivtrafik
Busstationen flyttas till centrumtomten där den kommer att placeras i närhet till
allaktivitetshus och närbutik och i samband med en pendelparkering.
För att kunna erbjuda en god kollektivtrafik när försäljning och inflyttning i Diseröd tar fart
behöver eventuellt kommunen gå in och finansiera vissa kollektivtrafikturer. Detta behöver
senast göras i samband med första inflyttning i området för att redan från början bidra till att
skapa goda resvanor. Vi föreslår att kommunen satsar på en kampanj kring goda och hållbara
resor till och från Diseröd.

Framtida intäkter
De största intäkterna för kommunen tror vi kommer från bostadsförsäljning i Tyfterområdet.
Men för all utbyggnad i Diserödsområdet är ett utvecklat centrumområde en mycket viktig
förutsättning. Framtida investeringar kommer inte att balansera utgifterna.
I gestaltningsförslaget för Tyfterområdet redovisas ca 200-250 lägenheter.
I gestaltningsförslaget för Diseröd redovisas för ca 85-110 lägenheter inkl busstationstomten.
Detta kan ändras åt båda håll.

Etappanalys
Utbyggnadstakt och preliminär etappindelning
För att få igång Diseröds centrum behöver, i ett första skede, stor del av byggnationen av de
kommunala verksamheterna samt service byggas samtidigt som hyresrätter och bostadsrätter.
Byggnation på Tyfterområdet kommer troligen först bli aktuell när viss mängd service i form
av förskola, bra kollektivtrafik och närbutik finns. En första etapp i Tyfterområde tror vi ändå
kan vara möjlig att genomföra tidigt för att erbjuda en bredd av olika boendeformer.
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En etapputbyggnad om tre utbyggnadsetapper föreslås. Etapperna släpps förslagsvis med två
års mellanrum. Gränsdragningarna för de olika etapperna får detaljstuderas i den fortsatta
planeringen. Intresset för inflyttningen till Diseröd kommer förmodligen att påverka
tidpunkterna för utbyggnad inom de olika etapperna
Etapp 1
Centrumtomten – förskola, allaktivitetshus, busstation, centrumverksamhet, bostäder
Busstationstomten – bostäder i flerfamiljshus
Tyfter område 1 – bostäder i form av villor, radhus/parhus
Etapp 2
Tyfter område 2 – bostäder i form av radhus/parhus, flerfamiljshus och villor
Etapp 3 - Tyfter område 3 -bostäder i form av radhus/parhus, flerfamiljshus och villor
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Markansvisningsmodeller:
Principer för markanvisning:
Som ett första steg i markanvisningen av de olika delområdena så kommer vi under våren
träffa ett antal exploatörer för att marknadsföra Diseröd och undersöka intresset för en
framtida exploatering i Diseröd.
Markanvisning kommer att ske i samband med att detaljplanerna skickas på samråd. En
gemensam grupp kommer utvärdera inkomna anbud utifrån ekonomi, exploateringsgrad,
gestaltningsidéer och ambitioner för området, utformning av utemiljö mm.
Vi ser två alternativ för framtida markanvisning:
Alt. 1

Markanvisning som ”vanligt” i samband med samrådshandling. Kommunen
markanvisar endast mark som ska bebyggas med bostäder/verksamheter på
centrumtomten/busstationstomten samt ev. del av Tyfter.
Skola, förskola, idrottshall/allaktivitetshus byggs och finansieras av Kungälvs
kommun.

Alt. 2

Markanvisning av ”paketlösning”. Ett flertal exploatörer har visat intresse för att
bygga de kommunala verksamheterna tillsammans med hyresrätter och
bostadsrätter i Diseröds centrum. Det kan eventuellt också bli någon form av
paket där exploatören erbjuds ett område på Tyfterområdet (för att finansiera
byggnation av hyresrätter etc på centrumtomten). Detta skulle då innebära att
kommunen får teckna hyresavtal för de kommunala verksamheterna.

För att få fart på byggandet och inflyttningen i Diseröd kan Kungälvs kommun behöva
frångå sina vanliga rutiner för byggande och förvaltning av kommunens lokaler. Längre
hyresavtal kan komma att behöva tecknas för kommunala verksamheter. Återköp av
fastigheten efter ett visst antal år kan möjliggöras genom avtal.
Preliminär tidplan
Här beskrivs kvartalsvis de olika steg som måste genomföras för att nå målet med en antagen
detaljplan och för att möjliggöra ett genomförande.
Mars 2014
o Information i SU om planerna för Diseröd
o Start resterade utredningar inför samråd för respektive detaljplan
o Information medborgarstämma i Diseröd
April-juni 2014
o Marknadsföra Diseröd/ träffa exploatörer
o Arbete med samrådshandling
o Markanvisningstävling
o Utvärdering markanvisning
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Juli-sep 2014
o
o

Samråd detaljplan
Samrådsmöte

Okt-dec 2014
o Sammanställning av samrådsredogörelse
o Komplettering av utredningar efter samråd
o Beslut om markanvisningstävling
o Framtagande av granskningshandling påbörjas
o Framtagande av samverkansavtal påbörjas
o Start samarbete med exploatör
o Framtagande av gemensam gestaltningsidé med exploatör/-er
Jan-mars 2015
o Färdigställande av granskningshandling
o Detaljplan utställd för granskning
o Exploateringsavtal påbörjas
April-juni 2015
o Sammanställning av granskningsutlåtande
o Framtagande av antagandehandling
o Detaljplan antas
o Exploateringsavtal antas
Juli-dec 2015
o Tid för eventuella överklaganden
Jan 2016
o Byggstart Diseröds centrum och Disekulla
o Påbörja arbeten med överföringsledning mellan Diseröd och Ryaverket.
Sept 2016
o Byggstart 1:a etappen på Tyfterområdet
Våren 2017
o Första inflyttning
o Kampanj om bättre och hållbara resvanor till och från Diseröd
o Tätare kollektivtrafikturer bör starta samtidigt som inflyttning sker
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