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1. INLEDNING

BAKGRUND
Kvarteret Illern är planlagt idag, men har begränsande 
byggrätter mot väster omgivna av en stor del prickmark 
(mark som inte får bebyggas). Området har kommit att 
nyttjas för parkering till omkringliggande funktioner 
och den användningen är angelägen att bevara. För att 
kunna skapa mer rationellt byggda bostäder i området 
och trygga parkeringsfunktionen i plan bedöms en ny 
detaljplan krävas för den västra delen av kvarteret. 

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostä-
der, centrumverksamhet, kontor och äldrevård inom 
kvarteret Illern och samtidigt lösa behövet av allmänna 
parkeringsplatser till omkringliggande offentliga 
verksamheter. Ny bebyggelse ska harmoniera med de 
kulturhistoriska värdena i kvartersstaden. 

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
4. Bullerutredning 

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som 
redogör för inkomna synpunkter. Efter granskning 
upprättas ett granskningsutlåtande som redogör för 
inkomna synpunkter.

En fastighetsförteckning upprättas som redovisar fastig-
hetsägare som är berörda av planförslaget. 

PLANFÖRFARANDE OCH TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett standardförfa-
rande med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Program: Upprättas vid behov där inriktning och om-
fattning bestäms.
Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 
möjlighet att lämna synpunkter.
Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för gransk-
ning och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.
Antagande: Planen antas i kommunfullmäktige.
Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda har möjlighet att överklaga inom tre 
veckor från beslutet tagits.

Planbesked
Planuppdrag Granskning Antagande Laga kra� Bygglov

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kra� Bygglov

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Gransknings-

utlåtande
Laga kra� BygglovSamråds-

redogörelse
Antagande

Samråd

Planbesked
Planuppdrag Samråd Laga kra�Samråds-

redogörelse
Antagande

Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga 
kraft tre veckor efter beslutet. 

Preliminär tidplan
Uppdrag om planläggning februari 2018
Samrådsskede   februari 2019
Granskning    april 2019
Antagande KF   juni 2019
Laga kraft   juli 2019

PLANDATA OCH 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet omfattar den kommunägda fastigheten 
Illern 9 samt del av fastigheten Illern 2 (ägs av ÅKAB). 
Planområdet omfattar ca 2500 m2.

2. TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANUPPDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-02-07 § 36 
beslutat att ge Tillväxtenheten i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för kv. Illern. 
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.   © Lantmäteriet

Ortofoto med markering över planområdets belägenhet i 
staden.
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ÖVERSIKTSPLAN
Gällande översiktsplan (ÖP) som vann laga kraft 2014 
anger området som detaljplanelagt område. Behov av 
framtida bostäder anges i gällande ÖP som möjligt 
att tillgododse inom gällande detaljplaner och LIS-
områdesutpekanden, varpå inga ytterligare utöknings-
områden för bostadsändamål pekas ut. Enligt vård- och 
omsorgsförvaltningen finns ett behov av trygghetsbo-
ende och  gruppbostäder, vilket man i första hand vill 
tillgodose inom befintliga fastigheter inom Åmål. 

I den fördjupade översiktsplanen för Åmåls tätort från 
2002 anges hela kvarteret Ilern som område för bostäder 
och vård.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande över-
siktsplan.

DETALJPLANER
Gällande detaljplan ”Detaljplan för kv. Eken och Illern” 
som vann laga kraft 1989 anger för kv. Illern kvarter-
smark för bostäder, bostäder och vård samt parkering. 
Inom aktuell del av kvarteret anges även en del av prick-
mark (mark får inte bebyggas).

Bilden ovan visar gällande detaljplan och området som 
denna plan berör är streckat i rött 

UNDERSÖKNING AV BETYDAN-
DE MILJÖPÅVERKAN

Enligt genomförd undersökning av betydande miljö-
påverkan som genomfördes 2018-02-15 bedöms inte 
markanvändning och genomförandet av detaljplanen 
medföra sådan betydande påverkan på miljön, hälsan el-
ler hushållningen med mark, vatten eller andra resurser 
att det finns krav på att göra en miljöbedömning enligt 
PBL eller MB av planen. Undersökningen har 2018-03-
22 stämts av med Miljöenheten och reviderats i min-
dre hänseende för att översändas till Länsstyrelsen för 
samråd 2018-05-04. 

