
DETALJPLAN för Brudås
förskola, del av Foss 13:9 och 

12:8 m.fl. 



Samråd

Munkedals kommun har tagit fram förslag på detaljplan för Brudås förskola  och planen är nu ute 

på samråd. Fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra, som har intresse 

av förslaget, har nu möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet är till för att samla information i ett 

tidigt skede av processen. 

Planförslaget kommer att vara ute på samråd från och med 2021-03-02 till och med 2021-03-23. 

Planen är framtagen av Åsa Karlsson, planarkitekt Tyréns tillsammans med Elin Tibell, 

planhandläggare Munkedals kommun.



Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för en 
ny förskola med en ändamålsenlig 
pedagogisk utemiljö. För att få en 
trafiksäker och trygg miljö planläggs 
även en ny vändplats. I norra delen 
av planområdet tillskapas en ny 
gångväg. I planområdets södra del 
möjliggörs för en ny gång-och 
cykelväg. Dessa ersätter befintlig 
gång- och cykelväg som idag går i 
nord-sydlig riktning tvärs över 
planområdet.

Illustration av hur området kan bebyggas.



Bakgrund

2019 fattade Munkedals kommun beslut om att planera för en ny förskola på Brudås, 

strax söder om Munkedals centrum. Förskolebyggnaden planeras att  innehålla fem 

avdelningar och bli cirka 1000 m2. 

Förskolan uppförs för att täcka nuvarande och kommande behov av förskoleplatser i 

kommunen.



Läge 

Planområdet ligger i 
Munkedal tätort, längst 
in på Brudåsvägen i 
anslutning till ett 
naturområde. 

Det är ca 500 meter till 
centrum via gång- och 
cykelväg.



Omgivning

I planområdet ingår delar av Brudåsvägen samt en fastighet med en förrådsbyggnad 
och återvinningsstation.  

Direkt öster om planområdet ligger Kungshöjdens förskola som har tre avdelningar. 

Söder om planområdet finns parkering samt flerbostadshus i tre våningar.



Planområdet

Planområdet utgörs av naturmark 

och tidigare bebyggd mark. 

I området finns berg i dagen på 

vissa platser. Naturmarken består 

delvis av ädellövskog, med bland 

annat klena till medelgrova ekar 

och björkar. 

Området är starkt kulturpåverkat 

med korsande gångvägar och det 

är röjt på en del ställen.  

Grönmarkerat område utgör ädellövskog och bedöms ha klass 3, visst 

skyddsvärde. 



Förskolegården

Förskolans utemiljö ska kunna 
användas till såväl rörelse och fri 
lek som till pedagogisk aktivitet. 
Friytan kommer att vara tillräckligt 
stor och ha varierande terräng-
och vegetationsförhållanden.

Utemiljön för förskolan blir cirka 
6000 m2 exklusive byggnad och 
ytor för lastning, cykelparkering 
m.m.  Det motsvarar drygt 60m2

friyta per barn. 

Området utgörs av varierad terräng- och vegetationsförhållanden. 



Plankartan

u: markreservat för 

allmännyttiga 

underjordiska ledningar. 

T: gata på kvartersmark 

g: markreservat för 

gemensamhetsanläggning 

för trafik 

S: Skola eller förskola  

e1: Största byggnadsarea är 1200 m2

Högsta byggnadshöjd är 12 m och 

maximaltaklutning är 30 grader

e2: Största byggnadsarea är 120 m2

Högsta byggnadshöjd är 6 m.

Prickad mark betyder att 

marken inte får förses 

med byggnad.  



Hållbar utveckling

Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner – ekonomisk, social och ekologisk. 

Förskolan byggs i direkt anslutning 

till ett befintligt område samt på en 

yta där det tidigare stått ett 

flerbostadshus vilket innebär att 

stora delar av infrastrukturen redan 

finns utbyggd på platsen och att 

endast en begränsad del naturmark 

behöver tas i anspråk.  

Ekologisk

SocialEkonomisk

Det är ekonomiskt hållbart med 

utbyggnad av en förskola i direkt 

anslutning till befintlig infrastruktur 

och parkering. 

Utbyggnad av förskolan innebär att 

barn och vuxna från olika områden 

och bakgrunder möts. 

Förskolegården bidrar till ökade 

lekmöjligheter för barnen i 

närområdet då den kan användas 

när förskolan är stängd.



Utredningar

I samband med planläggning behöver utredningar tas fram för att klargöra 
områdets förutsättningar. Följande utredningar har gjorts: 

• Dagvattenutredning

• Geoteknisk utredning 

• Trafikutredning

• Historisk inventering av markmiljö

• Naturmiljöbeskrivning



Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och 

smältvatten. Dagvattnet behöver ledas 

bort för att inte för stora vattenmängder 

ansamlas på gården. 

För att inte släppa ut mer vatten än 

innan exploatering och för att bevara 

nuvarande flöde till Örekilsälven, 

behöver dagvattnet fördröjas. Ett 

dagvattenmagasin föreslås placeras 

under jord i planområdet.

Öppna dagvattenlösningar är möjliga att 

använda för lek, om de konstrueras på 

ett säkert sätt med grunda vattendjup.



Geoteknik

Markets stabilitet har 
undersökts och är 
tillfredsställande. 

Det föreligger generellt 
ingen risk för bergras eller 
blocknedfall inom 
detaljplaneområdet.

Förutsättningarna för en 
ytlig grundläggning med till 
exempel platta på mark är 
relativt goda. 



Trafikutredning

Brudåsvägen kompletteras med 

en ny större vändplats för att 

möjliggöra för rundkörning för 

renhållningsfordon och 

verksamhetsanknutna 

transporter. 

Parkeringsmöjligheter för 

personal och föräldrar finns på 

befintlig parkering söder om 

planområdet. 



Markmiljö

Marken har tidigare varit bebyggd 
med flerbostadshus, som rivits 
2007. 

För att säkerställa att marken är fri 
från föroreningar kommer en 
miljöteknisk markundersökning att 
utföras under våren. Vid eventuell 
förorening kommer området 
saneras innan byggnation. 



Vad händer nu?

Vill du veta mer om detaljplanen finns planhandlingarna i sin helhet på kommunens 

hemsida www.munkedal.se och i kommunhuset Forum. 

Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna dem i skriftlig form under 

samrådstiden till Samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån inkommande synpunkter kan 

planförslaget i vissa delar revideras för att sedan ställas ut för granskning. 

Samråd pågår mellan 2021-03-02 och 2021-03-23. 

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
planbygg@munkedal.se

eller
Munkedals kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
455 80 MUNKEDAL

Ange ärendenummer SBFV-2019-108

mailto:planbygg@munkedal.se



