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PROGRAMHANDLINGAR 

Programbeskrivning 

Programillustration 

 

Övriga handlingar/utredningar: 

Grönkonsekvensbedömning, Naturcentrum AB, 2018-03-13 

SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med planprogrammet är att pröva lämpligheten av att utveckla fastigheten Läkaren 1 

med nybyggnader av bostäder i flerbostadshus samt till- och påbyggnader för att utveckla 

befintliga och nya verksamheter. 

 

Området utgörs idag av bebyggelsen för Swedenborg Center (kontor, utbildningslokaler och 

studentboende) samt byggnader för Tallbacken, ett vård- och rehabiliteringscenter med 

vårdboende. Tillsammans utgjorde dessa Trollhättans lasarett fram till sent 1980-tal.  

 

Befintliga byggnader kommer huvudsakligen att kvarstå oförändrade. Viss del inom 

Tallbacken föreslås att byggas på med 1–2 våningar och byggas till med fler 

entréer/trapphus för bättre tillgänglighet samt en mindre utbyggnad för utökad 

verksamhetsyta. Några byggnader i områdets norra delar rivs. För Swedenborg Center 

planeras ingen förändring.  

 

Nybyggnader med bostadshus i 4–6 våningar föreslås utmed Lasarettsvägen och 

därigenom förstärka gatan och ge området i norr en mer stadsliknande karaktär. Bostäder 

föreslås också som två 10 våningar höga hus gränsande till befintlig hög bebyggelse 

(höghuset i Swedenborg Center) och placerade i kanten av naturområden i söder. Även ett 

mindre parkeringshus i 2 plan uppförs i anslutning till Tallbacken och bostäderna i norr.  

PLANFÖRFARANDE 

Byggnads- och trafiknämnden har 2017-02-28 lämnat positivt planbesked till att upprätta 

Program till detaljplan för Läkaren 1.  

Program till detaljplan kommer att tas till samråd och hanteras enligt reglerna för plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). Efter samrådet sammanställs och kommenteras de inkomna 

synpunkterna i ett delutlåtande. Beslut om detaljplan tas i Byggnads- och trafiknämnden.  

PLANDATA 

Lägesbestämning, areal och avgränsning 

Programområdet är beläget i stadsdelen Karlstorp i Trollhättans tätort. Programområdet 

angränsar till Lasarettsvägen i norr och ett naturområde med kraftledningsgata i väster. I 

sydost och öster finns inom programområdet ett park/naturområde som gränsar mot ett 

storskaligt flerbostadsområde (ca 6 vån). Programområdet omfattar ca 9,7 ha. 
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Programområdets läge markerat med röd cirkel 

 

Nuvarande användning 

Programförslaget innebär att arealen för kvartersparken minskas då två flerbostadshus 

föreslås att uppföras inom naturmark, vilket innebär en ökning av kvartersmark för bostäder 

med ca 4 500 m2. Övriga nytillkomna bostadshus uppförs inom nuvarande kvartersmark för 

bostäder och vård, serviceboende, kontor, utbildning. 

 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Läkaren 1 ägs av Kungsleden Läkaren 1 AB. 

 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Förenlighet med miljöbalken kapitel 3 och 4  

Enligt PBL 2 kap skall hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen 

av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- 

och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken skall tillämpas. 

 

Riksintressen, 3 kap Miljöbalken 

Programområdet berörs av riksintresset för flygtrafik vilket innebär en höjdbegränsning. 

 

Sammantaget bedöms programförslaget vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 

användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. 

 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap Miljöbalken 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, 

luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland 

Innovatum 

Resecentrum 
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annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 

omgivningsbuller. 

 

Programförslagets påverkan: Det finns idag inga indikationer på att gällande 

miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan komma 

att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. 

 

MILJÖMÅL 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter 

som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara 

ekologiskt hållbara på sikt. 

 

Trollhättans kommun har, liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och 

lokalt anpassa de nationella miljömålen. Kommunen har tagit fram rapporten ”Miljömål i 

Trollhättan – lokal tillämpning av de nationella miljömålen” (2008-10-15).  