Sammanfattande kommentarer:
Att fortsatt beakta i planarbetet är riksintresse för kul-
turmiljövård, hantering av befintligt parkeringsbehov i 
området, omhändertagande av dagvatten, samt ev. bul-
ler från omkringliggande gators fordonstrafik.

Undersökningen visar att ingen strategisk miljöbedöm-
ning eller miljökonsekvensbeskrivning behöver upp-
rättas för planområdet då planens konsekvenser inte 
bedöms innebära risk för betydande miljöpåverkan.
Åmåls kommun fattar därmed beslut om att en strate-
gisk miljöbedömning inte krävs för aktuell detaljplan.

3. AVVÄGNINGAR ENLIGT 
MILJÖBALKEN 

Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avväg-
ningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas;

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler

Planområdet utgör mark planlagd för bostäder som 
kommit att nyttjas för oprogrammerad parkeringsyta 
för närliggande verksamheter mfl. Stor del av fastigheten 
utgörs av grusyta. Planförslaget innebär en möjlighet 
att bygga mer rationell bostadsbebyggelse än gällande 
detaljplan medger och på så vis tillskapa ytterligare 
bostäder genom förtätning i ett centralt och attraktivt 
läge, samtidigt som en samordnad parkeringsyta och 
en genomtänkt gestaltad gårds- och parkeringsmiljö 
föreslås. Planändringen bedöms vara förenlig med de 
allmänna hänsynsreglerna.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushåll-
ning med mark och vattenområden, främst riksintressen 
för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet 
som så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Området är beläget inom riksintresse för kulturmil-
jövården enligt 3 kap.6§ MB för Åmål stad. Del av 
motiveringen till riksintresset ligger i att området utgör 
en stadsmiljö som i småstadens skala speglar svenskt 
stadsbyggande från olika århundraden. Planområdet är 
beläget inom rutnätskvarteren i gränszon för var den 
stadsmässiga och mer storskaliga bebyggelsen övergår i 
friliggande hus. I det fortsatta planarbetet ska belägen-
heten och riksintressets värden beaktas för anpassning av 
ny bebyggelse.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden. 

I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i 
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landet” listas en rad områden som, med hänsyn till sina 
natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.
Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Planområdet omfattar inget riksintresse enligt 4 kap.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer (MKN). 

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors 
miljö och hälsa. Idag finns det särskilda normer för:

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 
2010:477) 

• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 
2004:660) 

• olika kemiska föreningar i fisk- och mussel-
vatten (SFS 2001:554) 

• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

MKN för utomhusluft. Det finns svenska MKN för 
den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid 
och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, ben-
sen, fina partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, 
arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft.
Planområdet är inte närbeläget någon högt trafikerad 
gata eller verksamhet med utsläpp som bedöms kunna 
påverka luftkvaliteten. Ytterligare trafik med luftutsläpp 
i området bedöms som ringa. Planförslaget bedöms inte 
medföra att MKN för utomhusluft överskrids i områ-
det.

MKN vattenförekomster
Status för Vänern- Norra viken är måttlig ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. Vattenförekom-
sten har konstaterats måttlig ekologisk status, utifrån 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer då fiskar och och 
andra vattenlevande djur bara delvis kan vandra i vat-
tensystemet eller saknar naturliga livsmiljöer i strandzo-
nen. Här finns barriärer som dammar, strandskoningar 
eller andra hinder som människan har anlagt. Stor 
del av närområdet utgörs av aktivt brukad mark eller 
anlagda ytor. Likaså bedöms måttlig status på grund av 
avvikelse i vattenståndets förändringstakt då Vänern och 
Vänervikarna är reglerade. Biologiska kvalitetsfaktorer 
som påverkar den utslagsgivande statusen ytterligare är 
växtplanktonanalyser som visar mycket hög klorofyllhalt 
och biomassa vilket indikerar förekomst av näringsrika 
förhållanden. Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer påver-
kar statusen negativt utifrån måttliga ljusförhållanden 
samt uppmätta nivåer av näringsämnen.
Kemisk status uppnår ej god med hänsyn till att upp-
mätta halter av bromerade flamskyddsmedel (summa 
PBDE) i fisk överskrider EUs gränsvärden i lax och 
öring med flera hundra gånger i Vänern. Halten av 
kvicksilver som omfattas av den kemiska statusen har 

