
Detaljplan för Åmål 4:17 m.fl. (Eurocash) 
(Åmål 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, Grimman 1 samt del av Åmål 4:1) 

BEHOVSBEDÖMNING 

HANDLINGAR 
• Planbeskrivning 
• Granskningsutlåtande (tillkommer efter granskning) 
• Samrådsredogörelse 
• Fastighetsförteckning 
• Behovsbedömning 
• Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) 
• Grundkarta (separat kartblad) 
• Illustrationskarta (separat kartblad) 

  

ALLMÄNT 
  

I behovsbedömningen tas ställning till om plangenomförandet kan antas 
leda till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning 
göras. 

Det primära syftet med miljöbedömningen är att miljöhänsynen ska inte-
greras i planeringen under hela processen så att en hållbar utveckling 
främjas. Miljöbedömning är ett samlingsnamn för den arbetsprocess som 
behövs för att nå syftet och ska omfatta samråd, analyser och doku-
mentation. Dokumentationen görs i en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). 

Följande modell för behovsbedömning av planförslaget har tillämpats. 

I ett första skede avgörs, utifrån en särskilt framtagen checklista, om en 
miljöbedömning enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen, 6 kap. 11 § mil-
jöbalken eller 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar behö-
ver göras. Görs bedömningen att någon miljöbedömning inte behöver 
göras kan det ändå finnas behov av undersökningar/utredningar som 
särskilt belyser någon eller några frågor. 

För upprättandet av en MKB eller för att göra undersökningar/utredningar 
kan extern experthjälp behöva anlitas. 

Bilaga 1 utgörs av checklistan med kommentarer för det aktuella pro-
jektet. Slutsatsen är att ett plangenomförande inte bedöms leda till någon 
sådan betydande miljöpåverkan som lagstiftningen avser. Någon miljö-
bedömning/MKB behöver därför inte göras. 

Det bedöms inte heller föreligga behov av några andra särskilda under-
sökningar/utredningar. 
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Däremot bör de utredningar som togs fram i samband med att detaljpla-
nen ”del av Åmål 4:1, gatukök vid rondellen” togs fram 2010 beaktas 
även i denna plan. De undersökningar/utredningar som togs fram var: 

• Riskanalys rörande detaljplan för del av Åmål 4:1, Sweco Envi-
ronment AB, Karlstad 2010-03-19, samt 

• Åmål 4:1 Nytt handelsområde, Översiktlig geoteknisk undersök-
ning avseende ny detaljplan, Sweco Infrastructure AB, Karlstad 
2010-03-19. 

Kunskaperna från ovanstående undersökningar och utredningar har inar-
betats i planförslaget. 

  

Tillägg 2017-05-24 
  

I samband med samrådet efterlystes ytterligare klarläggande angående 
de geotekniska förutsättningarna, risksituationen, skuggning av intillig-
gande bostadsbebyggelse samt den kommande trafik- och bullersituat-
ionen i området. Med anledning av detta har följande undersökningar och 
utredningar tagits fram: 

• Riskbedömning Åmål 4:17 m.fl. (Eurocash), Brandskyddslaget, 
Stockholm, 2017-02-15 

• PM Geoteknik, Detaljplan för Åmål 4:17 m.fl. (Eurocash), ÅF In-
frastructure AB, Göteborg, 2017-03-07 

• Skuggstudie Sållet 1 och Sållet 10, Detaljplan för Åmål 4:17 m.fl. 
(Eurocash), Klara arkitekter, 2017-05-22 

• PM Trafik och vägbuller – avseende detaljplan för Åmål 4:17 m. fl. 
(Eurocash), Åmåls kommun, ÅF-Infrastructure AB, 2017-05-24 

 



BILAGA 1 
 

Detaljplan för Åmål 4:17 m.fl. (Eurocash) 
(Åmål 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, Grimman 1 samt del av Åmål 4:1) 

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING 

PLANDATA 

Berörda fas-
tigheter 

 
Åmål 4:17, Åmål 4:18, Åmål 4:19, Åmål 4:20, Grimman 1 samt del av 
Åmål 4:1. 

Markägare 
 

Åmål 4:1 och Grimman 1 ägs av Åmåls kommun, övriga fastigheter är 
privatägda. 

Planens 
syfte 

 
Syftet med planläggningen är möjliggöra etablering av en större livsme-
delsbutik i norra delen av planområdet. Detta åstadkoms genom att flytta 
Östra Åsenvägen mot norr så att befintligt område för handel kan utökas. 

REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 
Kan planförslaget medföra betydande påverkan på/på grund av: 

3-4 kap. 
grundläg-
gande hus-
hållningsbe-
stämmelser 
och riksin-
tressen 

 
JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

5 kap. MB 
miljökvali-
tetsnormer 
och miljö-
kvalitetsför-
valtning 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

7 kap. MB 
skydd av 
områden 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

2-4 kap. KML 
fornminnen, 
byggnads-
minnen och 
kyrkliga kul-
turminnen 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 
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Nationella 
miljökvali-
tetsmål, reg-
ionala mil-
jömål eller 
lokala mil-
jömål 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

Internation-
ella konvent-
ioner 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

Högt natur-
värde 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

Ekologiskt 
känsligt om-
råde 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

MILJÖN 
Kan planförslaget medföra betydande påverkan på/på grund av: 

Geologiska 
förhållanden 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

Markförore-
ningar 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

Luft eller 
klimat 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Den trafik som alstras av de nya etableringarna bedöms inte ge upphov 
till sådana utsläpp att innebär betydande miljöpåverkan. 

Grund- eller 
ytvatten 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Finns misstanke om att dagvatten från trafik- eller parkeringsytor är föro-
renat kan, enligt miljöbalkens hänsynsregler MB 2 kap. 3 §, krav ställas 
på att vattnet ska renas innan det leds ned till det kommunala dagvatten-
systemet. Rening kan ske med till exempel filterbrunn eller genom av-
ledning i öppna tröga system.  

Växt- eller 
djurliv 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 
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Bebyggelse  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  - - - 

Stads- eller 
landskaps-
bild 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Byggrättens läge och byggnadshöjd bör förhålla sig till befintlig bostads-
bebyggelse norr om planområdet. 

Miljöpåver-
kan från 
omgivningen 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

HÄLSAN 
Kan planförslaget medföra betydande påverkan på/på grund av: 

Buller eller 
vibrationer 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Infarten till parkeringen placeras innan Östra Åsenvägen når bostadsom-
rådet. Den planerade lastgatan mellan butiken och bostadsbebyggelsen 
kan avskärmas med bullerplank. 

Ljus, skarpt 
sken eller 
skugga 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Belysningsmaster bör placeras och strålkastare riktas på ett sådant sätt 
att närliggande bostäder utsätts för bländning eller annan ljusstörning. 

Utsläpp av 
miljö- eller 
hälsofarliga 
ämnen 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

Elektriska 
eller magne-
tiska fält 

 JA (X)  NEJ ( ) 

kommentar  Nordväst om planområdet sträcker sig en kraftledning, luftledning, om 55 
respektive 132 kV. I planläggningen ska hänsyn tas till risker förknippade 
med kraftledningen. 

Radon  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  - - - 
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Transporter 
eller hante-
ring av far-
ligt gods 

 JA (X)  NEJ (-) 

kommentar  Riskerna med transporter av farligt gods på E45 är utredda i samband 
med att planen ”del av Åmål 4:1, gatukök vid rondellen” togs fram 2010. 
Byggrätten för handel i den nya planen kommer att ligga på samma av-
stånd från E45 som byggrätten för handel i ”del av Åmål 4:1, gatukök vid 
rondellen”. 

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN 
ELLER ANDRA RESURSER 
Kan planförslaget medföra betydande påverkan på/på grund av: 

Avsevärd 
förändring 
av mark- 
eller vat-
tenanvänd-
ningen 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

Naturresur-
ser 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

Kommuni-
kationer 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

Rekreation  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  - - - 

Naturmiljö  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  - - - 

Kulturmiljö  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  - - - 

Energi  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  - - - 
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATION-
ER SAMT BEHOV AV UNDERSÖKNING-
AR/UTREDNINGAR 

 
 

Ett plangenomförande bedöms inte medföra någon sådan betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten eller 
andra resurser som avses i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen, 6 kap. 11 § 
miljöbalken eller 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att 
den behöver föregås av en miljöbedömning/MKB. 

Däremot bör de utredningar som togs fram i samband med att detaljpla-
nen ”del av Åmål 4:1, gatukök vid rondellen” togs fram 2010 beaktas 
även i denna plan. De undersökningar/utredningar som togs fram var: 

- Riskanalys rörande detaljplan för del av Åmål 4:1, Sweco Envi-
ronment AB, Karlstad 2010-03-19, samt 

- Åmål 4:1 Nytt handelsområde, Översiktlig geoteknisk undersök-
ning avseende ny detaljplan, Sweco Infrastructure AB, Karlstad 
2010-03-19. 

Undersökningarna/utredningarna ska bifogas planen innan den går ut på 
samråd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlstad 
2016-11-11 
 
 
 
Johan Stenson 
planeringsarkitekt 
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Inom fastigheten Åmål 4.17 m. fl pågår ett planarbete för en ändring av befintlig detaljplan. 
Gällande plan medger i dag användning för handel och kontor (H, K) och den aktuella 
ändringen innebär en utökning av planområdet med syfte att möjligöra etablering av en större 
livsmedelsbutik i norra delen av planområdet. Detta åstadkoms genom att utöka befintligt 
område för handel vilket i sin tur medför en flytt av den befintliga vägen Östra Åsenvägen 
norrut. Planen har varit ute på samråd. 

Det aktuella planområdet angränsar mot E45 som utgör primär transportled för farligt gods 
och med anledning av detta har Länsstyrelsen i Västra Götalands län ställt krav på att riskerna 
förknippade med vägen analyseras. Inom det aktuella planområdet (Åmål 4.19) pågår även 
etablering av en bensinstation. En riskbedömning upprättades i samband med att gällande 
detaljplan togs fram, i denna förutsattes dock att det var sällansköpshandel som avsågs inom 
området och inte livsmedelsbutik1. Riskbedömningen användes som underlag för det 
genomförda samrådet men Länsstyrelsen anser att riskperspektivet inte är tillräckligt belyst 
med hänsyn till den typ av handel som nu planeras. I samrådsförslaget har det införts ett antal 
säkerhetshöjande åtgärder, det behöver dock klargöras om dessa åtgärder är tillräckliga med 
hänsyn till den aktuella verksamheten. 

Syftet med denna riskbedömning är att redovisa förekommande risker förknippade med 
identifierade riskkällor samt föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet 
uppnås. Handlingen utgör underlag för detaljplan och fortsatt planering av området. 

Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet 
av skydd mot uppkomst av olika olyckor. Översiktsplaner skall redovisa riskfaktorer och till 
detaljplaner ska vid behov en miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar påverkan på 
bland annat hälsa. Utförande av miljökonsekvensbeskrivning regleras i Miljöbalken (1998:808). 

                                                           
1
 Riskanalys rörande detaljplan för del av Åmål 4:1, gatukök vid rondellen – Sweco Environment AB 2010-03-19 
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I Västra Götalands län tillämpas en riskpolicy som tagits fram gemensamt av länsstyrelserna i 
Skåne, Stockholms och Västra Götalands län2. Riskpolicyn innebär att riskhanteringsprocessen 
ska beaktas i framtagande av detaljplaner inom 150 meter från vägar och järnvägar med 
transporter av farligt gods. Det redovisas inga detaljerade rekommendationer avseende 
skyddsavstånd i policyn men det redovisas en zonindelning för möjlig markanvändning i 
förhållande till järnväg och transportled för farligt gods, se figur 1. Den lokala riskbilden är 
sedan avgörande för markanvändningens placering där samma markanvändning kan tillhöra 
flera zoner. I Stockholm och Skåne har den gemensamma riskpolicyn vidareutvecklats till mer 
detaljerade och måttsatta riktlinjer, se figur 2 och 3. Dessa är inte direkt tillämpbara för den 
aktuella planen men kan ge en riktning och i tidigare utförd riskbedömning användes Skånes 
riktlinjer som grund. Uppfylls rekommenderade skyddsavstånd behöver normalt inga 
ytterligare åtgärder vidtas.  