 

De lokala miljömål som i första hand påverkas bedöms vara målen för: 

• Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft, då nya bostäder i någon mån ökar 

trafikbelastningen i närområdet. 

• God bebyggd miljö, genom planering för en samhällsstruktur som främjar 

miljöanpassade och resurssnåla transporter och utbyggd kommunal service.  

En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid nylokalisering av 

byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och 

omvandling av befintlig bebyggelse. 

 

Sammanfattningsvis bedöms programförslaget inte nämnvärt påverka varken de nationella 

eller lokala miljömålen. 

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 

Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken (MB) SFS 1998:808 skall planprogram och 

detaljplaner, vars genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan, 

miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning kommer att göras när en naturvärdesinventering (NVI) tagits fram för 

att bedöma om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömningen samråds med Länsstyrelsen i samband med att detaljplanen går ut 

på samråd. 

 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

I Trollhättans översiktsplan, Översiktsplan 2013 – Plats för framtiden, antagen av 

Kommunfullmäktige 2014-02-10, är programområdet en del av området för 

tätortsutvecklingen i centralorten. 

Programområdet ingår i markanvändningen —storskaliga bostadsområden. Här 

eftersträvas en mer blandad bostadssammansättning, fler arbetsplatser och mötesplatser.  
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Förslaget stödjer sig i delar av översiktsplanens nio strategier, ”För ett Trollhättan för alla”, 

bland annat genom: 

 

• Bebyggelseutveckling för en attraktiv och sammankopplad stad  

• En grönblå struktur för befolkningens hälsa och livskvalitet  

• En trafikstruktur för ökande andelar gång-, cykel- och kollektivtrafik  

• Attraktiva miljöer för företag och innovatörer  

 

Planområdet är förenlig med intentionerna i översiktsplanen. 

Kulturmiljöprogram 

I kommunens kulturmiljöprogram, antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, är kvarteret 

Läkaren 1 inte utpekat som särskilt intresse för kulturmiljön.  

 

Energiplan 

I översiktsplanen hänvisas till kommunens energiplan när det gäller möjligheten till kollektiv 

uppvärmning baserad på förnyelsebar energi. Energiplanen för Trollhättans kommun 

antogs av kommunfullmäktige 2012-06-25. Denna hänvisar till tidigare energiplaner vad 

gäller särskilda bestämmelser avseende uppvärmning. 

 

Energiplanen redovisar att; ”Trollhättans Stad ska i sin planering sträva efter en sådan 

utformning och lokalisering av bostäder, verksamheter och service att förutsättningar 

skapas för en effektiv energiförsörjning och energianvändning”. 

 

Gällande detaljplaner 

Inom programområdet gäller: 

Detaljplan för kv Läkaren, lagakraftvunnen 2004-10-29. 

 

Gällande detaljplanen medger användning för vård och vårdboende, kontor, utbildning och 

bostäder. Ett större område består idag av ett naturområde, som i detaljplanen rubriceras 

som kvarterspark. 

 

I ovanstående detaljplan har genomförandetiden utgått. Detaljplanen gäller tills den 

upphävs eller ersätts med en ny enligt PBL. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 
MARK OCH NATUR 

Mark och vegetation 

Förutsättningar: 

Programområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom område 

som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. Inga hotade arter 

är sedan tidigare kända inom området. Genomförd grönkonsekvensbedömning av 

Naturcentrum AB i Stenungsund, visar att det kan finnas rödlistad art och särskilda 

naturvärden. I kommande planarbete bör bedömningen därför kompletteras med en 

naturvärdesinventering (NVI). 

Rapporten Grönkonsekvensbedömning av fastigheten Läkaren 1, Trollhättan, 2018-03-13, 

biläggs programhandlingarna. 

 

Mot Lasarettsvägen i norr utgörs området av naturmark inom kvartersmark, huvudsakligen 

som gles barrskog i varierad terräng, bitvis med berg i dagen. Mark och vegetation är i 

söder och öster av samma karaktär men med tätare skogspartier. I gällande detaljplan är 

naturmarken i söder betecknad som kvarterspark inom kvartersmark med 

planbestämmelsen att skogspartier ska bibehållas men kan gallras. 