genom extrapolering från mätningar i många andra 
sjöar i Sverige visat sig överskrida sin miljökvalitets-
norm i vattenförekomsten. Tungmetaller, kvicksilver 
och kvicksilvereföroreningar har extrapolerats med god 
tillförlitlighet från mätingar i andra vattenförekomster 
med misstanke om liknande förhållanden i Mätningar 
av parametern industriella föroreningar har visat att 
medianen för mätningarna i Vänern överskrider EUs 
gränsvärde med drygt 500 gånger. Vänern.
Miljöproblem i vattenförekomsten omfattar således 
övergödning pga. belastning av näringsämnen, miljögif-
ter och flödesförändringar. MKN är satt att uppnå god 
ekologisk status till år 2027 och god kemisk ytvatten-
status.
Bedömningen är att planförslagets markanvändning 
inte är av sådan art att den ger upphov till reningsbe-
hov innan dagvattnet leds vidare och heller inte (med 
hänsyn till sin belägenhet) komma att påverka någon av 
de kvalitetsfaktorer som angetts ovan och således inte 
MKN-statusen.

MKN för omgivningsbuller, såsom de i dag är formu-
lerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga 
och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än 
100 000 invånare.
Planområdet bedöms inte vara utsatt för eller ge upphov 
till bullerstörning som påverkar MKN för omgivnings-
buller.

MKN för fisk och musselvatten. Vänern är utpekad 
(NFS 2002:6) som vattendrag som ska skyddas, enligt 
förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för 
fisk- och musselvatten, som laxfiskvatten. (Laxfisk-
vatten: fiskvatten där fiskar som lax, öring, röding, sik, 
siklöja, nors och harr lever eller skulle kunna leva.) 
Här anges gräns- och riktvärden för laxfiskvatten med 
flertalet parametrar såsom temperatur, upplöst syre, ph, 
uppslammade fasta substanser, syreförbrukning, nitriter 
m.m. Precis som för bedömning av påverkan av MKN 
för vattenförekomst bedöms planändringen genom sin 
ringa förändring och områdets belägenhet inte påverka 
någon av parametrarna för laxfiskvatten enligt MKN för 
fisk- och musselvatten påverkas.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotop-
skydd, naturreservat, Natura 2000 m m. 
Område för planändring omfattas inte av skydd av na-
turen enligt 7 kap. MB. Dock finns en björkallé längst 
med Nybrogatan som omfattas av det generella biotop-
skyddet, villken ligger utanför planområdet.
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild

Planområdet utgör bostadsimpediment som kom-
mit att nyttjas för oprogrammerad parkeringsyta för 
närliggande verksamheter mfl. Stor del av fastigheten 
utgörs av grusyta. Mot väster löper Nybrogatan med en 
biotposkyddad björkallé mellan körbana och trottoar, 
mot norr gränsar Södra långgatan, mot öster övergår 
marken i serviceboende och mot söder övergår marken 
i gräsyta tillhörande familjecentralen på angränsande 
fastighet. Längst söder ut inom planområdet finns två 
större lönnar.

Planförslag
Planförslaget innebär att den grysade yta där det idag är 
parkeringsplats kan bebyggas med ett bostadshus som 
också kan komma att användas för centrumverksam-
het, kontor eller äldrevård. Byggnaden kommer enligt 
planförslaget att placeras i förlägningen av befintligt 
vårdboende inom kvarterets östra del, vilket gör att det 
på Södra Långgatan blir en sammanhängande stadsbild. 
Genom planförslaget finns möjlighet att skapa en sam-
manhängande grön innergård för det befintliga vård-
boendet och den nya bebyggelsen. En viss del av den 
grusyta som idag finns kan därmed ersättas av grönyta. 