 

Figur 1. Zonindelning avseende markanvändning i anslutning till väg/järnväg med transport av farligt gods 

                                                           
2
 Riskhantering i detaljplaneprocessen – Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods, 

Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län, 2006. 
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Figur 2. Rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning - Stockholms län
3
 

 

Figur 3. Föreslagna skyddsavstånd till typisk markanvändning - Skåne
4
 

                                                           
3
 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods, Fakta 2016:4, Länsstyrelsen 

Stockholm, 2016-04-11 

4
 Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt 

gods, Länsstyrelsen i Skåne län, Rapport 2007:6 

150 m 

70 m 

30 m 
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Riskpolicyn som Länsstyrelsen i Västra Götaland använder sig av beaktar inte bensinstationer.  
Det finns dock ett antal lagar, föreskrifter och riktlinjer för hur bensinstationer ska uppföras.  
I MSB:s handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer5 anges 
riktvärden för avstånd till fyra riskkällor på en bensinstation. Med avseende på avstånd till 
plats där människor vanligen vistas, t.ex. bostad, kontor m.m. anges följande 
rekommenderade avstånd till riskkällorna: 

 Påfyllningsanslutning till cistern (lossningsplats) 25 meter 

 Mätarskåp   18 meter 

 Pejlförskruvning   6 meter 

 Cisternavluftningens mynning  12 meter 

Avståndet till lossningsplats kan halveras om vägg är av obrännbart material och uppfyller lägst 
brandteknisk klass EI60. Halvering avståndet kan dock inte göras mot in- och utgångar. 

Den aktuella bensinstationen är en automatstation med två mätarskåp med fyra markförlagda 
cisterner; två med bensin, en med diesel och en med E85. Utformning beskrivs närmare i 
avsnitten nedan.  

Den aktuella fastigheten är belägen i Åmåls kommun i Dalsland, Västra Götalands län. 
Fastigheten angränsar till E45, Drottninggatan samt ett befintligt bostadsområde, se figur 4. 
Inom fastigheten finns idag ett gatukök med tillhörande parkering och en bensinstation som är 
under uppförande. Resterande delar av området är obebyggt. I gällande detaljplan tillåts 
markanvändningen handel (H) och kontor (K). Mellan E45 och planområdet finns ett relativt 
stort dike och en skyddszon på 30 meter där byggnad ej får uppföras enligt beslut från 
Länsstyrelsen. Direkt nordväst om området passerar även en kraftledning. 

 

Figur 4. Planområdet (inringat) och dess närmaste omgivning 

                                                           
5
 Handbok – Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, mars 2015 
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Den planerade förändringen innebär att befintligt planområde utökas för att möjliggöra 
etablering av en större livsmedelsbutik i områdets norra del. Detta i sin tur medför att Östra 
Åsenvägen flyttas norrut. Planområdet är ca 2,2 hektar där den nya byggrätten är 3500 kvm 
med användningen handel (H) och kontor (K). Öster om Östra Åsenvägens nya sträckning 
planeras även för en yta som utöver handel och kontor även tillåter parkering och 
återvinningsstation. Inom detaljplaneområdet ligger även ett befintligt gatukök (Åmål 4.18) 
samt en bensinstation som är under uppförande (Åmål 4.19).  I figur 5 redovisas den plankarta 
som var ute på samråd och i figur 6 en illustrationsplan av tänkt användning. Redovisade 
byggnader är endast principer.  

 

Figur 5. Plankarta från samrådshandling 2016-11-23 
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Figur 6. Illustrationsskiss från samrådshandling 2016-11-23 (Klara Arkitekter) 

Det bedöms finnas två riskkällor att beakta för det aktuella planområdet, dels E45 och möjliga 
olyckor med farligt gods, dels bensinstationen inom området. Respektive riskkälla beskrivs 
närmare nedan. 

Planområdet angränsar mot E45 som är utpekad som en primär transportled för farligt gods. 
På den aktuella sträckan har E45 ett körfält i vardera riktningen och en hastighetsbegränsning 
på 70 km/h. I direkt anslutning till området ligger även en rondell och hastigheten i anslutning 
till rondellen kan förväntas vara lägre, dock är risken för olycka högre i rondeller.  

Trafikverket genomför kontinuerliga trafikmätningar på E456. Den senaste trafikmätningen är 
från 2015 och då passerade ca 6420 fordon på E45 på den aktuella sträckan förbi planområdet. 
Andelen tung trafik var ca 13,5 % (870 fordon/dygn). 

Transporter av farligt gods: E45 är en s.k. primär transportled för farligt gods. Det finns inga 
restriktioner för olika farligt godsklasser. Teoretiskt sett kan därför transporter av i stort sett 
samtliga farligt godsklasser passera förbi det aktuella planområdet. 

                                                           
6
  Årsmedelsdygnstrafik från stickprov och helårsmätning, i form av tabeller, med hjälp av klickbar karta, 

Statistik från Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se, uppgifter hämtade 2017-02-03 
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Vilka farliga ämnen som transporteras på E45 och i vilken mängd finns det i dagsläget ingen 
samlad information om. MSB har genomfört kartläggningar av farligt godstransporter i Sverige 
som redovisades i intervall för större vägar. Den senaste kartläggningen genomfördes under 
september 20067. Kartläggningen bedöms nu vara för gammal för att använda som tillförlitligt 
underlag för riskhantering. För den aktuella vägsträckan uppskattas därför antalet farligt 
godstransporter i dag utifrån nationell statistik. Det antas grovt från förutsättningen att 
trafiken kan motsvara det nationella genomsnittet avseende andelen av tung trafik som utgör 
farligt gods. 

Trafikanalys, som bl.a. ansvarar för statistik inom området vägtrafik, upprättar årliga 
statistikrapporter över den totala lastbilstrafiken, inkl. farligt gods, på Sveriges vägar. Utifrån 
statistik över antal transporter per farligt godsklass under femårsperioden 2011-20158 
uppskattas farligt godstransporter i genomsnitt utgöra ca 1,3 % av det totala antalet 
lastbilstransporter på svenska vägar (om man istället studerar transporterade godsmängder så 
utgör farligt gods ca 2,5-3 % av de totala transporterade godsmängderna). För den studerade 
sträckan av E45 så skulle detta motsvara ca 4 130 farligt godstransporter per år  
(365 x 0,013 x 870 tunga fordon per dygn). 

Även fördelningen mellan respektive farligt godsklass uppskattas grovt motsvara det nationella 
genomsnittet. I tabell 1 redovisas det totala antalet farligt godstransporter på E45 samt 
fördelningen mellan respektive farligt godsklass utifrån den nationella statistiken 2011-2015. 

Tabell 1. Uppskattat antal farligt godstransporter per år på E45 förbi aktuellt planområde. 

Farligt godsklass Andel * Antal 

1. Explosiva ämnen och föremål 0,5% 20 

2. Gaser 20,1% 828 

3. Brandfarliga vätskor 53,1% 2191 

4. Brandfarliga fasta ämnen 0,7% 31 

5. Oxiderande ämnen, organiska peroxider 3,4% 142 

6. Giftiga ämnen 2,4% 97 

7. Radioaktiva ämnen 0,0% 2 

8. Frätande ämnen 14,7% 607 

9. Övriga farliga ämnen och föremål 5,1% 210 

Totalt  4128  
(1,3% x 870 x 365) 

                                                           
7
  Kartläggning av farligt godstransporter september 2006, Statens Räddningsverket, 2007 (www.msb.se) 

8
  Statistikrapporter från Trafikanalys: Lastbilstrafik 2011 (Rapportnr 2012:6), Lastbilstrafik 2012 (Rapportnr 

2013:12), Lastbilstrafik 2013 (Rapportnr 2014:12), Lastbilstrafik 2014 (Rapportnr 2015:21), Lastbilstrafik 
2015 (Rapportnr 2016:27) 
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Vid infarten till området från Drottninggatan pågår etablering av en automatstation med 
försäljning av bensin, diesel och E85. Det planeras för två mätarskåp med totalt 4 nedgrävda 
cisterner. En riskutredning9 har upprättas för etableringen och i figur 7 nedan redovisas 
utformning med riskkällor enligt inom bensinstationen markerade. Med den tänkta 
utformningen av bensinstationen är det avståndet till påfyllningsanslutning som blir 
dimensionerande. Under förutsättning att avstånd från riskkällor till planerad bebyggelse 
uppfyller de krav på skyddsavstånd som redovisas enligt ovan bedöms ett tillräckligt skydd 
föreligga. Om 25 meters skyddsavstånd till livsmedelsbutik inte kan uppfyllas ska vägg till 
byggnad som ligger inom skyddsavståndet utföras i brandteknisk klass EI60. In- och utgångar 
får dock ej placeras närmare påfyllningsanslutning än 25 meter oavsett klassning på vägg.  

Bensinstationen kommer även generera drivmedelstransporter på Drottninggatan och del av 
Östra Åsenvägen. Antalet transporter är dock begränsat och bedöms inte behöva hanteras 
ytterligare. Avstånd till befintlig bostadsbebyggelse är som kortast ca 70 meter (på andra sidan 
Östra Åsenvägen).  

Utifrån ovanstående beaktas inte bensinstationen vidare i riskbedömningen. 

 

Figur 7. Planerad bensinstation med dess riskkällor, utdrag ur riskutredning (FSD 2016-09-09) 

                                                           
9
 Ingo, Åmål 4:2, Åmål – Riskutredning enligt LBE, FSD Malmö AB 2016-09-09 
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Enligt tidigare delas farligt gods in i nio olika klasser. Farligt gods är en vara eller ett ämne med 
sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i sig själv eller kontakt med andra ämnen, 
t.ex. luft eller vatten, kan orsaka skada på människor, djur och miljö eller påverka 
transportmedlets säkra framförande. Konsekvenserna av en olycka med farligt gods är dock 
kraftigt beroende av vilken farligt godsklass som är inblandad i olyckan. Med avseende på 
människors säkerhet så begränsas risken för skador till närområdet kring olycksplatsen för ett 
flertal av de farliga ämnena. För enstaka ämnen kan konsekvenserna av en olycka dock bli 
mycket omfattande. 

I tabellen nedan görs en övergripande beskrivning av vilka ämnen som tillhör respektive klass 
och vilka konsekvenser en olycka med respektive ämne kan leda till. 

Tabell 2. Konsekvensbeskrivning för olycka med respektive farligt gods-klass 

Klass Konsekvensbeskrivning 

1. Explosiva ämnen Riskgrupp 1.1: Risk för massexplosion. Konsekvensområden kan vid stora mängder (> 2 ton) 
överstiga 50-200 meter. Begränsade områden vid mängder under 1 ton. 

Riskgrupp 1.2-1.6: Ingen risk för massexplosion. Risk för splitter och kaststycken. 
Konsekvenserna normalt begränsade till närområdet. 

2. Gaser Klass 2.1: Brännbar gas: jetflamma, gasmolnsexplosion, BLEVE. Konsekvensområden mellan 
ca 20-200 meter. 

Klass 2.2: Icke brännbar, icke giftig gas: Konsekvenserna vanligtvis begränsade till närområdet 
kring olyckan. 

Klass 2.3: Giftig gas: Giftigt gasmoln. Konsekvensområden över 100-tals meter. 

3. Brandfarliga vätskor Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvensområden vanligtvis inte över 40-50 m. 

4. Brandfarliga fasta ämnen m.m. Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till närområdet kring 
olyckan. 

5. Oxiderande ämnen och 
organiska peroxider 

Självantändning, explosionsartade brandförlopp om väteperoxidslösningar med konc. > 60 % 
eller organiska peroxider kommer i kontakt med brännbart, organiskt material. Skadeområde 
ca 70 m radie. 

6. Giftiga ämnen Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till närområdet. 

7. Radioaktiva ämnen Utsläpp av radioaktivt ämne, kroniska effekter mm. Konsekvenserna begränsas till 
närområdet. 

8. Frätande ämnen Utsläpp av frätande ämne. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

9. Magnetiska material och övriga 
farliga ämnen 

Utsläpp. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

Utifrån beskrivningen ovan bedöms det vara ämnen ur följande klasser som kan vara relevanta 
att beakta vid bedömning av risknivån för det aktuella planområdet: 

 Klass 1.1. Massexplosiva ämnen 

 Klass 2.1. Brännbara gaser 

 Klass 2.3. Giftiga gaser 

 Klass 3. Brandfarliga vätskor 

 Klass 5. Oxiderade ämnen och organiska peroxider 

För övriga ämnen är skadeområdet begränsat till det direkta närområdet kring olyckan och 
bedöms inte innebära någon påverkan på det aktuella planområdet. I avsnitten nedan 
redovisas separata bedömningar för respektive farligt gods-klass. 
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I förhållande till tidigare kan den nu tänkta markanvändningen med livsmedelsbutik innebära 
att personantalet inom området ökar. Även om gällande plan tillåter handel så var avsikten 
tidigare att det skulle vara sällanköpshandel vilket innebär en relativt låg persontäthet. Den 
tänkta användningen med livsmedelsbutik innebär att en lägre risknivå ska eftersträvas, något 
som även synliggörs i den zonindelning som presenteras i figur 1. 