 

Bebyggelsen gränsar till stor del mot naturmark men avgränsas också av gräs- och 

planteringsytor samt relativt stora asfalterade områden för parkering, kör- och gångytor. I 

det nordvästra hörnet av fastigheten finns en mindre damm.  

 

En vidare beskrivning av naturmarken redovisas i grönkonsekvensbedömningen. 

 

Programförslag och konsekvenser: 

I programförslaget föreslås kvartersparken i söder, med en areal på ca 22 000 m2, minska 

med ca 4500 m2 till förmån för två flerbostadshus med komplementbyggnader och 

parkering. Även inom naturmark i norr föreslås bostäder inklusive komplementbyggnader 

och parkering med ca 7300 m2. Dock finns här i gällande plan en redan outnyttjad byggrätt 

för bostäder, som omfattar ca 6000 m2. Total kommer stora delar av naturmarken att kvarstå 

orörd. Vissa befintliga stigar görs mer tydliga och framkomliga, framförallt i de mer 

lättillgängliga delarna.  

 

Grönkonsekvensbedömning 

Området med sin naturmark utpekas i bedömningen som en viktig länk för ekologisk 

samhörighet och spridningsplats mellan större grönområden inom Trollhättans stad, såsom 

den närliggande kraftledningsgatan och Hjortmosseparken men även mer avlägsna 

grönområden i Sylte och Lextorp.  

 

Området utgör ett är förhållandevis opåverkat naturområde som innehåller höga värden och 

poäng i kategorier som ”Grönska”, ”Rofylld”, ”Vildhet” och ”Upplevd artrikedom”. Däremot 

blir poängen och värdena lägre i de mer sociala kategorierna. 

Områdets grönyta minskar vid ett genomförande av planen med ca 35%. 

 

Grönkonsekvensbedömningen anser att en naturvärdesinventering (NVI) ska utföras i 

kommande planarbete för att tydligare visa vilka naturvärden och vilka eventuella hotade 
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arter (den rödlistade spillkråkan) som hänsyn bör tas till. Vid en NVI kan också vidare 

kompensationsåtgärder och andra lämpliga åtgärder vid ett genomförande av planerad 

bostadsbebyggelse tas fram som förstärker områdets sociala värden. 

 

Geotekniska förhållanden 

Förutsättningar: 

Marken inom planerade nybyggnadsområdena består huvudsakligen av typen ”slättberg”, 

med tunna jordlager ovan berg. Vissa jord- eller lerfickor kan förekomma. Primärt bedöms 

dock inte problem med markstabilitet föreligga.  

 

Programförslag och konsekvenser:  

Geoteknisk undersökning är inte gjord i programskedet men en översiktlig undersökning 

som avslöjar markförhållanden i avsnitt där berg inte förekommer, men där byggnation 

planeras, kan komma att genomföras i kommande planarbete.  

 

Radon och förorenad mark 

Förutsättningar: 

Enligt kommunens översiktliga radonkartor utgörs programområdet av normalriskområde 

för markradon.  

Inga kända markföroreningar finns inom programområdet. 

 

Programförslag och konsekvenser: 

Vid områden klassade som normalriskområde införs en bestämmelse om radonskyddad 

grundkonstruktion, vid ny bebyggelse, i plankartan  

 

 

BEBYGGELSE 

Bebyggelse och gestaltning 

Förutsättningar: 

Befintlig bebyggelse består av flera sammanbyggda byggnader (kluster) inom två tydliga 

bebyggelseområden. Det ena är Swedenborg Center som dels består av ett 10 våningar 

högt skivhus med kontor i de två första våningarna och studentbostäder i våningarna 3–8. 

På de översta våningarna finns teknikutrymmen och samlingslokaler. Höghuset är 

kringbyggt med lägre byggnader, 2–5 våningar, innehållande lokaler för kontor och 

vuxenutbildning. Där finns också en förskola. I nedanstående kartillustrationer benämns 

Swedenborg Center för A.  

Det andra större bebyggelseområdet är rehabiliteringscenter Tallbacken med vård och visst 

vårdboende. En mindre del utgörs här av utbildningslokaler på gymnasienivå. Området 

benämns i kartillustrationerna för C. En byggnad i 1 plan, benämnd B, var tidigare 

centralförråd men innehåller nu viss del av områdets teknikutrymmen. I hus B finns en del 

ytor som ej nyttjas. Några byggnader står delvis outnyttjade och avses att rivas. 