Den del av planområdet som idag är grönyta föreslås i 
planen till stor del att användas som parkering. En del 
som allmän parkering vilket det finns behov av utifrån 
de många omkringliggande offentliga verksamheterna 
och en del för boendeparkering till föreslagen bebyg-
gelse. I södra delen av planområdet bevaras en del av 
grönytan som naturmark för att bevara lönnarna och 
skapa en avgränsning mot familjecentralen. Vid genom-
förande av detaljplanen bör hänsyn tas till björkallén 

som går längst med Nybrogatan och hälsostatus för 
enstaka träd kan undersökas. De träd som står närmast 
planområdet har en begränsad tillväxtyta på grund av 
asfaltering nära stam och dess smala och torra kronor 
tyder på att de har svårt att hitta plats för sina rötter.      

Geotekniska förhållanden
Geo-väst AB gjorde en översiktlig geoteknisk under-
sökning 1988-01-27 för planerad byggnation inom kv. 
Illern, Åmåls kommun. Undersökningen genomfördes 
med trycksondering till fast botten, skruvprovtagning 
och vingsondering med fyra provpunkter i de olika 
hörnen av fastigheten. Det undersökta området var vid 
tillfället delvis bebyggt vilket krävde viss anpassning av 
provpunkter. Markytan var inom huvuddelen av områ-
det relativt plan men med kraftig stigning mot sydost.
Vid undersökningstillfället utgjorde materialet i grun-
den under 0,2-0,4 m vegetationstäcke (matjord) och 
grus huvudsakligen av finsediment, lera, silt och fin-
sand i växellagring. Överst är finsedimenten utbildade 
med en ca 1,5-2,5 m tjock torrskorpa, därunder är fin-
sedimenten lösa med lägsta uppmätta skjuvhållfasthet 
19 kPa på 4 m djup i borrpunkt 1 (längs Södra Lång-
gatan). Närmast fast botten (sten, block eller berg) 
finns ett 0,2-5 m skikt fast lagrad friktionsjord, sand, 
grus och morän. Borrstopp har vid sonderingarna 
erhållits mot fast botten ca 3,0-13 m under markytan. 

Bilden ovan visar björkallé utanför planområdet längs     
Nybrogatan, vy mot söder.

Bilden ovan visar den centrala delen av planområdet.
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N
ybrogatan

Södra Långgatan

Ortofoto med befintlig användning och fastigheterna Illern 2 
och 9 (Lantmäteriet 2018)
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Vid undersökningstillfället (dec 1987) uppmättes fria 
vattenytor 0,8-1,6 m under markytan i provtagnings-
punkterna. Materialet i grunden är starkt tjälaktivt och 
mycket flytbenäget vid vattenmättnad. 

Bedömningen är att lättare byggnader i 1-2 plan nor-
malt kan grundläggas med plattor eller sulor i de fasta 
ytskikten. För tyngre byggnader (mer än 2 våningar) 
krävs i den norra delen av området sannolikt grund-
förstärkning i form av pålar, eventuellt kompensations-
grundläggning. Erforderliga pållängder kan beräknas 
med ledning av utförda sonderingar.

Planförslag 
Med hänsyn till tidigare genomförd geoteknisk under-
sökning föreslås ny bebyggelse i norra delen av planom-
rådet att grundläggas förstärkt i enlighet utredningens 
förslag genom pålar, ev. kompensationsgrundläggning 
eller motsvarande. Grundläggning säkerställs vidare i 
samband med bygglov genom detaljerade geotekniska 
undersökningar.

Förorenad mark
Finns inget som indikerar att området har historia av 
användning som kan ha gett upphov till miljöfarliga 
ämnen i marken.

Planförslag 
Om markföroreningar påträffas under mark,-spräng,-
schakt,- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet 
kontaktas enligt miljöbalken 10 kap11§.  

Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normal-
riskområde vad avser radon. För mark som klassas som 
normalriskområde för radon gäller generellt att man 
inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. 
Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att 
grundläggning ska utföras radonskyddande. Kravet 
innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med 
jorden utformas så att luft från marken förhindras att 
tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste 
därvid ägnas åt håltagningar i golvet för genomför-
ingar etc. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne 
i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnatio-
nen. 