Klass 1. Explosiva ämnen: En olycka med transport av vissa typer av explosivämnen kan leda 
till mycket omfattande explosioner antingen till följd av stora påkänningar eller till följd av 
brand som sprids till lasten. Konsekvenserna av olyckan är beroende av mängden som 
exploderar, vilket i sin tur beror av hur mycket explosivämne som transporteras. Den maximala 
transportmängden på väg är 16 ton massexplosivt ämne. Andelen transporter som rymmer 
maximala transportmängder bedöms dock generellt vara mycket begränsad. 

Enligt tabell 1 utgör antalet transporter med explosivämnen en extremt begränsad andel av 
det totala antalet farligt godstransporter. Det gällande regelverket ADR -S10 anger dessutom 
detaljerade och omfattande regler för hur explosiva ämnen skall förpackas och hanteras vid 
transport för att reducera sannolikheten för explosion. Utifrån detta bedöms sannolikheten för 
att en explosion ska inträffa på E45 vara extremt låg. 

Med hänsyn till den mycket låga sannolikheten så bedöms olycka med explosivämnen, trots 
potentiella stora konsekvenser, innebära ett mycket litet bidrag till den sammanvägda 
risknivån inom planområdet. Den aktuella personantalsökningen i området bedöms få liten 
påverkan på risknivån avseende explosioner. 

De åtgärder som krävs för att begränsa konsekvenserna vid en stor explosion omfattar 
antingen mycket stora skyddsavstånd alternativt omfattande byggnadstekniska åtgärder med 
kraftig förstärkning av bärande konstruktioner m.m. 

Med hänsyn till den mycket låga påverkan på risknivån bedöms det inte vara rimligt att vidta 
byggnadstekniska åtgärder för explosioner för bebyggelse inom det studerade området.  

Klass 2.1. Brännbara gaser: En olycka med brännbar gas kan innebära att gas läcker ut och 
antänds eller att en gastank utsätts för utvändig brand vilket hettar upp gasen så att den 
expanderar snabbt och spränger tanken. Beroende på utsläpps- och antändningsscenario kan 
konsekvenserna av olyckan variera. Vid stora utsläpp kan skadeområdena överstiga 100-200 
meter. Oskyddade personer utomhus löper störst risk för att förolyckas, men olyckan kan även 
leda till omfattande brandspridning till kringliggande bebyggelse. 

Antalet gastransporter på E45 bedöms vara relativt begränsat. Enligt tabell 1 kan ca 20 % av 
farligt godstransporterna utgöra gastransporter. Normalt utgör brännbara gaser en relativt 
stor andel av antalet gastransporter. I den kartläggning som MSB genomförde i september 
2006 (och som redovisar klass 2 uppdelad på respektive undergrupp) så redovisades inga 
giftiga gaser (klass 2.3) utan endast brännbara gaser på E457.  

Brännbara gaser transporteras normalt trycksatta i tankvagnar eller i färdiga flaskpaket, vilket 
innebär att behållarna har högre hållfasthet än vanliga tankar för t.ex. bensintransporter. 
Sannolikheten för utsläpp till följd av en olycka bedöms därför vara mycket låg. 
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  ADR-S 2017– Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på 
väg och i terräng, MSBFS 2016:8, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2016 
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Med hänsyn till konsekvensområdena för större skadescenarier med brännbar gas så upp-
skattas dessa olyckor få en relativt stor påverkan på risknivån i området. I förhållande till 
sällanköpshandel med låg persontäthet kommer risknivån öka. De åtgärder som krävs för att 
begränsa konsekvenserna av större olyckor med brännbar gas omfattar antingen stora 
skyddsavstånd alternativt byggnadstekniska åtgärder som syftar till att begränsa spridning av 
gaser eller brand in i byggnaderna samt att öka möjligheten att utrymma byggnaderna även 
vid en olycka på vägen.  

Åtgärder till följd av olyckor med brännbara gaser bedöms rimliga att vidta för det aktuella 
området. Se vidare avsnitt ”Riktlinjer för fortsatt planering”. 

Klass 2.3. Giftiga gaser: Giftiga gaser behöver inte ”aktiveras” genom antändning för att bli 
farlig. Den är farlig så snart den läcker ut. Beroende på vind och topografi kan gasen spridas 
långa sträckor och fortfarande ha dödliga koncentrationer. Vid större utsläpp kan människor 
både utomhus och inomhus skadas eller omkomma på upp till flera hundra meters avstånd 
från utsläppet. 

Även giftiga gaser transporteras trycksatta i tankar vilket innebär att sannolikheten för utsläpp 
vid en olycka minskar. 

Andelen gastransporter som rymmer giftig gas är generellt mycket lågt. I den kartläggning som 
utfördes av MSB i september 20067 redovisas mycket begränsade transportmängder av klass 
2.3 på samtliga svenska vägar med undantag för specifika vägar där mängderna kan bli relativt 
omfattande. På E45 redovisades inga transporter av giftiga gaser. 

Sannolikheten för ett utsläpp av giftig gas på E45 bedöms vara extremt låg. Trots potentiella 
stora konsekvenser så bedöms olycksscenariot innebära ett mycket litet bidrag till den 
sammanvägda risknivån. Det högre personantalet för livsmedelsbutik medför en något större 
påverkan på risknivån jämfört med sällanköpshandel men den extremt låga sannolikheten för 
olycka innebär dock att skillnaden totalt sett bedöms vara liten. Någon omfattande förändring 
i transportmängder är inte trolig. 

De åtgärder som kan vidtas för att begränsa konsekvenserna av olyckor med giftig gas 
omfattar antingen stora skyddsavstånd alternativt byggnadstekniska åtgärder som syftar till att 
begränsa spridning av gaser in i byggnaderna.  

Med hänsyn till den mycket låga påverkan på risknivån bedöms det inte vara rimligt att vidta 
specifika byggnadstekniska åtgärder för giftig gas för planerad bebyggelse inom det studerade 
området. Åtgärder som skydd mot brännbara gaser ger dock även ett skydd mot giftiga gaser, 
se vidare avsnitt ”Riktlinjer för fortsatt planering”. 

Klass 3. Brandfarliga vätskor: Brandfarliga vätskor utgör en stor andel av det totala antalet 
transporter av farligt gods på Sveriges vägar, över 50 % enligt tabell 1. En stor del av 
transporterna utgörs av tankbilar med drivmedel till bensinstationer m.m. 

Ett stort utsläpp av exempelvis bensin kan, om det antänds, innebära att hög värmestrålning 
drabbar omgivningen och kan orsaka brännskador på oskyddade människor eller brand-
spridning in i byggnader. Allvarliga konsekvenser kan normalt uppkomma inom maximalt 30-40 
meter från olycksplatsen. Detta gäller om utsläppet kan spridas fritt kring olycksplatsen, d.v.s 
omgivningen ligger på samma nivå som, eller lägre än, vägen.  

De åtgärder som kan vidtas för att begränsa konsekvenserna omfattar antingen skyddsavstånd 
alternativt byggnadstekniska åtgärder som syftar till att begränsa spridning av brand in i 
byggnaderna samt att öka möjligheten att utrymma byggnaderna även vid en olycka på vägen. 
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Med hänsyn till antalet transporter av brandfarliga vätskor på E45 så uppskattas den 
sammanvägda risknivån till i direkt anslutning till vägen vara relativt omfattande och vara det 
scenario som påverkar risknivån i området nära vägen i särklass mest. Mellan E45 och det 
aktuella planområdet finns dock ett dike som förhindrar ett utsläpp att rinna mot området. 
Diket innebär även att ett utsläpp inte kan bli cirkulärt vilket ger högre strålningsnivåer i 
förhållande till ett långsmalt utsläpp. På avstånd över 40 meter från diket bedöms strålnings-
nivån även för stora utsläpp vara så låg att det inte föreligger risk för brandspridning in i 
byggnader.   

Under förutsättning att det finns ett skyddsavstånd på 40 meter mellan dike och bebyggelse 
alternativt område utomhus för stadigvarande vistelse krävs inga ytterligare åtgärder till skydd 
mot brandspridning. På avstånd mellan 30-40 meter behöver det verifieras att det finns ett 
erforderligt skydd mot brandspridning in i byggnader, antingen genom tillräckligt avstånd eller 
med hjälp av en brandtekniskt klassad fasad. Ett skyddsavstånd på 30 meter mellan väg och 
bebyggelse utgör en förutsättning för planen av andra skäl.   

Klass 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider: En olycka med utsläpp av oxiderande 
ämnen eller organiska peroxider leder normalt inte till något följdscenario som innebär 
allvarliga personskador. Det finns dock ämnen inom denna farligt godsklass som, om de 
kommer i kontakt med brännbart, organiskt material (t ex bensin, motorolja etc.), kan leda till 
självantändning. Blandningen kan till och med innebära ett explosionsartat brandförlopp som 
liknar en stor massexplosion. 

Transporter av klass 5 utgör troligtvis en relativt begränsad andel (< 5 %) av det totala antalet 
farligt godstransporter på E45. Vidare så är det en mycket begränsad andel av ämnen ur denna 
klass som kan leda till kraftiga brand- och explosionsförlopp. Majoriteten av dessa ämnen är 
inte tillåtna att transportera på väg utan att man t.ex. stabilerar ämnet för att minska 
reaktionsbenägenheten7. 

Olycka med oxiderande ämnen eller organiska peroxider bedöms utifrån ovanstående 
beskrivning innebära ett mycket litet bidrag till den sammanvägda risknivån utmed E45. De 
åtgärder som krävs för att begränsa konsekvenserna motsvarar de som redovisas för 
explosivämnen. I likhet med bedömning för explosivämnen bedöms det ökade personantalet 
få begränsad påverkan på risknivån med hänsyn till den mycket låga sannolikheten för olycka.  

Med hänsyn till den mycket låga påverkan på risknivån bedöms det inte vara rimligt att vidta 
byggnadstekniska åtgärder för explosioner till följd av olycka med oxiderande ämnen och 
organiska peroxider för bebyggelse inom det studerade området.  

Med utgångspunkt från ovanstående redovisas nedan bedömningar i rimligheten att vidta 
olika typer av säkerhetshöjande åtgärder för den aktuella planen samt en sammanställning av 
rekommenderade åtgärder för markanvändningen handel och kontor. 
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Vid lokalisering i ett utsatt område bör man alltid sträva efter att lokalisera bebyggelsen på ett 
tillräckligt stort avstånd från eventuella störningskällor och de riktlinjer som redovisas ovan bör 
användas som grund vid placering. På E45 skiljer sig dock trafiksituationen jämför med större 
farligt godsleder då trafikmängden är avsevärt lägre. Detta innebär i sin tur en markant skillnad 
i risknivå utmed vägen och då även behovet av skyddsavstånd och säkerhetshöjande åtgärder.  
De riktlinjer avseende skyddsavstånd som redovisas ovan för Stockholm respektive Skåne 
bedöms kunna frångås förutsatt att vissa kompletterande åtgärder vidtas. Utifrån riktlinjerna 
bedöms inga åtgärder vara nödvändiga att vidta på avstånd över 75 meter för den aktuella 
markanvändning handel och kontor. 

Omfattningen av åtgärderna är dock beroende av hur mycket skyddsavstånden underskrids 
samt vilka olycksrisker som behöver beaktas. Syftet med åtgärderna är att reducera det 
”nettotillskott” av oönskade händelser som avsteget medför i förhållande till om de 
rekommenderade skyddsavstånden skulle följas. 

Sammantaget utifrån beskrivningarna i avsnittet ”Identifiering och beskrivning av risker” 
bedöms nettotillskottet som det aktuella avsteget från rekommenderade skyddsavstånd 
innebär vara mycket begränsat. De olyckor som behöver hanteras är i första hand olyckor med 
brännbara gaser samt olyckor med brandfarliga vätskor. Det finns sedan tidigare även en 
förutsättning som innebär ett skyddsavstånd på 30 meter till E45.  

Utifrån gällande förutsättningar ska avstånd mellan bebyggelse och E45 inte underskrida 30 
meter. 

Utformningen av obebyggda områden i anslutning till riskkällor bör göras med hänsyn tagen till 
den förhöjda risknivån. Detta gäller främst för områden mellan ny bebyggelse och riskkällan.  

Detta innebär för aktuellt planområde att obebyggda ytor utomhus inom 30 meter från E45 
inte ska uppmuntra till stadigvarande vistelse. Markparkering etc. som inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse kan accepteras.  

Utrymning: Utrymningsstrategin för ny bebyggelse i anslutning till riskkällan bör utformas med 
beaktande av möjliga olyckor. Detta innebär exempelvis att utrymningsvägar ska 
dimensioneras och utformas så att utrymning kan ske tillfredställande även vid en olycka på 
E45.  