 

Områdets byggnader domineras av tegelfasader med rött eller ljusbrunt fasadtegel. och 

flacka eller platta tak. Swedenborg Center har i en utvändig upprustning fått en ljus plåt- 

och skivfasad samt en takutformning som tillsammans med höghuset till stora delar 

karaktäriserar området. Området har relativt plana markförhållanden med god 

tillgängligheten för de boende och verksamheterna. Möjlighet till angöring med bil finns 

både till Swedenborg Center och till Tallbacken. 
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Tallbacken (C) i fonden. Hus B till höger Entréplatsen vid Swedenborg Center (A) 

 

 

Södra sidan av Swedenborg Center4.  Tallbacken från skogen i väster Bild  

 

Illustration av befintliga verksamheter med bruttoareor samt markanvändning enligt gällande plan. 



9 
 

 

Programförslag och konsekvenser: 

Fastigheten är med tanke på sin stora areal och sitt centrala läge relativt glest bebyggd. Ny 

bebyggelse föreslås komplettera den befintliga med flerbostadshus. Förtätningen utvecklar 

därigenom området till en innehållsmässigt mer blandad karaktär.  

 

Mot Lasarettsvägen föreslås ett bostadskvarter med fem punkthus i 4–6 våningar. 

Bostadshusen söker bilda en ”urban”, mer stadsliknande karaktär, då gatan vidare mot norr 

strax övergår i Drottninggatan och en koncentrerad centrumbebyggelse. Bostadshusen 

placeras så att de förstärker gaturummet och har entréer mot gatan. Husen bildar också en 

fortsättning av den bostadsbebyggelse med punkthus som ligger utmed Karlstorpsvägen. 

I söder föreslås två hus i 10 våningar placerade i grönområdet, som också gränsar till 

Swedenborgs bebyggelse. Placeringen, med närhet till områdets dominerande byggnad, 

samlar områdets höga hus att samspela och förstärka området som landmärke. 

Placeringen och utformningen av punkthusen med omgivande parkeringsytor bör studeras 

i fortsatt planarbete med hänsyn till naturområdet som friyta och rekreationsområde.  

 

Komplettering sker av vissa befintliga byggnader inom kluster C, främst genom påbyggnad 

för befintliga verksamheter, men där också nya verksamheter kan komma ifråga.  

 

Hus B föreslås att kompletteras med 1 våning för centrumservice, exempelvis enklare 

restaurang eller pub, café/kiosk, gym/spa/rekreationsanläggning eller liknande. Även 

servicehandel som frisör, skomakare och liknande handel bör kunna komma ifråga. 

 

Det är angeläget att den nya bebyggelsen, materialmässigt utformas i samklang med 

befintliga byggnader och därmed öka känslan av samhörighet med övriga byggnader inom 

området. Samtidigt bör ny bebyggelse uttrycka sin egna identitet och gestaltning i en nutida 

bostadsarkitektur. 

 

 

 

Typsektion med föreslagen bostadsbebyggelse och ny gc-väg mot Lasarettsvägen 
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Illustration med tillkommande bostadsbebyggelse.  

 

 

 

Illustration av påbyggnad på hus B. Byggnaden föreslås innehålla verksamheter med centrumservice 
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Friytor, lek- och rekreationsområden 

Förutsättningar: 

Kvartersparken fungerar som en naturlig rekreationsplats för närområdet. Den är i vissa 

stycken sank och otillgänglig men har också tillgänglighet genom upptrampade stigar 

slättbergshällar.  

I anslutning till förskolan, i fastighetens nordvästra del, finns en avgränsad lekplats. I övrigt 

finns inga naturliga friytor. 

 

Programförslag och konsekvenser: 

Kvartersparken- och övriga naturytor minskas inom programområdet. Grönytor i anslutning 

till bostadsbebyggelsen föreslås att göras mer tillgängligt med nya gångvägar och 

lekplatser. Röjning inom kvarvarande naturmark bör inte ske då oförändrad vegetation är 

till nytta för flera arter. 