Planförslag 
Markradonundersökning ska göras av byggherren i sam-
band med bygglovsprövning om inte byggnation sker i 
radonsäkert utförande.

Fornlämningar och kulturminnen 
Planområdet omfattar ingen utpekad fornlämning eller 
något kulturminne. Om en fornlämning påträffas under 
grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart 

avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som 
leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos 
länsstyrelsen (som är tillsynsmyndighet). Alla fornläm-
ningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt 
kulturminneslagen. Enligt KML kap 2 § 14 är det den 
som utför arbetsföretaget som betalar för utgrävning. 
Om fornlämningen tidigare varit okänd så kan den som 
utför arbetsföretagen slippa betala.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Planområdet är beläget inom centrala Åmål. I den 
nordöstra delen av kvarteret återfinns ett servicebo-
ende i 3,5 våning tegelbyggnad som sluter kvarteret 
mot nordost. Söder om planområdet återfinns Åmåls 
familjecentral. Norr om planområdet och Södra Lång-
gatan återfinns en tvåvånings verksamhetsbyggnad i 
tegel. Väster/sydväst om planområdet och Nybrogatan 
finns friliggande enbostadshus i 1-2 våningar. Kvarte-
ret Illern är belägen inom rutnätsstaden, precis i gräns 
för var den mer storkaliga stadsmässiga bebyggelsen 
övergår i mindre friliggande byggnader.

Bilden ovan visar serviceboende öster om planområdet med 
dagens parkeringsplats inom planområdet i förgrunden.

Bilden ovan visar infarten till befintlig parkering inom pla-
nområdet samt serviceboendet inom kvarteret Illern sett från 
andra sidan Södra Långgatan.

Planförslag 
Planförslaget bygger på tanken att förlänga den mer 
storskaliga stadsmässiga bebyggelsen längst med Södra 
Långgatan. Byggrätten är placerad i linje med befintlig 
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bebyggelse och nockhöjden är satt till 12 meter för att 
inte den nya byggnaden ska bli högre än intilliggande 
byggnad. En högre byggnad i detta läge hade gjort över-
gången till villabebyggelse i sydväst mycket markant. 
Byggrätten medger en byggnad i vinkel som sluter kvar-
teret. Denna typ av byggnad är passande i detta läge då 
det skulle skapa en bullerskyddad innergård med goda 
möjligheter till en trivsam gårdsmiljö.Under planarbetet 
har dock olika placering av ny bebyggelse prövats, där 
två huvudsakliga alternativ medges i planförslaget. De 
två alternativen är också de som analyserats i genomförd 
bullerutredning. Alternativen vilka även redovsas i bild 
nedan är:

1) Slutet kvarter, tre våningar med 7 lägenheter per vå-
ning (totalt 21 lägenheter).
2) SABO Kombo-hus placerat med långsida åt Södra 
Långgatan, fyra våningar med 4 lägenheter per våning 
(totalt 16 lägenheter).      

Som användning inom kvartersmark inom planområdet 
har i förstahand bostäder (B) prövats. Dock har även 
läpligheten för att inhysa centrumfunktioner (C), kon-
tor (K) och äldrevård (D1) prövats. Detta för att skapa 
en flexibel plan som tillåter att ny bebyggelse kan byta 
funktion över tid. 

Service och arbetsplatser
Planområdet är centralt beläget och har god närhet 
till stadens handels- och serviceutbud. Vårdcentralen 
är belägen ett kvarter österut. Södra skolan (åk 3-6) är 
belägen mindre än 200 meter öster om kv. Illern. Direkt 
söder om planområdet ligger Åmåls familjecentral. 
Inom samma kvarter som planområdet ligger Illerns 
äldreboende vilket omfattar 51 lägenheter fördelat på 
fyra plan och sju enheter. 

Planförslag 
Planförslaget anger som sekundär markanvändning 
centrum (C) för att vid behov kunna använda området 
för att inhysa verksamheter som kan komplettera det ut-
bud av verksamheter som finns i området idag. Utifrån 
den typ av verksamheter som finns i planområdets när-
het har parkeringsmöjligheterna varit en viktig fråga i 
planarbetet. Se rubriken Gator och trafik, Parkering och 
utfarter. En utveckling av äldreboendets verksamhete till 
fastigheten Illern 9 möjliggörs inom planen (D1).