Detta innebär att ny bebyggelse för handel och kontor 75 meter från E45 ska utföras med 
möjlighet att utrymma bort från vägen. Åtgärden finns även med i gällande detaljplan och 
bedöms fortsatt vara relevant.  Observera dock eventuella krav på placering av in- och 
utgångar i förhållande till bensinstation om avstånd till lossningsplats understiger 25 meter.  

Skydd mot gaser: För att reducera sannolikheten för att brandgaser samt brännbara och 
giftiga gaser tar sig in i byggnader kan ventilationssystemet utformas så att: 

 friskluftsintag för lokaler där personer vistas stadigvarande placeras mot en trygg sida, 
det vill säga bort från riskkällan. 

 det på ett enkelt sätt kan stängas, av t.ex. fastighetsskötare eller brandförsvar, genom 
exempelvis central nödavstängning 
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Åtgärden innebär normalt en låg kostnad men kan vara svår att följa upp och kan inte helt 
regleras som en planbestämmelse. 

För det aktuella planområdet innebär ovanstående att ventilationsåtgärder ska vidtas för ny 
bebyggelse för handel och kontor inom 75 meter från E45. 

Skydd mot brand: Inom ett avstånd av 40 meter från E45 ska det säkerställas att 
brandspridning in i byggnader förhindras under den tid det tar att utrymma (uppskattningsvis 
minst 30 minuter). Om skyddsavstånd inte är tillräckligt kan väggar utföras i obrännbart 
material eller med konstruktioner som uppfyller brandteknisk avskiljning avseende täthet och 
isolering. Krav på att förhindra brandspridning gäller även fönster. Exempelvis kan fönster 
utföras så att de är intakta och sitter kvar under hela brandförloppet genom att använda 
brandklassade, härdade eller laminerade glas. 

Fasader inom 40 meter från E45 och som vetter direkt mot vägen ska utföras så att risk för 
brandspridning in i byggnaden begränsas under den tid det tar att utrymma (minst 30 
minuter). Utformningen ska verifieras utifrån strålningsberäkningar (dimensionerande 
scenario: olycka med brandfarlig vätska). 

Utifrån beskrivningen ovan redovisas nedan de åtgärder som bedöms nödvändiga för att utöka 
markanvändning inom det aktuella planområdet. På avstånd över 75 meter kan bebyggelse för 
kontor och handel utföras utan särskilda krav på säkerhetshöjande åtgärder. 

<30 meter 

 Obebyggt 

 Obebyggda ytor inom 30 meter från E45 ska utformas så att de inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. Exempel på lämplig markanvändning inom ytor som inte ska 
uppmuntra till stadigvarande vistelse är gång- och cykelväg, lokalgata, markparkering, 
naturområden. 

>30-40 meter 

 Fasader som vetter direkt mot E45 ska utföras så att de begränsar risk för 
brandspridning in i byggnad under den tid det tar att utrymma (minst 30 minuter). 
Utformningen ska verifieras utifrån strålningsberäkningar (dimensionerande scenario: 
olycka med brandfarlig vätska). 

 Friskluftsintag ska placeras mot en trygg sida, det vill säga på byggnadernas tak eller 
bort från E45. 

 Ventilationssystemen utförs med central nödavstängningsfunktion (manuell). 

 Utrymningsvägar, för lokaler där personer vistas stadigvarande, ska placeras och 
utformas så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på E45. 

>40-75 meter 

 Friskluftsintag ska placeras mot en trygg sida, det vill säga på byggnadernas tak eller 
bort från E45. 

 Ventilationssystemen utförs med central nödavstängningsfunktion (manuell). 

 Utrymningsvägar, för lokaler där personer vistas stadigvarande, ska placeras och 
utformas så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på E45. 
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SAMMANFATTNING 

En riskbedömning har genomförts för planområdet del av Åmål 4:1, gatukök vid 
rondellen, som är beläget i västra delen av Åmåls tätort i korsningen E45 och 
Drottninggatan vid rondellen. För området gäller detaljplan från 1976 som anger allmän 
plats, grönområde, som tillåten markanvändning. Ny detaljplan upprättas med 
handelsändamål som tillåten markanvändning i syfte att möjliggöra etablering av gatukök. 

Riskanalysen innefattar identifiering av risker, värdering av dessa samt sammanställning 

av rekommenderade åtgärder. 

SLUTSATSER 

• Risken för personer som besöker planområdet ligger på en låg nivå om planen 
genomförs enligt aktuell planbeskrivning och plankarta d.v.s. med en bebyggelsefri 

zon om 30 m från E45. 

• Konsekvenser vid en eventuell olycka rör i första hand pölbrand till följd av olycka 
med bil innehållande brandfarlig vätska. 

• Säkerhetshöjande åtgärder rekommenderas för att minska konsekvensen av en 
eventuell inträffad olycka. 
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o Inom den bebyggelsefria zonen bör vassa och hårda konstruktioner som kan 
förvärra skadorna på vältande fordon undvikas i så stor utsträckning som 
möjligt. 

o Ventilationsintag i byggnader bör placeras så att de sitter på fasad riktad bort 

från E45. 

o Utrymningsvägar från byggnader bör placeras så de mynnar ut bort från E45. 
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1 INLEDNING 

Denna bedömning genomförs för att beskriva risksituationen, med hänsyn till 
farligtgodstransporter, för detaljplanen Åmål 4:1 gatukök vid rondellen. 

Bedömningen utgår ifrån rekommendationer rörande vilka skyddsavstånd som är 
lämpliga till olika typer av bebyggelse och en jämförelse av i hur hög grad det aktuella 
planområdet uppfyller dessa rekommendationer. 

1.1 GENOMFÖRANDE 

I Figur 1 ges en översiktlig beskrivning av tillvägagångssätt och arbetets genomförande. 

Förutsättningar 

Riskidentifiering _J 

i 
Riskbedömning 

Översiktliga åtgärdsförslag 

Figur 1. Schematisk beskrivning av genomförande 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

1.2.1 METOD 

Utredningen genomförs kvalitativt. Detta innebär att ingen kvantifiering av sannolikheter 
eller konsekvenser för detaljplaneområdet har gjorts. 

1.2.2 AVGRÄNSNING AV RAPPORT 

Denna rapport berör plötsligt inträffande händelser i samband med transporter av främst 
farligt gods förbi planområdet. Eventuella långtidseffekter på grund av trafiken i sig, 
bullerstörningar eller risker för omgivande miljö, exempelvis känsliga vattendrag ingår ej i 
denna utredning. 

1.2.3 UNDERLAG 

Bedömningar och slutsatser i denna rapport utgår från befintliga uppgifter i offentlig 
statistik, rapporter och övrigt befintligt underlag. Inga mätningar har genomförts. 

4 (16) 

RAPPORT 
2010-03 -1 9 
RISKANALYS RÖRANDE DETALJPLAN 
FÖR DEL AV ÅMÅL 4:1 

Uppdrag 1331 169; LNAR 
p:\ 134511331169\000\18 g ranskning\rapport_åmål 4_ 1.doc 



SWECO~ 

1.2.4 GEOGRAFISKA VGRÄNSNING 

Rapporten omfattar planområdet Del av Åmål 4:1 vilket är beläget i västra delen av Åmåls 
tätort i korsningen E45 och Drottninggatan vid rondellen. 

Planområdet beskrivs ytterligare i avsnitt 2 nedan. 

1.3 RISK 

Riskbegreppet innehåller två komponenter, sannolikheten för att en olycka ska inträffa 
och de konsekvenser en olycka kan medföra. Riskobjekten eller riskkällorna kan utgöras 
exempelvis av farligtgodstrafik på järnväg eller väg. Skyddsobjekt eller det skyddsvärda 
är det som inte får komma till skada vid en olycka. I denna rapport utgörs skyddsobjektet 
av människors hälsa. Fokus är de personer som vistas i området, det vill säga kunder 
eller arbetande, inte trafikanter på väg. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet ligger i den västra delen av Åmåls tätort i korsningen E45 och 
Drottninggatan, vid rondellen. Hela planområdets areal är ca 12 290 m2 varav fastigheten 
för gatuköket blir ca 7 000 m2

. Markägare är Åmåls kommun. 

Området avgränsas i väster av E45 som är primär transportled för farligt gods, i söder av 
Drottninggatan som leder in mot Åmåls centrum och i öster av östra Asenvägen, (se 
Figur 2 och Figur 3). 

Planbestämmelserna innehåller en skyddszon, enligt väglagen§ 47, som innebär att 
byggnad inte får uppföras närmare vägområde än 30 meter. 

I planförslaget anges tillåten markanvändning som handel och/eller kontor (H, HK) vilket 
medför att de människor som vistas inom planområdet kan förutsättas vara vakna och ha 
möjlighet att förflytta sig. Vid hot finns enligt planbeskrivningen möjlighet att lotsa ut 
besökare från området via Östra Asenvägen norrut eller via Drottninggatan mot centrum. 
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Figur 2. översikt över planområdets belägenhet. 

PLANKARTA 

Figur 3. Plankarta för Del av Amål 4:1. Röd markering avser skyddszon om 30 m från vägkant inom vilken 
byggnad inte får uppföras. 
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2.1 TRAFIK OCH FARLIGTGODSVOL YMER 

De trafikmängder som passerar området på E45 har stor betydelse för risken i 
planområdet. Enligt vägverkets trafikflödesstatistik /ref. 7/ uppgår den genomsnittliga 
årsmedeldygnstrafiken vid mätpunkt strax söder om rondellen till 6050 ± 9 % varav 
850 ± 9 % är tunga fordon. Av dessa fordon transporterar uppskattningsvis 1 ca 25 
stycken farligt gods. /ref. 3/. 

Statistiska centralbyrån (SCB) gjorde på uppdrag av Räddningsverket (numera 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en kartläggning av transporterna av 
farligt gods i Sverige under september månad 2006. Kartläggningen omfattade 
transporter i Sverige och samtliga transportslag, dvs. väg, järnväg, till sjöss och i luften. 
Resultaten visar tendenser av hur transporterna sker och tar inte hänsyn till hur 
säsongsvariationer påverka resultaten. Resultatet i intervall är mycket översiktligt men 
gav att under september månad 2006 transporterades mellan 100 ton - 33 000 ton farligt 
gods på E45. De dominerande klasserna utgörs av brandfarliga vätskor (ADR-klass 3) 
samt frätande ämnen (ADR-klass 8). Brandfarliga vätskor utgörs i princip uteslutande av 
bensin och diesel medan frätande vätskor bedöms tillstörsta delen utgöras av lut och 
syror. 

2.2 FARLIGTGODSKLASSER OCH DERAS EGENSKAPER 

Nedan diskuteras de olika ADR-klasser som transporteras i sådan mängd förbi 
planområdet att de kan påverka området vid en eventuell olycka. Konsekvenserna av en 
olycka är mycket varierande beroende på typ av farligt gods och ämne. 

ADR-klass 3 brandfarliga vätskor - Konsekvenserna av ett utsläpp med brandfarlig 
vätska beror inte så mycket på storleken på hålet som av storleken av den pöl som bildas 
på marken. Ju större pöl som bildas desto större blir branden och flammornas höjd om 
pölen antänds. 

En stor brand genererar vidare en hög strålningsvärme mot människor och byggnader i 
dess närområde. Avstånd och vegetation dämpar strålningsvärmen. Strålningseffekten 
byggs upp under loppet av några minuter och människor i närheten har tid att springa 
undan, däremot kan strålningsvärmen medföra risk för brandspridning till byggnad. 

ADR-klass 8 frätande ämnen - Frätande ämnen kan orsaka allvarliga personskador. I 
de flesta fall är det dock inte gas utan vätska som läcker. Det innebär att sannolikheten 
för att ett större antal individer exponeras för ett läckage kan anses vara liten då 
personerna måste komma i direkt kontakt med ämnet för att skada ska uppstå. 

Syror eller baser som kommer i kontakt med oädla metaller (zink, aluminium, magnesium 
och järn) kan, i redoxprocesser, bilda vätgas. Vätgas är en explosiv men mycket lätt gas. 
Det är således osannolikt att explosiva koncentrationer uppnås utomhus. 

1 Schablonvärde för antalet farligt godstransporter på väg. Uppskattningsvis utgörs 3 % av den 
tunga trafiken av farligt godstrafik. 
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3 SKYDDSAVSTÅND 

Inom samhällsplanering används ofta förutbestämda skyddsavstånd för att reducera 
risker. Skyddsavstånd är relativt enkla att förstå och att använda. Med ett ökande 
(skydds)avstånd till en riskkälla blir riskerna mindre. En förutsättning för att 
skyddsavstånd ska vara lätta att använda är att de rekommendationer som de grundas 
på är välgrundade och applicerbara för det aktuella fallet. 