 

Service 

Förutsättningar: 

Flera kommunala förskolor finns i närområdet. På norra sidan av Lasarettsvägen ligger 

förskolorna Maskrosen och Skogsbacken. Nära ligger också några förskolor i 

bostadsområdet Hjortmossen. Dessutom finns inom fastigheten Läkaren 1 en privat 

förskola. Närmaste grundskolor, Nya Skolan i söder och Hjortmosseskolan i norr, finns på 

ca 500 meters avstånd från de planerade bostäderna. 

 

Programförslag och konsekvenser: 

Någon ytterligare offentlig service föreslås inte.  

 

 

GATOR OCH TRAFIK 

Gång-, cykel- och kollektivtrafik 

Förutsättningar: 

”Centrumstråket”, som är en del av kommunens huvudstråk för cykeltrafik, passerar 

området på Blåbärstigen som löper längs fastighetens västra gräns. Utmed Lasarettsvägen 

finns smala trottoarer för gångtrafik på båda sidor om gatan, medan cykeltrafik hänvisas till 

gatan. 

 

Mitt på Lasarettsvägen, i höjd med Läkarens entrégator, finns busshållplatsen Swedenborg 

Center med linje mot Drottningtorget och Resecentrum.  

 

Programförslag och konsekvenser: 

En gång- och cykelväg utmed Lasarettsvägen föreslås för att ge en trygg gång- och 

cykeltrafiken. Samtidigt finns då möjligheten att knyta samman ”Centrumstråket” i öst-

västlig riktning med ett av kommunens övriga huvudstråk, ”Malögastråket”. Gc-vägen bör 

ligga skyddad från biltrafik mellan bostadshusens förgårdsmark och den föreslagna 

avskiljande gatuplanteringen, se typsektionen ovan. Gc-vägen lär hamna inom fastigheten 

Läkaren 1 men bör vid ett plangenomförande utgöra allmän platsmark.  

I skogspartierna i söder och öster föreslås nya gångvägar för att skapa tillgänglighet till 

naturområdet och för passager genom området. 

 

Inga förändringar föreslås när det gäller kollektivtrafiken. 
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Biltrafik, gator och parkering 

Förutsättningar: 

Genomfartsgatan Lasarettsvägen passerar området i norr. In- och utfart till fastigheten 

Läkaren 1 sker på två ställen mot Lasarettsvägen. Kommunen har under 2016 utfört en 

trafikmätning för Lasarettsvägen, som visar att där totalt passerar ca 6000 fordon/dygn. 

 

Parkering för verksamheter och boende sker idag på den egna fastigheten som större 

samlade markparkeringar. Totalt finns där ca 300 parkeringsplatser. 

 

Programförslag och konsekvenser: 

Detaljplanen innebär inga förändringar gällande in- och utfarter mot Lasarettsvägen. Ny 

utfart för bostadskvarteret i söder föreslås ske mot Karlstorpsvägen.  

 

Programförslaget innebär ett ökat behov av parkeringsplatser i området., vilket föreslås att 

lösas genom förtätning med markparkeringar och ett mindre parkeringshus. Stor del av 

befintlig markparkering förblir oförändrad och syftet med tillkommande parkeringar är att 

uppnå tillräckligt parkering i nära anslutning till respektive verksamhet/boende. Exempelvis 

innehåller P-huset 2 parkeringsplan, där markplanet vänder sig mot den närliggande 

vårdverksamheten medan det övre planet kan brukas av de intilliggande bostäderna. All 

parkering bedöms därmed även fortsatt kunna ske inom fastigheten Läkaren 1. 

 

I detaljplaneskedet bör undersökas om vissa parkeringsplatser kan samnyttjas för de olika 

användningar som planen innehåller och därmed i mindre utsträckning använda 

markområden för bilparkering. 

 

 

HÄLSA OCH SÄKERHET  

Buller  

Förutsättningar: 

Trollhättans Stad har genom ÅF-konsult 2017 tagit fram en översiktlig bullerutredning. Den 

redovisar ekvivalenta och maximal ljudnivå från vägtrafiken på Lasarettsvägen.  