Tillgänglighet
Planområdet har till större delen en flack terräng, 
söderut sker viss stigning mot angränsande fastighet. 
Höjdförhållandena inom området går från 50 m ö.h i 
norr till 53 m ö.h i söder.  

Planförslag 
Friytor bör utan problem kunna ordnas med god till-
gänglighet inom området samt mot omkringliggande 
gator. Det finns gångbana avskild fråk körbana och ett 
väl sammanlänkat gång- och cykelnät i anslutning till 
planområdet vilket ger god tillgänglighet till omkring-
liggande grönområden och servicepunkter. Ny bebyg-
gelse ska utformas tillgängligt för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets 
föreskrifter. 

Bilden ovan visar byggnad som inrymmer olika offentliga 
verksamheter och företag norr om planområdet, vy från söder
 med Södra  Långgatan i förgrunden.

Bilden ovan visar byggandsalternativ 1

Bilden ovan visar byggandsalternativ 2
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Lek 
Inom närområdet finns flera mindre gårdslekplatser och 
inom 300 meters gångavstånd ligger Södra skolan med 
bland annat bollplan.   

Planförslag 
Vid uppförande av bostäder inom planområdet bör 
yta för lek finnas på den innergård som skapas och god 
närhet finns även till omkringliggande lekplatser via 
gång- och cykelnätet. Det är dock av vikt att säkerställa i 
genomförandet av planen att innergården kan innehålla 
ytor för lek som ligger avskild från parkeringsplasen.

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät

Planområdet angränsar i sydväst av Nybrogatan. Ny-
brogatan har genomgått en trafikmätning (2014) som 
visade att ÅDT på gatan uppgick till 968 fordon, varav 
15% lastbilar. Planområdet angränsas i norr mot Södra 
Långgatan. Det är via ovan nämnda gator som planom-
rådet nås från Hjeltegatan som är entrén till staden från 
Strömstadsvägen och E45.

Omkringliggande gator uppskattas av gatuenheten ha 
en ÅDT på följande: Skolgatan ÅDT 500 och Södra 
Långgatan ÅDT 800 och Skolgatan ÅDT 500.

Planförslag 
Planförslaget innebär en viss trafikökning med tanke på 
att planen möjliggör för fler bostäder och verksamheter 

än i dagsläget. I övrigt ger planen inga konsekvenser för 
omkringliggande gatunät.  

Parkering och utfarter
Planområdet utgör idag delvis parkering på grusplan för 
omkringliggande verksamheter. Ca 40 parkeringsplatser 
återfinns, men även del av grönytan har kommit att ian-
språktas för oorganiseras parkering. Totalt bedöms idag 
cirka 50 bilar parkera inom planområdet under dagtid. 
På fastigheten Illern 2 finns idag en parkeringsplats i 
söder med 26 platser tillhörande äldreboendet Illern. En 
del av denna parkering ligger inom planområdet.      

Planförslag 
I planförslaget ges den södra delen av planområdet 
inom fastigheten Illern 9 användningen allmän parke-
ring (P-plats). Inom detta område bedöms tre rader 
med parkeringsplatser rymmas med 11 parkeringsplatser 
per rad. Detta ger totalt 33 parkeringsplatser som ersätt-
ning för den befintliga parkeringsplatsen på grusplanen. 
I närområdet finns ett stort parkeringsbehov då det 
finns offentlig service, där framför allt vårdcentralen, 
familjecentralen och arbetsförmedlingen kräver god 
tillgänglighet och närhet mellan parkering och entré. 
Den del av fastigheten Illern 2 som tagits med i detalj-
planen för att släcka ut gällande plan ges bestämmelsen 
parkering (P) för att bekräfta gällande användning inom 
kvartersmark.