Kritik har framförts mot användningen av skyddsavstånd. Detta bland annat för att 
skyddsavstånd kan vara svåra att uppfylla på lång sikt, då en förtätning av bebyggelse 
kan vara lockande. I motsats till denna kritik står kritik om att de skyddsavstånd som 
används ofta har varit alltför stora och inte motiverade ur ett kostnads-/nyttoperspekt iv. 
Oavsett ståndpunkt kommer skyddsavstånd att förbli ett av de skydd som används mest 
frekvent mot farliga verksamheter. 

3.1 REKOMMENDATIONER RÖRANDE SKYDDSAVSTÅND 

8 (16) 

Länsstyrelserna för Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har tagit fram 
dokumentet Riskhantering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy för markanvändning intill 
transportleder för farligt gods /ref. 4/. I denna finns rekommendationer för avstånd till 
transportleder för farligt gods, se Figur 4. Inom 150 meter från farligt gods led bör hänsyn 
tas till rekommenderad markanvändning. 

Rfskhanterl ngsavstånd 150 m 

Zon A Zon B ZonC 

L - odling G- blls.,rvlce B - bomder 
P- par1<ering ()1P~ing) J- industri ( - cent rum 
T - trafik K -kontor D - vård 

N - frilufts<>mråd~ 
(t.ex. mot ions spår) 

U - lager 
N-friluftsområde (tex. camping) 

H-ovrig handel 
R- kultur 

P - p.rl<Qring (ovrig p.rkertng) S - skola 
E-tel<niska ;;nl;,ggningar K-hotell och konferens 
H - sallankOpshandel V - idrotts- och sportanUggningar 

Y - idrotts-och sportanlJg gningar (.rena ell<-r motsv.irandel 
(utan ~ tydand~ åskåd.rplatserJ 

Figur 4. Zonindelning för rekommenderade avstånd från transportled för farligt gods. Zonerna har inga fasta 
gränser utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering. En och 
samma markanvändning kan därigenom tillhöra flera zoner. 
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Närmare beskrivning av och motivering till de olika zonerna i Figur 4 redovisas i avsnitten 
3.1 .1 till 3.1.6. 

3.1.1 MOTIVERING TILL SKYDDSAVSTAND 

Anledning till att 150 meter valts som gräns är att bortom detta avstånd är förändring i 
individrisk2 till följd av ökat avstånd väldigt liten /ref. 5/, se Figur 5. Nyttan med ett större 
skyddsavstånd är alltså normalt svår att motivera. Det kan dock finnas undantag där 
skyddsavståndet kan behöva vara större. 

Undantag är planeringssituationer då riktlinjernas förutsättningar inte är tillämpbara, till 
exempel längs leder med mycket omfattande transporter av explosiva ämnen, planering 
av mycket personintensiva verksamheter eller i de fall där andra intilliggande riskobjekt 
kan innebära att riskområden överlagrar varandra. Exempel på sådana situationer är 
planering av en stor idrottsstadion eller planering av bostäder inti ll ett industriområde där 
farliga ämnen används. 

1.D!JE-!JS 

1.DOE-['4 

~."\ -1.00E-05 

' ---i"-.. .... --- ~ ----- -----
1.DOE-!!7 

1.DDE-DS 

1.mJE-C•P 
0 20 ea 80 1c:, 120 140 160 i SD 

1-Vä~ so kmi - Väg 110 k..11/h --Järnväg ! 
Figur 5. Individrisken som en funktion av avståndet till väg och järnväg !ref. 5/3 

2 Individrisk är ett mått på den risk en enskild individ som fortlöpande befinner sig inom ett område 
utsätts för. 
3 Olycksfrekvenserna har beräknats på en 300 m lång sträcka. Olika typer av konsekvenser för 
olika scenarion som exempelvis giftig gas, pölbrand och detonation har beräknats. Därefter har 
figuren tagits fram. 
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3.1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BERÄKNING AV SKYDDSAVSTAND 

Förutsättningarna som användes som grund för beräkningarna av de generella 
skyddsavståndet är bl.a. följande: 

• En fyrfältsväg, 110 km/h, ÅDT 60 000 fordon, varav 80 transporter med farligt 
gods (vägens fulla kapacitet har antagits) 

• Befolkningstäthet4 0-20 m = O pers./km2
, 20-60 m = 1000 pers/km2, 60 m < = 

4100 pers/km2 

• Avstånden mäts ifrån vägkant. 

3.1.3 OMRADET 0-30 METER 

Bebyggelsen närmast transportleden (0-30 meter) bör vara av sådan typ att den inte 
uppmuntrar till långvarig vistelse. Detta då: 

• En betydande reduktion av samhällsrisken5 sker om avstånd till bebyggelse är 30 
meter. lndividrisken6 ökar kraftigt vid minskat skyddsavstånd, se Figur 5. 

• Modellosäkerheterna för beräkningarna på korta avstånd är stora. 

Vidare bör vassa och hårda konstruktioner som kan förvärra skadorna på vältande fordon 
i så stor utsträckning som möjligt undvikas i området. 

Inom området kan markanvändningen vara: 

• Parkering 

• Trafik 

• Odling 

• Friluftsområde 

• Tekniska anläggningar (som inte orsakar skada på fordon) 

3.1.4 OMRADET 30-70 METER 

Inom detta område bör mängden människor begränsas och endast vakna människor bör 
befinna sig i detta område. Detta då: 

• Begränsningarna innanför avståndet 70 meter ger en reduktion i samhällsrisk. 

• lndividrisknivån ökar hastigt vid minskat skyddsavstånd. lndividrisknivån sjunker 
kraftigt fram till ca 60 meter för järnväg och ca 70 meter för väg. Denna kraftiga 
sänkning av risknivån avtar därefter. 

4 1 000 pers/km2 innebar enklare uttryckt att 10 personer befinner sig inom en yta på 100x100 m. 
5 Samhällsrisk mäter hur många personer som kan komma påverkas av en olycka och illustreras 
ofta i form av ett FN-diagram dvs. frekvens mot konsekvens (antal döda). 
6 Individrisk är ett mått på den risk en enskild individ som fortlöpande befinner sig inom en område 
utsatts för. 
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Inom området kan markanvändningen vara: 

• Handel (sällanköpshandel) 

• Industri 

• Bilservice 

• Lager (utan betydande handel) 

• Tekniska anläggningar (övriga anläggningar) 

• Parkering (övrig parkering) 

3.1 .5 OMRADET ?0-150 METER 

Vid detta skyddsavstånd kan de flesta typer av markanvändning förläggas utan särskilda 
åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan markanvändning som innefattar många eller 
utsatta personer. 

Detta då: 

• lndividrisknivån sjunker kraftigt fram ti ll ca 60 meter för järnväg och ca 70 meter 
för väg. Denna kraftiga sänkning av risknivån avtar därefter. 

• Ökade skyddsavstånd ger endast marginell effekt på risknivån. 

Inom området kan markanvändning vara: 

• Bostäder (småhusbebyggelse) 

• Handel (övrig handel) 

• Kontor (i ett plan, dock ej hotell ) 

• Lager (aven med betydande handel) 

• Idrotts- och sportanläggningar (utan betydande åskådarplats) 

• Centrum 

• Kultur 

3.1.6 A VSTAND LÄNGRE BORT ÄN 150 METER 

Det avstånd vid vilket övriga typer av markanvändning kan förläggas utan särskilda 
åtgärder eller analyser. Detta då: 

• lndividriskkurvan har "planat ut", d.v.s. reduktionen i ind ividrisk till följ d av ökat 
skyddsavstånd är i princip obefintlig efter detta avstånd. 

• Nyttan med ytterligare skyddsavstånd är svår att påvisa. 

På avstånd längre bort än 150 meter kan markanvändning vara: 

• Bostäder (flerbostadshus i flera plan) 
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• Kontor (i flera plan, inkl. hotell) 

• Vård 

• Skola 

• Idrotts- och sportanläggningar (med betydande åskådarplats) 

3.2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED REKOMMENDATIONERNA 

De förutsättningar som användes som grund för beräkning av generella skyddsavstånd 
/ref. 5/ är tuffare än de som gäller för den aktuella sträckan av E45. Det totala antalet 
fordon är betydlig lägre på den aktuella sträckan av E45. Sannol ikt är olycksfrekvensen 
lägre för den aktuella sträckan, till följd av en lägre total trafikmängd. 

Tabell 1. Trafikflöden och hastighetsjämförelse mellan E45 vid detaljpaneområdet och Länsstyrelsen Skånes 
raooort (2007) (Fylfältsväq) 

Vägfordon (ÅDT) 

Hastighet väg (km/h) 

12 (16) 

RAPPORT 
2010 -03-19 
RISKANALYS RÖRANDE DETALJPLAN 
FÖR DEL AV ÅMÅL 4:1 

E45 vid planområde Fyrfältsväg 

6050 60 000 
(tung trafik ca 850 och (60 TFG) 
TFG* ca 22 st) 

70 110 

Uppdrag 1331169; LNAR 
p:\1345\1331169\000\18 granskning\rapport_åmål 4_ 1.doc 



• 
SWECO~ 

4 RISKIDENTIFIERING OCH BEDÖMNING 

4.1 RISKIDENTIFIERING 

Riskobjektet för detaljplaneområdet utgörs av vägtrafik på E45. I följande avsnitt har de 
väsentligaste riskerna identifierats. 

1. Avåkning av fordon 

Avåkning av fordon utgör inte en risk för tredje man som befinner sig i 
detaljplaneområdet. 

2. Kollision mellan fordon 

Kollision mellan fordon bör inte utgöra någon större risk för tredje man i 
detaljplaneområdet. 

3. Utsläpp av farligt gods 

• Brandfarlig vätska 

• Frätande ämnen 

Utsläpp av farligt gods kan innebära stora konsekvenser för tredje man i området. De 
främsta hotet är brand i form av pölbränder. Även direktkontakt med frätande ämnen 
skulle kunna utgöra skaderisk för person som befinner sig i direkt anslutning till utflödet. 
Detta bedöms dock som betydligt mindre sannolikt. 

4.2 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANEN 

Med de riktlinjer som redovisats i avsnitt 3.1 bedöms detaljplanen med hänsyn till 
skyddsavstånd. Detta för att avgöra om de avstånd som är planerade är en tillräcklig 
åtgärd eller om ytterligare skyddsåtgärder krävs. 

Detaljplaneområdet är beläget vid rondell längs E45. Detta innebär att hastigheterna i 
direkt anslutning till planområdet är lägre än de 70 km/h som gäller strax söder och strax 
norr om planområdet. Detta minskar troligtvis sannolikheten för en farligtgodsolycka då 
transporten utsätts för lägre krafter vid kollision eller avåkning än den skulle göra vid färd i 
en högre hastighet. Detta minskar den totala risken för detaljplaneområdet. 

Närmaste byggnad kommer att befinna sig som minst 30 meter från E45 (rondellen). På 
platsen befinner sig endast vakna personer med möjlighet att förflytta sig bort från 
området. Detta motsvarar rekommenderad användning på avstånd av 30-70 m från 
transportled enligt avsnitt 3. 
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5 PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING 

Förutom rekommenderade skyddsavstånd finns fyra principer för riskvärdering och 
värdering av riskminskande åtgärder som skall beaktas vid bedömning av den totala 
riskbilden. 

RIMLIGHETSPRINCIPEN 

En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel kan undvikas. Detta 
innebär att risker som med tekniskt eller ekonomiskt rimliga medel kan elimineras eller 
reduceras alltid skall åtgärdas (oavsett risknivå). 

PROPORTIONALITETSPRINCIPEN 

De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara oproportionerligt stora jämfört 
med de fördelar (intäkter, produkter, tjänster etc.) som verksamheten medför. 

FÖRDELNINGSPRINCIPEN 

Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de fördelar som 
verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller grupper inte bör utsättas 
för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som verksamheten innebär för 
dem. 

PRINCIPEN OM UNDVIKANDE AV KATASTROFER 

Risker bör hellre realiseras i flera mindre olyckor med begränsade konsekvenser som kan 
hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i enstaka stora katastrofer. 

6 RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER 

Riskreducerande åtgärder kan genomföras på två sätt. Det ena sättet är att minska 
sannolikheten för att en olycka skall ske. Olycksförebyggande åtgärder av denna typ kan 
exempelvis vara tekniska lösningar som förbättrar tillförlitigheten hos de system som 
genererar riskerna, exempelvis genom att förbättra standarden på vägen. 

Det andra sättet att minska riskerna är att minska konsekvenserna av en eventuell olycka 
(s.k. skadebegränsande åtgärder). Detta kan åstadkommas med hjälp av 
byggnadstekniska lösningar som innebar att skadorna till fö ljd av en olycka begränsas. 
Alternativt kan skyddsavstånden ökas. 