Kartan nedan visar gränserna för ekvivalenta ljudnivåer där rött område motsvarar ljudnivå 

60–65 dB(A), orange 55–60 dB(A), ljusgrön 50-–55 dB(A), mörkgrön 45–50 dB(A). Kartan 

visar också maximal ljudnivån för 70 dB(A) som är inlagd med röd linje. 

 

Programförslag och konsekvenser: 

Illustrerade färgfält i bullerutredningen visar att den planerade bostadsbebyggelsen mot 

Lasarettsvägen kommer att ha ekvivalenta värden vid fasad på 60–65 dB(A) samt ligga 

inom område som överstiger 70 dB(A) maximal ljudnivå.  

Aktuella rekommenderade bullervärden enligt ”Förordningen om trafikbuller vid bostads-

byggnader” är för ekvivalent ljudnivå satt till 60 dBA vid utsida fasad. Vid uteplats gäller 55 

dBA ekvivalent nivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå.  

 

Som en konsekvens bör läge och utformning utifrån trafikbuller studeras vidare i kommande 

planarbete.  
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Bullerkarta för ekvivalenta nivåer. Den röda linjen visar maximal ljudnivå 70dBA. 

 

Kraftledning  

Förutsättningar: 

Direkt väster om programområdet finns ett ca 50 meter brett nord-sydligt naturstråk med 

uppväxt vegetation. Bortom stråket ligger en större kraftledningsgata med avstånd till 

områdets befintliga och nya byggnader på 80–100 meter. Enligt uppgift från Trollhättans 

Energi AB är anläggningens kabelspänningen 130 Kv. Vattenfall är ledningsägare. 

 

Programförslag och konsekvenser: 

Kraftledningarna bedöms ligga på tillräckligt avstånd från befintlig och planerad bebyggelse 

för att någon risk för påverkan för människor inte föreligger. 

 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten. avlopp och dagvatten 

Förutsättningar: 

Området ligger inom kommunalt verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. För 

ledningarna ansvarar Trollhättans Energi AB (TEAB). 

Befintliga ledningar för vatten och dagvatten finns längs Lasarettsvägen. En tunnel för 

spillvatten löper under planområdet i nordsydlig riktning. 

 

Trollhättans Stad har tagit fram en dagvattenpolicy där grundinställningen är att 

tillkommande dagvatten inom ett exploateringsområde i möjligaste mån ska omhändertas 

lokalt. 

 

Programförslag och konsekvenser: 

Programförslaget innebär inga förändringar gällande vatten och avlopp. Ny bebyggelse 

avses att påkopplas det befintliga nätet. I kommande planarbete får då undersökas att 

ledningars kapacitet och vattentryck är tillräckligt. 

 

Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten studeras i kommande planarbete 

genom en dagvattenutredning. 

 

70dBA(max) 
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Kartan visar kommunala ledningar för vatten, avlopp i tunnel, fjärrvärme och fiberkabel  

 

El, tele, fiber 

Förutsättningar: 

För distributionsnätet svarar Trollhättans Energi AB (TEAB). Transformatorstation för el 

finns på fastigheten, vid Lasarettsvägen.  

 

Programförslag och konsekvenser: 

Programförslaget innebär primärt inga förändringar gällande el, tele eller fiber. Eventuell 

utökning av kapacitet till följd av planerad utbyggnad studeras i kommande planarbete. 

 

Uppvärmning 

Förutsättningar: 

Enligt kommunens energiplan samt beslut i KF (feb 2010) gäller att för byggnader med 

bruttoarea överstigande 500 kvm får uppvärmning endast ske med fjärrvärme eller annan 

miljöanpassad värme.  

Fjärrvärmeledningar finns längs Lasarettsvägen och Karlstorpsvägen. Servis för fjärrvärme 

finns i byggnaden med den gamla panncentralen, som i programförslaget avses att rivas.  
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Programförslag och konsekvenser: 

Ny bostadsbebyggelse föreslås anslutas till det befintliga fjärrvärmenätet med koppling till 

undercentral inom respektive byggnad/fastighet. Befintlig servis och ledning på fastigheten 

kommer sannolikt att behöva flyttas. 