Följande riskbegränsande åtgärder rekommenderas: 

1. En bebyggelsefri zon om 30 m närmast väg införs. 

2. Inom den bebyggelsefria zonen undviks i så stor utsträckning som möjligt vassa och 
hårda konstruktioner som kan förvärra skadorna på vältande fordon. 

3. Ventilationsintag i byggnader bör placeras så att de sitter på fasad riktad bort från 
E45. 
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4. Utrymningsvägar från byggnader placeras så de mynnar ut bort från E45. 

7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Risken för besökande inom planområdet bedöms som låg nivå om planen genomförs 
enligt aktuell planbeskrivning och plankarta d.v.s. med en bebyggelsefri zon om 30 m från 
E45. 

Konsekvenser vid en eventuell olycka rör i första hand pölbrand till följd av olycka med bil 
innehållande brandfarlig vätska. Säkerhetshöjande åtgärder rekommenderas för att 
minska konsekvensen av en eventuell inträffad olycka. Inom den bebyggelsefria zonen 
bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt vassa och hårda konstruktioner som kan 
förvärra skadorna på vältande fordon. Ventilationsintag i byggnader bör placeras så att 
de sitter på fasad riktad bort från E45. Utrymningsvägar från byggnader placeras så de 
mynnar ut bort från E45. 
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1   Objekt 
På uppdrag av Klarna arkitekter har ÅF Infrastructure AB utrett de geotekniska 
förutsättningarna för planläggning av fastigheterna Åmål 4:17 m.fl. i Åmåls kommun. 

Denna PM har upprättats efter inkomna samrådssynpunkter från SGI och Trafikverket. 

2   Syfte 
Följande utredning ”PM Geoteknik” behandlar de byggnadstekniska förutsättningarna 
med avseende på geotekniska förhållanden för rubricerat objekt. Utredningen är 
framtagen för att utgöra ett underlag till pågående detaljplanearbete. 

3   Styrande dokument 
Styrande dokument är: 

SS-EN 1997-1, Eurokod 7, ”Dimensionering av geokonstruktioner – Del 1: Allmänna 
regler”, SIS 

TK Geo 13, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, 2016-02-29 

IEG Rapport 6:2008, Rev 1. ”Tillämpningsdokument: Slänter och bankar” 

IEG Rapport 4:2010. ”Tillämpningsdokument: Tillståndsbedömning/klassificering av 
naturliga slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar” 

Rapport 3:95. ”Anvisningar för släntstabilitetsutredningar”, Skredkommissionen.  

4   Underlag för PM 

4.1   Planerade konstruktioner 
Inom området planeras för uppförande av byggnader för handel och kontor, 
parkeringsytor och en återvinningsstation för lokala behov. 

4.2   Gällande detaljplaner 
Det aktuella området omfattas i dag av två detaljplaner, ”Förslag till ändring och 
utökning av stadsplan inom Åmåls kommun för ett område vid Östra Åsen norr om 
Åmålsån”, antagen 1975-08-27 samt ”Detaljplan för del av Åmål 4;1, gatukök vid 
rondellen”, antagen 2010-06-23. 
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Den tidigare planen anger grönområde och handel för den berörda delen, se Figur 4-1. 
Den senare planen, se Figur 4-2, som till stora delar ersätter 
grönområdesanvändningen i den tidigare planen, anger handel. 

 

Figur 4-1, plan 1975-08-27 

 

Figur 4-2, plan 2010-06-23 

 

Båda planernas genomförandetid har gått ut. 

4.3   Geotekniska undersökningar 

 Utförda undersökningar 

Inga geotekniska undersökningar är utförda inom rubricerat uppdrag i detta skede. 

 Tidigare utförda undersökningar 

Inom aktuellt planområde har tidigare undersökningar utförts: 

Översiktlig geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan, ÅMÅL 4:1 Nytt 
handelsområde, upprättad av Sweco, uppdrags-nr 233.5476, daterad 2010-03-13. 

I anslutning till planområdet har tidigare undersökningar utförts: 

Utlåtande över grundförhållandena, Åsenområdet, Åmål, upprättad av Jacobsson & 
Widmark AB, uppdrags nr 75 46 00, daterad 1976-02-02. 

Geoteknisk undersökning, Korsning väg 45/väg 164 Rastplats Åmål, upprättad av 
Vägverket Region Väst och Åmåls kommun, objekt nr 544950, daterad 2004-02-26. 

Relevant data från tidigare utförda undersökningar har beaktats och inarbetats i denna 
PM. 
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5   Befintliga förhållanden 
Planområdets areal är ca 2,2 hektar och avgränsas i väster av väg E45, i söder av 
cirkulationsplats, i sydost av Drottninggatan och mot nordost avgränsas området av 
Skördevägen/bostadsområdet Östra Åsen. Området genomkorsas av Klövervägen och 
Östra Åsensvägen, se Figur 5-1. 

 

Figur 5-1, Flygfoto, ungefärligt planområde markerat med rött 

5.1   Befintliga byggnader och anläggningar 
Inom planområdet finns för närvarande ett gatukök och en bensinstation är under 
uppförande. En kraftledning är belägen strax väster om planområdet. 

5.2   Topografiska förhållanden 
Planområdet är förhållandevis plant med marknivåer kring +58 (RH 00 Åmål). 
Markytans lutning inom området är generellt mindre än ca 1:20. 

5.3   Ytbeskaffenhet 
Planområdet är bebyggt och hårdgjort inom den södra delen med gatukök, tillhörande 
trafikytor samt de genomkorsande gatorna. Vegetationen inom området utgörs av 
gräsytor samt några lövträd av varierande storlek. 
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5.4   Geotekniska förhållanden 
Denna PM innehåller en översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden. 
Beskrivningen baseras på undersökningar utförda inom samt i angränsning till 
planområdet. Områdena bedöms tillhöra samma geologiska lokal. 

 Jordlagerföljd och jorddjup 

Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga jordarna inom området i huvudsak av lera 
och/eller silt. Tunt eller osammanhängande ytlager av morän ovan berg återfinns öster 
om aktuellt område, se Figur 5-2. 

 

 

 

 

Figur 5-2, Utsnitt ur SGFs jordartskarta, ungefärligt aktuellt område markerat i rött 
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Enligt tidigare utförda undersökningar, inom Åmål 4:1, utgörs jorden under ett ca 0,2 
m tjockt mulljordlager av finkorniga sediment ovan fast friktionsjord på berg. 

De finkorniga sedimenten består överst av siltig torrskorpelera vars mäktighet varierar 
mellan 0,5 och 2,4 m. Härunder återfinns lös siltig lera med siltkörtlar. Enligt tidigare 
utförda sonderingar varierar lerans mäktighet mellan ca 2,0 m och 4,4 m. Leran 
underlagras av fast till mycket fast friktionsjord, morän. 

Sonderingarna har avslutats i friktionsjord med stopp mot sten, block eller förmodat 
berg på mellan 4,7 m och 7,8 m djup under markytan. 

 Jordegenskaper 

Enligt tidigare utförda undersökningar för rastplats Åmål uppgår lerans odränerade och 
okorrigerade skjuvhållfasthet till mellan 12 kPa och 18 kPa enligt vingförsök och 
fallkonförsök. Lerans vattenkvot varierar mellan ca 50 % och 70 % och dess 
konflytgräns mellan ca 40 % och 60 %. Leran är högsensitiv. 

5.5   Hydrogeologiska förhållanden 
Fri vattenyta i provtagningshål har vid undersökningstillfället, för Åmål 4:1, noterats 
på mellan ca 0,2 och 1,2 m under dåvarande markyta vilket motsvarar nivåer på 
mellan ca +56,8 och +58,3. 

5.6   Sättningsförhållanden 
Information om pågående sättningar saknas. Leran bedöms vara normalkonsoliderad 
för rådande markförhållanden. Sättningar kommer därför att uppstå så snart en 
belastning påförs marken. Krypsättningar, dvs tidsberoende sättningar under konstant 
belastning, kan förväntas. 

5.7   Stabilitetförhållanden 
Totalstabiliteten inom området bedöms vara tillfredställande med hänsyn till rådande 
marklutningar. Dock är hållfastheten i leran mycket låg, risken för lokala brott bör 
beaktas.  

6   Planerade förhållanden 

6.1   Detaljplan 
Planförslaget anger handel och kontor för del väster om Klövervägen samt handel och 
kontor samt parkering och återvinningsstation för lokala behov för del i öster.  

Bebyggelse medges inte närmare väg E45 än tidigare planer har medgett. En zon på 
ca 30 m närmast väg E45 får inte bebyggas.  Avstånd mellan väg E45 och Eurocashs 
planerade byggnad är mellan ca 60 m och 70 m.  

Något högre byggnader medges i det nya planförslaget. 

6.2   Stabilitetsförhållanden 
Totalstabiliteten bedöms för planförslaget, baserat på de små nivåskillnaderna samt 
jorddjup, vara tillfredställande.  

Planförslaget påverkar inte befintlig stabilitet för väg E45 baserat på nivåskillnad 
mellan väg och planområde, djup till fast botten samt planerad bebyggelse.  
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Risken för lokala brott bör beaktas vi schakt, uppfyllnad eller lokal belastning. 
Nivåskillnader bör begränsas om inte förstärkningsåtgärder vidtas. 

6.3   Sättningsförhållanden 
Vid markplanering bör marknivåer väljas så att uppfyllnader ovan befintliga 
marknivåer undviks.  

För beräkning av förväntade sättningar krävs att lerans kompressionsegenskaper 
undersöks genom laboratorieförsök. 

En sänkning av grundvattenytan, t.ex. genom dränering av området, medför 
ytterligare sättningar i leran och i detaljprojekteringen skall därför särskild hänsyn tas 
för att undvika grundvattensänkning eller uttorkning av lerlagren.  

7   Slutsats och rekommendation 

7.1   Grundläggning 
Planerad bebyggelse bedöms, med nuvarande underlag, erfordra grundläggning av 
bärande stomme med spetsburna pålar. Golv bör utföras som fribärande. 

Mindre, lätta och sättningståliga byggnader bedöms kunna grundläggas med 
plattgrundläggning under förutsättning att höjdsättning väljs så att uppfyllnader ovan 
befintliga marknivåer undviks. Slutligt val av grundläggningssätt bör dock föregås av 
kompletterande provtagning och analys av lerans sättningsegenskaper. 

7.2   Stabilitet 
För eventuellt större uppfyllnader bör markens bärighet kontrolleras för att undvika 
lokala brott i jorden. Detta gäller även uppfyllnader invid diken eller eventuella 
schakter. 

Lokala uppfyllnader ska begränsas till 2,0 m över nuvarande marknivåer för i 
dagsläget obelastade markytor. Vid trafikerade ytor begränsas högsta tillåtna 
höjdskillnad, mellan trafikerad yta och intilliggande mark, till 1,3 m. 

Vid högre lokal uppfyllnadshöjd respektive höjdskillnad mellan trafikerade ytor och 
intilliggande mark ska stabiliteten utredas för varje enskilt fall. 

7.3   Sättningar 
Marknivåer bör väljas så att uppfyllnader ovan befintliga marknivåer undviks. 
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SWECO~ 

1 UPPDRAG 

På uppdrag av Amåls kommun har Sweco utfört översiktlig geoteknisk undersökning för 
rubricerat objekt. Undersökningen har syftat ti ll att klarlägga jordlager- och grundvatten
förhållanden inom aktuellt område för att därmed ge de geotekniska förutsättningarna för 
det fortsatta planarbetet. 

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN, PLANERAD BYGGNATION 

Aktuellt område, som är ca 1,2 a 1,5 ha, består av tidigare åkermark med nivåer mellan 
ca +57 och +61. Området s luttar svagt mot öster. 

Området gränsar i väster mot väg E45 och i sydost mot Drottninggatan och i söder mot 
en cirkulationsplats. I nordost gränsar området mot östra Åsenvägen. öster om Drott
ninggatan återfinns ett område med fast mark och partier med berg i dagen. Detta områ
de stiger mot öster med nivåer mellan ca +56 och +66. 

Inom området planeras för handels- och/eller kontorsbyggnader. 

3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

I närliggande områden har geotekniska undersökningar utförts tidigare. Resultat från 
dessa undersökningar har i tillämpliga delar inarbetats i nu föreliggande handling. 

• Vägverket Region Väst och Åmåls kommun. Korsning väg 45/väg 164. Rastplats 
Åmål. Objekt nr 544950, daterad 2004-02-26. 

• Jacobsson & Widmark AB. Amål, Asenområdet, arbetsnummer 75 46 00. 

4 NU UTFÖRD UNDERSÖKNING 

Geoteknisk undersökning har utförts i mars 201 O med borrbandvagn Geotech 604D. Un
dersökningen har omfattat följande: 

r RAPP~~T 
2010-03-1 9 

• Totaltrycksondering med stänger 0 25 mm och vriden spets (viktsondspets) har ut
förts i fem punkter. 

• Störd jordprovtagning med skruvborr 0 60 mm har utförts i samtliga sonderings

punkter. Upptagna jordprov har klassificerats direkt i fält med avseende på jordart 

(benämning). 

3 (~ 
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• Fri vattenyta har i förekommande fall noterats i provtagningshål som en indikation 

på grundvattenytans läge vid undersökningstillfället. 

Resultat från utförd geoteknisk undersökning redovisas på till denna handling hörande 
ritningar G01 och G02. 

5 UTSÄTTNING OCH AVVÄGNING 

Utsättning och inmätning av undersökningspunkter i plan har utförts med GPS-station, 
RTK-mätning, av beställaren. Angivna marknivåer vid undersökningspunkter har interpo
lerats från erhållet kartunderlag. 

Koordinatsystem i plan: RT 90 7,5 gon väst 65:0 
Höjdsystem: RH 00 

6 JORDLAGER- OCH GRUNDVATTENFÖRHALLANDEN 

Under ett ca 0,2 m tjockt mulljordslager består naturligt lagrad jord av finkorniga sediment 
ovan fast friktionsjord på berg. I två punkter närmast Drottninggatan har ca 0,4 a 0,7 m 
fyllning bestående av grusig sandig mulljord påträffats överst. 

De finkorniga sedimenten består överst av siltig torrskorpelera vars mäktighet varierar 
mellan ca 0,5 m och 2,4 m. Härunder återfinns lös siltig lera med siltkörtlar. En ligt nu 
utförda sonderingar varierar lerans mäktighet mellan ca 2,0 m och 4,4 m. Leran underlag
ras av fast till mycket fast friktionsjord, morän. I områdets nordvästra del förekommer ett 
tunt lager med medelfast sand mellan leran och friktionsjorden. 

Enligt tidigare utförda undersökningar i närliggande områden uppgår lerans odränerade 
och okorrigerade skjuvhållfasthet till mellan ca 12 kPa och 18 kPa enligt vingsondering 
och konprovning. Lerans vattenkvot varierar mellan ca 50 % och 70 % och dess konflyt
gräns mellan ca 40 % och 60 %. Leran är högsensitiv. 

Nu utförda sonderingar har avslutats i fast friktionsjord med stopp mot sten, block eller 
mot förmodat berg på mellan ca 4,7 m och 7,8 m djup under markytan. 

Fri vattenyta i provtagningshål har vid undersökningstillfället noterats på mellan ca 0,2 m 
och 1,2 m under nuvarande markyta. Detta motsvarar nivåer mellan ca +56,8 och +58,3. 

7 SÄTTNINGAR 

Lerans sättningsegenskaper har inom ramen för detta uppdrag inte bestämts. Leran be
döms vara normalkonsoliderad för rådande markförhållanden. Detta innebär att det finns 
risk för sättningar vid lastökningar till följd av konsolidering. 

4 (6) 
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Kompletterande provtagning med tillhörande laborationsanalys erfordras för bestämning 
av sättningarnas storlek och utveckling med tiden. 

Inom områden med ringa mäktighet(<1,0 m) av lösa sediment erhålls endast mindre för
sumbara sättningar som huvudsakligen utvecklas under byggnadstiden. 

8 ST ABILITET 

Områdets totalstabilitet bedöms vara tillfredsställande för nuvarande markgeometrier. 
Lokala uppfyllnader skall dock begränsas till 2,0 m över nuvarande marknivå. Detta gäller 
för obelastade ytor. Vid trafikerade ytor begränsas högsta tillåtna höjdskillnad mellan 
trafikerad yta och intill liggande mark till 1,3 m. 

Vid högre lokal uppfyllnadshöjd respektive höjdskillnad mellan trafikerade ytor och intill 
liggande mark skall stabiliteten först utredas och beräknas för varje enskilt fall. 

Vid schakt djupare än 2,0 skall stabiliteten utredas i varje enskilt fall. Tillfälliga stödkon
struktioner kan komma att erfordras. 

9 RADON 

Radonmätning har inom ramen för detta uppdrag ej utförts. 

10 GRUNDLÄGGNING 

Planerad bebyggelse bedöms med nuvarande underlag erfordra djupgrundläggning av 
bärande stomme med spetsburna pålar. Vid lermäktighet som överstiger 2,0 m utförs golv 
som fribärande. 

Mindre byggnader, exempelvis enklare förråd, carport etc. bedöms kunna grundläggas 
ytligt i naturligt lagrad ostörd jord eller på fy llning enligt AMA Anläggning 07 CEB.212 eller 
CEB.213. 

Slutligt val av grundläggning bör föregås av kompletterande provtagning och analys av 
lerans sättningsegenskaper. 

11 MARKARBETEN 

Naturligt lagrad jord är mycket flytbenägen vid vattenmättnad. Vidare är den mycket tjäl
farlig. 

Alla schaktarbeten skall bedrivas med hänsyn till aktuell jordart och rådande grundvatten
yta. 
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Schakt över grundvattenytan kan bedrivas som öppen schakt. För schakt under grundvat
tenytan erfordras lokal grundvattensänkning för arbeten i torrhet 

Vid kraftig nederbörd kan schaktslänter erfordra ti llfälligt erosionsskydd. 

Schaktarbeten skall bedrivas så att uppmjukning/uppluckring av schaktbotten undviks. 
Avslutande schakt skall utföras med otandad skopa. 

Färdig schaktbotten skall vintertid skyddas mot frysning. Vintertid skall frusen överhäng
ande jord inom schakt särskilt beaktas. 

Ledningsbädd bedöms kunna läggas med normalledningsbädd. 

Dimensionering av hårdgjorda ytor, gator etc. kan utföras för materialtyp 5A enligt tabell 
CB/1 AMA Anläggning 07 vid terrass i sedimentjord. 

Vid terrass i sedimentjord erfordras materialskiljande geotextil av lägst klass N3. 

12 ÖVRIGT 

Enligt nu utförd geoteknisk undersökning föreligger ej allvarl iga geotekniska hinder eller 
restriktioner för genomförandet av ny detaljplan inom Åmål 4: 1, Åmåls kommun. 

Ett nära samråd mellan konstruktör, markprojektör och geotekniker skall ske i detaljpro
jekteringsskedet. Kompletterande geotekniska undersökningar bör utföras för att be
stämma lerans sättningsegenskaper. Beslut om en sådan komplettering skall tas i sam
råd med geotekniker i varje enskilt fall. 

Karlstad 2010-03-19 
Sweco lnfrastructure AB 
Karlstadskontoret, geoteknik 

/) j - ;~,?_ M'A'h' 

Gunnar Larsson 
Handläggare 
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2017-05-22 

Skuggstudie Sållet 1 och Sållet 10 
Detaljplan för Åmål 4:17 m.fl. (Eurocash) 

Detaljplanen för Åmål 4:17 m.fl. ger möjlighet att placera en större byggnad med 8,0 meters 
höjd i norra delen av planområdet. Detta medföra att befintlig bostadsbebyggelse norr om 
planområdet utsätts för skuggning vissa tider på året. 

För att utreda skuggningsförhållanden har en skuggstudie utförts. Studien är gjord med hjälp 
av modelleringsprogrammet SketchUp och utnyttjar programmets geopositionerings- och 
skuggningsfunktioner. Studien utgår från att en byggnad med 8,0 meters höjd placeras så 
långt norr ut som detaljplanen tillåter samt att marknivån för bostadsbebyggelsen ligger cirka 
0,5 meter högre än marknivån där butiksbyggnaden planeras. 

Studien redovisar skuggningssituationen vid hela klockslag under den tid då solen är uppe 
och bostäderna påverkade av skugga från den planerade butiken. Studerade tidpunkter är 
20 september (höstdagjämning), 5 november, 21 december (vintersolstånd), 5 februari samt 
20 mars (vårdagjämning). Att inga tidpunkter redovisas för sommarhalvåret beror på att 
butiken inte orsakar någon skuggning under sommarhalvåret, dvs. perioden mellan vår- och 
höstdagjämning. 

På grund av bostädernas orientering dröjer det fram till cirka kl. 15:00 innan solen når dess 
västfasader. Innan dess skuggas västfasaderna av den egna huskroppen. Det är också värt 
att notera att såväl Sållet 1 som Sållet 10 saknar fönster och uteplatser längs söderfasaden. 
Sållet 1 har dock en utbyggnad i vinkel med söderfasad. Längs denna finns både fönster och 
uteplats. Fasaden ligger längre från den planerade butiksbyggnaden och påverkas därför 
inte lika mycket av skuggning. 

Studien visar att Sållet 1 och Sållet 10 inte utsätts för skuggning under sommarhalvåret. 
Under vinterhalvåret är det främst söderfasaderna som utsätts men efter kl. 15:00 och fram 
till solnedgången påverkas också västfasaderna. Under vinterhalvåret är skuggningen mest 
märkbar timmen innan solnedgång. 

Bostadsbebyggelsen bakom Sållet 1 och Sållet 10 skuggas främst av byggnaderna på 
Sållet 1 och Sållet 10. 

 

 



20 mars/20 september - vår- och höstdagjämning 
20 mars 15:00/20 september 16:00 

 

20 mars 16:00/20 september 17:00 

 



20 mars 17:00/20 september 18:00 

 

20 mars 18:00/20 september 19:00 

 

Kommentar vår- och höstdagjämning: 

Bostadsbebyggelsen påverkas inte av skugga från den planerade butiken under 
sommarhalvåret, dvs. perioden 20 marks till 20 september. 



5 november 
14:00 

 

15:00 

 

Kommentar 5 november: 

Strax efter 14:00 börjar skugga från butiksbyggnaden synas på söderfasaderna. Vid 15:00 
skuggas västfasaderna. Solen går ner cirka 16:00. 



21 december - vintersolstånd 
11:00 

 

12:00 

 



13:00 

 

14:00 

 



15:00 

 

Kommentar vintersolstånd: 

Fram till cirka kl. 15:00 skuggas västfasaderna av den egna huskroppen. Efter detta skuggas 
de enbart av butiksbyggnaden. Solen går ner cirka 15:10. 

5 februari 
15:00 

 



16:00 

 

Kommentar 5 februari: 

Kring 15:00 börjar skugga från butiksbyggnaden synas på söderfasaderna. Vid 16:00 
skuggas västfasaderna helt. Solen går ner cirka 16:30. 
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1   Inledning 

1.1   Bakgrund och syfte 

Åmål kommuns nya detaljplan för Åmål 4:17 m fl som ska möjliggöra 

etableringen av Eurocash har varit ute på samråd. Detta PM syftar till att 

utreda och ge svar på de frågeställningar angående trafikflöden och 

vägtrafikbuller som uppkom under samrådsskedet. 

Planområdet avgränsas i väster av väg E45, i söder av cirkulationsplats, i 

sydost av Drottninggatan och mot nordost avgränsas området av 

E45/bostadsområdet Östra Åsen.  

 

Bild 1 Urklipp ur illustrationskarta (2017-05-05) där de mörkgråa ytorna är tillkommande 
byggnader och de ljusgrå ytorna är befintliga byggnader. 

Området föreslås ansluta via befintligt vägskäl mot Drottninggatan. Det gäller 

inte bara trafik mot Åmåls centrum och E45 söderut utan även för norrgående 
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trafik på E45. Det är därmed inte tänkt att någon trafik ska nyttja Östra 

Åsenvägens anslutning mot E45. 

På området finns i dag ett gatukök (Sibylla), en återvinningsstation och en 

nyligen färdigställd obemannad bensinstation (Ingo).  

Detaljplanen föreslås möjliggöra för 3 000 m2 tillkommande handel. 

Utifrån inkomna synpunkter så har behov av att utreda och besvara följande 

frågor identifierats: 

1. Trafiksäkerhet 

2. Framkomlighet (kapacitet i korsningspunkterna) samt eventuell påverkan 

på E45 

3. Vägtrafikbuller 

 

2   Metod 
Trafikverkets olika publikationer  används som metod för att bedöma  

trafiksäkerheten och för att ge exempel på eventuella fysiska åtgärder som 

kan genomföras för att öka trafiksäkerheten. 

För att säkerställa en god framkomlighet i anslutning till detaljplaneområdet 

och för att utreda riskerna med eventuell påverkan på E45 

(cirkulationsplatsen) så kommer kapacitetsberäkningar, se nedan, att 

genomföras.  

När det gäller boendemiljön i Södra Åsen avseende buller så kommer 

vägtrafikbuller att beräknas med hjälp av Trivectors programvara BullerVÄG. 