 

En särskild planbestämmelse kommer att införas på kommande plankarta med innehållet; 

”Uppvärmning endast med fjärrvärme eller annan miljöanpassad värme. Byggnader med 

bruttoarea på högst 500 kvm undantas.” 

 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 
ORGANISATORISKA & ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Huvudmannaskap 

Trollhättans Stad är huvudman för angränsande allmän platsmark. 

Den föreslagna gång- och cykelvägen utmed Lasarettsvägen föreslås att utgöra allmän 

plats, GC-VÄG. Fastighetsreglering är då aktuellt där kvartersmark överförs till allmän 

platsmark. I övrigt föreslås ingen allmän plats inom programområdet. 

 

Ansvarsfördelning 

Programområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Inom 

verksamhetsområdet ansvarar kommunen för anläggande, drift och underhåll av VA-

anläggningar som ligger utanför kvartersmark. 

 

Fastighetsägare svarar för åtgärder inom kvartersmark såsom anläggande, drift och 

underhåll. 

 

Avtal 

Planavtal som reglerar förutsättningarna vid genomförande av Program till detaljplan för 

Läkaren 1 har upprättats mellan Trollhättans Stad genom Stadsbyggnadsförvaltningen och 

fastighetsägaren, Kungsleden Läkaren 1 AB.  

 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Skrafferat område på programkartan föreslås att förvärvas från fastigheten Olidan 3:9. 

Området om ca 800 m2 föreslås planläggas som kvartersmark för att skapa in- och utfart till 

nya bostäder i söder. 

 

Fastighetsägaren till Läkaren 1 tar initiativ till lantmäteriförrättning. Kostnader för 

markförvärv och fastighetsbildning belastar fastighetsägaren. 

 

Under fastigheten passerar en ledningstunnel. I en ny detaljplan bör en planbestämmelse 

utformas för att säkerställa för underliggande allmän ledning/anläggning. 

 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

I kommande planarbete bör avstånd och förhållande till den underjordiska ledningstunneln 

som korsar programområdet klargöras. Tunneln är tänkt att överbyggas med ett nytt 
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bostadshus och ett parkeringshus. Eventuella nya eller befintliga nedgångar till tunneln, 

som eventuellt finns inom fastigheten, bör också klargöras. 

 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Vid detaljplanens genomförande uppkommer kommunala kostnader för utförande av ny 

gång- och cykelväg inklusive belysning.  

 

Kommunen erhåller intäkt genom eventuell försäljning av mark. Lantmäteriförrättning 

bekostas av fastighetsägare/exploatör. 

 

Anläggningsavgifter för vatten och avlopp tas ut enligt gällande taxa. 

 

 

FORTSATT PLANARBETE 
Tidplan 

För programarbetet bedöms följande tider gälla: 

Beslut om programsamråd i mars 2018. 

Programsamråd under 6 veckor i april–maj 2018. 

Godkänt program och beslut om detaljplan i maj 2018. 

 

För detaljplanearbetet föreslås följande: 

Framtagande av samrådshandlingar under kv 3 och 4, 2018. 

Samrådstid under kv 4, 2018. 

Granskning under kv 1, 2019. 

Antagande genom beslut i Byggnads och trafiknämnden (BTN) under kv 1–2, 2019. 

Planen vinner normalt laga kraft tre veckor efter beslut om antagandet anslagits på 

kommunens anslagstavla om överklagande av planen inte sker. 

 

Utredningar, undersökningar 

I kommande detaljplanearbete eller som komplettering till programhandlingarna ska utföras  

• Naturvärdesinventering för plan-/programområdet. 

Vidare kommer inom detaljplaneskedet också att utföras 

• Dagvattenutredning 

• Trafikbullerutredning 

• Översiktlig geoteknisk undersökning 

• Behovsbedömning 

 

Medverkande i programarbetet 

Programhandlingar har tagits fram av Contekton Arkitekter genom Per-Yngve Johansson. 

Från Trollhättans Stad stadsbyggnadsförvaltningen har Leif Carlsson och planhandläggare 

Johanna Berg medverkat. 

 

Vänersborg mars 2018 

 

Contekton Arkitekter Fyrstad AB 

Per-Yngve Johansson, arkitekt MSA 