Tabell 1. Riktvärden för vägtrafikbuller  

Planeringsfall Ekvivalent 
ljudnivå 

inomhus (dBA) 

Ekvivalent 
ljudnivå 

utomhus (dBA) 

Maximal 
ljudnivå 

inomhus (dBA) 

Maximal 
ljudnivå 

utomhus (dBA) 

Befintlig miljö, väg vid 
bebyggelse 40 65 55*  

Väsentlig ombyggnad 
av väg vid bebyggelse 30 55 45* 70 

Nybyggnad av väg vid 
bebyggelse 30 55 45* 70 

*Får överskridas maximalt fem gånger nattetid (22.00-06.00) i sovrum 

 

I kapitel 4 kommer de tre frågeställningarna att utredas vidare. 

2.1   Beräkning av kapacitet 

Hur god framkomligheten eller servicenivån är för varje trafikström i en 

korsning beräknas med programvaran Capcal. Ingångsvärden är trafikmängd 

och svängandelar under den dimensionerande timmen (en förväntad 

maxtimme). Efter en simulering i Capcal bör varje trafikström ha en 
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belastningsgrad (BG) mellan 0 och 1. Ju lägre värde desto bättre 

framkomlighet för just den trafikströmmen i korsningen. En BG över 1 innebär 

att trafikströmmens kö byggs på snabbare än vad den kan avvecklas under 

maxtimmen. 

För en önskvärd servicenivå bör belastningsgraden inte överstiga 0,6 för en 

korsning med väjnings- eller stopplikt. En BG upp till 1 kan vara godtagbar i 

undantagsfall. 

Den dimensionerande timmen (maxtimmen) beräknas som 10 % av uppmätt 

årsmedeldygnstrafik (ÅDT) och motsvarar den 200:e mest belastade timmen 

på ett år. 

 

3   Förutsättningar 

3.1   Befintlig infrastruktur och etablering 

Aktuellt detaljplaneområde ansluter primärt till Drottninggatan via Östra 

Åsenvägen. Det finns även möjlighet att ta sig ut norrut mot E45 via 

bostadsområdet Östra Åsen. Då Östra Åsenvägen är en matargata för 

villagatorna i bostadsområdet och bebyggelsen ligger nära gör att miljön är 

mer känslig för påverkan än vid Drottninggatan.  

 

  

Bild 2 och 3: Anslutningen mot Drottninggatan. Mot Åmåls centrum (t v) och mot 

cirkulationsplatsen på E45 (t h). Korsningen är belyst och har god sikt. 
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Bild 4 och 5: Östra Åsenvägens anslutning till  E45. Korsningen har separata körfält för 

vänstersvängande trafik (korsningstyp C). 

Vid korsningspunkterna på Östra Åsenvägen finns idag fartgupp. Det gäller 

även vid gång- och cykelbanan som korsar gatan i den norra delen av aktuellt 

detaljplaneområde.  

       

 

Bild 6 och 7: Gång- och cykelbanan som korsar Östra Åsenvägen. 

Sedan tidigare finns Sibylla etablerat på området. Nyligen öppnade Ingo en 

automatisk station direkt norr om anslutning till Drottninggatan, se bild 8 och 

9 nedan. Det finns även en återvinningsstation, se bild 10, och en 

besöksparkering i den norra delen av detaljplaneområdet. De kommer troligen 

båda att flyttas något inom området (se bild 1). 

 

Bild 8 och 9: Befintliga etableringar. 
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Bild 10: Dagens lokalisering av återvinningsstation och besöksparkering 

3.2   Utgångsvärden för trafik 

Åmåls kommun genomförde trafikmätningar mellan den 18:e och 22:a april 

2017. Mätningarna genomfördes på Drottninggatan (mellan E45 och Östra 

Åsenvägen) samt på Östra Åsenvägen (mellan Skördevägen och Åkervägen)..  

De senaste mätningarna på det statliga vägnätet skedde för E45 under år 

2015 och väg 164 år 2013. 

I tabellen nedan är alla trafiksiffror redovisade för år 2017 (uppmätta eller 

beräknade nivåer) samt för prognosåret 2040 (ca 20 år efter öppningsåret). 

Trafiken har räknats upp med Trafikverkets uppräkningstal för 

åtgärdsplanering och tillämpas normalt endast på det statliga vägnätet. För 

att skapa marginal har även en trafiktillväxt förväntats ske för de kommunala 

gatorna. 

Tabell 2. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) och andel tung trafik (lastbilar och bussar) under år 2017 
samt för prognosåret 2040. 

 Trafik år 2017 Trafik prognosår 2040 

Sträcka ÅDT Tung trafik ÅDT Tung trafik 

E45 Söderut 6490 14% 7 310  15% 

E45 Norrut 6210 15% 7 000  16% 

Väg 164 2520 11% 2 860  12% 

Drottninggatan 3260 5% 3 630  5% 

Östra Åsengatan 780 4% 870  4% 

 

3.3   Tillkommande trafik 

När kommunen genomförde trafikmätningar på Drottninggatan och Östra 

Åsenvägen fanns Sibylla, Ingo, återvinningsstationen samt 

besöksparkeringen. Den enda trafik som förväntas tillkomma (förutom normal 

årlig trafikökning) är den ifrån Axfood (tidigare Eurocash) samt de båda 

fastigheterna som även finns upptagna i detaljplanen. Det är fortfarande inte 

klart med vilka som kan komma att etablera sig där, men byggrätterna är på 

570 respektive 640 m2. Byggrätten för Axfood är 3 500 m2 vilken ger en total 

byggrätt på 4 710 m2 inom detaljplanens område. 
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Det råder en viss osäkerhet kring vilka typer av etableringar det blir på 

området och hur kundbesöken kommer att utveckla sig. Därmed kommer 

prognosen för tillkommande trafik att räknas högt för att säkerställa att 

trafikflödet inte räknas för lågt. 

Vald metod för att beräkna den förväntade trafikökningen baseras på 

verksamhetens storlek (m2), antal anställda (per 1 000 m2 handelsyta) och 

vilken fordonstrafik (inklusive godstransporter)  som varje anställd genererar i 

snitt.  

Med dagligvaruhandel (inkl. livsmedel) blir beräkningen enligt följande: 

fordonstrafik som varje anställd genererar antas bli 18 ÅDT (mycket högt 

räknat!). Antalet sysselsatta per 1000 kvm handelsyta uppskattas till 13 

personer. Trafikalstring blir då: 

4 710 x 18 x 13/1000 = ca 1 100 ÅDT  

 

Ovanstående är mycket högt räknat och förväntas ge tillräckliga marginaler 

för att kunna säkerställa att inte kapacitetsberäkningarna baseras på för låga 

trafiksiffror. 

Godstransporter till Axfood kommer ifrån Dagab i Göteborg. Varifrån övriga 

etableringars godstransporter kommer att komma ifrån är idag okända men 

bedömningen har gjorts att anslutningen E45/Östra Åsenvägen inte kommer 

att belastas av någon tillkommande tung trafik. Anledningarna är främst 

dessa: 

 Med trafikflödet på E45 är en vänstersväng i en cirkulationsplats både 

snabbare och säkrare än i en vanlig plankorsning. 

 Framkomligheten och komforten på Östra Åsenvägen är låg på grund 

av de omfattande hastighetsdämpande fartguppen. 

 Ingen märkbar skillnad i restid mellan alternativen. 

Skulle tung trafik leta sig fram på Östra Åsenvägen trots allt (på grund av 

GPS) så kan ett alternativ vara att förbjuda genomfartstrafik på gatan. 

Den tillkommande trafiken förväntas att fördelas enligt följande: 

Trafik till/från: Andel ÅDT 

Östra Åsenvägen norrut (inkl. E45 norrut) 10% 110 

Drottninggatan mot centrum 50% 550 

Drottninggatan mot E45 40% 440 
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I korsningen med Drottninggatan kommer trafiken under en maxtimme att 

fördela sig enligt följande (under prognosåret 2040): 

Gata Riktning Dim-Dh 

Drottninggatan Öst Rakt 160 

 Höger 31 

Drottninggatan Väst Rakt 160 

 Vänster 22 

Östra Åsenvägen Höger 22 

 Vänster 31 
För korsningen E45/Östra Åsenvägen blir trafikflödet endast marginellt 

påverkat enligt nedan 

Gata Riktning Dim-Dh 

E45 Norrut Rakt 300 

 Höger 15 

E45 Söderut Rakt 280 

 Vänster 40 

Östra Åsenvägen Höger 40 

 Vänster 15 

 

4   Utredning 

4.1   Trafiksäkerhet 

Nysträckningen av Östra Åsenvägen utgör ett lågfartsområde. Utifrån det så 

har den en acceptabel linjeföring och siktförhållandena är goda. 

Även vid anslutning till Drottninggatan är hastigheterna låga. Ett separat 

körfält på Drottninggatan för vänstersvängande fordon till området är främst 

motiverat utifrån framkomlighet men bidrar även till en acceptabel 

trafiksäkerhet i korsningen. 

Vid Östra Åsenvägens anslutning till E45 finns idag vänstersvängskörfält och 

sikten är god. Nyetableringarna på aktuell detaljplan förväntas endast öka 

trafiken i korsningen marginellt och därmed kan nuvarande utformning antas 

ge en acceptabel trafiksäkerhet i korsningen . 

Tillkommande tung trafik på Östa Åsenvägen, på grund av nyetableringarna, 

bedöms bli ytterst marginell (se kap 3.3 ovan). 

Sikten för gång- och cykelvägen måste säkras genom att det tänkta 

bullerskyddet inte begränsar siktsträckorna. Hastighetsdämpande åtgärder 

finns redan vid gång- och cykelpassagen i form av en upphöjning. Den 

tillsammans med den hastighetdämpande utformning som nysträckningen av 

Östra Åsengatan får genom den tvära kurvan som föreslås, så förväntas 

hastigheterna hos fordonstrafiken att vara så låga att siktförhållandet vid 

gång- och cykelpassagen blir acceptabel. 
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4.2   Framkomlighet  

Kapacitetsberäkningar med programvaran Capcal visar att under det 

förväntade prognosåret (år 2040) kommer inga problem med framkomlighet 

att finnas i de båda anslutningarna till området. I tabellen nedan kan 

belastningsgraden (BG) ses. 

Drottninggatan/Östra Åsenvägen 

Gata Riktning BG 

Drottninggatan Öst Rakt+Höger 0,11 

Drottninggatan Väst Rakt 0,09 

 Vänster 0,02 

Östra Åsenvägen Höger+Vänster 0,06 
 

Utifrån ovanstående belastningsgrad (0,09) för inkommande trafik från E45 

och cirkulationsplatsen så kan det konstateras att korsningen in mot Östra 

Åsenvägen inte kommer att skapa sådana köer att cirkulationsplatsen på E45 

riskerar att bli påverkad. 

 

E45/Östra Åsenvägen  

Gata Riktning BG 

E45 Norrut Rakt 0,18 

 Höger 0,06 

E45 Söderut Rakt 0,17 

 Vänster 0,02 

Östra Åsenvägen Höger+Vänster 0,11 
 

Även korsningen ut till E45 från Östra Åsenvägen har en mycket god 

framkomlighet. För beräkningens antogs att området väster om E45 

genererar motsvarande trafikmängd som Östra Åsenvägen (vilket troligen är 

högt räknat). 

Kapacitetsmässigt kommer de anslutningar och gator som finns i området att 

ha en god servicenivå efter genomförande av detaljplanen. 

4.3   Vägtrafikbuller 

De etableringar som är tänkbara inom aktuellt detaljplaneområde förväntas 

endast påverka trafikflödet på E45 marginellt och därmed anses inte 

vägtrafikbuller från E45 vara relevant för att beräkna konsekvenserna av 

detaljplaneområdet. Däremot kommer Östra Åsenvägen att få en något ökad 

trafikmängd. Då det rör sig om en gata med låga hastigheter blir den 

maximala ljudnivån dimensionerande. 

För beräkningen av vägtrafikbullret i programvaran BullerVÄG har antaganden 

gjorts som skapar marginaler. Hastigheten är satt till 50 km/tim och 
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trafikmängden till 1 100 ÅDT (att jämföra med dagens 30 km/tim och 780 

ÅDT).  

Gränsen för när riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus överskrids är 

inom 7,5 meters avstånd från vägkant. Motsvarande för den maximala 

ljudnivån är 27 meter från vägkant. Närmaste fastighet ligger drygt 25 meter 

från vägkant och den ekvivalenta ljudnivån kommer därmed inte att 

överskridas.  

Även om riktvärdet (maximal ljudnivå utomhus) 70 dBA överskrids (vid 25 m 

ligger det dock fortfarande på 70 dBA) så kommer det inte att hända fler än 

fem gånger på natt. 

Utifrån ovanstående bedöms föreslagen etablering inte bidra till att 

riktvärdena för vägtrafikbuller överskrids. 
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