Inom kvartersmakrken i norra delen av fastigeheten 
Illern 9 reservetas ett markområde inom vilket 22 par-
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Ovan: Illustration av hur parkeringsfrågan kan lösas (planområdet rödstreckat)
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keringsplatser kan rymmas. Parkeringsnorm 1 plats/lä-
genhet klaras för de bebyggelseförslag som prövats inom 
planarbetet, men i det fall ett byggnad i vinkel med fyra 
våningar uppförs kan boendeparkering behöva avtalas 
utanför planområdet. I det fall användningen inom 
planen blir centrumverksamhet, kontor eller äldrevård 
finns behov av personalparkering, vilket bedöms rym-
mas inom planområdet.    

I planförslaget styrs parkeringen till att bli samlad söder 
om eventuell ny bebyggelse, både boende-/personal-
parkering och allmän parkering. Detta görs för att den 
nya byggnaden ska bidra till att skapa en sammanhäng-
ande kvartersstruktur. Följden blir att den södra delen 
av kvarteret Illern domineras av parkeringsplatser. I 
illustrationen av hur parkeringsfrågan kan lösas på fö-
regående sida korsas den gångbana som går längst med 
Nybrogatan på tre ställen vid in och utfart till parke-
ringsplatserna. 

I genomförandet blir det viktigt att värna gröna inslag 
mellan parkeringsplatserna, att göra tydliga in- och 
utfarter som blir lättförståeliga för oskyddade trafikan-
ter samt att eftersträva efter så få in- och utfarter som 
möjligt.  

Gång och cykeltrafik
Cykelbana finns längs Hjeltegatan i öst-västlig riktning, 
i Åmål kommuns cykelkarta pekas Södra Långgatan ut 
som lämplig cykelgata i blandtrafik. Ett kvarter öster om 
planområdet finns cykelväg i nord-sydlig från sjuk-
husparken i riktning mot centrum och vidare norrut i 
staden. Trottoar finns längst med Södra långgatan och 
Nybrogatan mellan planområdet och körbanan.

Planförslag 
Planförslaget påverkar trottoaren längs med Nybrogatan 
på så sätt att flera in-/utfarter från parkeringen inom 
planområdet kommer att korsa den. Det bedöms dock 
finnas möjlighet till god uppsikt i samband med parke-
ringsutfarterna och goda förutsättningar för att skapa 
säkra passager. 

  
Kollektivtrafik

Västtrafik trafikerar Åmål med lokaltrafik (Åmålsrun-
dan, buss 780), samt buss 774 mellan Åmål och Säffle.
Flera närliggande hållplatser finns, såväl längs Södra 
Långatan, Kungsgatan och Hjeltegatan.
Norge/Vänerbanan (tågtrafik) löper genom Åmål. 
Tågstationen är belägen ca 380 km sydväst om planom-
rådet.

Planförslag 
Planen föreslår inga förändringar.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller

Enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggan-
de (2015:216) bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostads-
byggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden 
gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter 
men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. 
Med hänsyn till planområdets belägenhet i stadsmiljö 
med omslutande gator (Nybrogatan och Södra Lång-
gatan) så har ett behov funnits av att utreda områdets 
påverkan av omgivningsbuller. Bullerutredning utförd 
av WSP Akustik daterad 2018-10-02 har prövat bebyg-
gelse inom området utifrån två olika byggnadsalternativ. 
Byggnadsalternativ 1 var en sluten byggnadskropp i 
vinkel mot Södra Långgatan och Nybrogatan. Bygg-
nadsalternativ 2 var ett punkthus placerat med långsida 
mot Södra Långgatan. Beräkningar har gjorts med 
trafikflöden enligt prognosår 2040. Enligt beräkning-
arna kan gällande riktvärden innehållas för byggnadsal-
ternativ 1 om uteplatser placeras där beräknad ljudnivå 
inte överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå. För byggnadsalternativ 2 kan 
riktvärdena innehållas om åtgärder vidtas både vid fasad 
och vid gemensam uteplats.

För byggnadsalternativ 1 bör enskilda balkonger inte 
placeras vid fasader där riktvärden överskrids. En 
gemensam uteplats kan anordnas på innergården, då 
kan enskilda balkonger placeras även där riktvärden 
överskrids.

För byggnadsalternativ 2 bör byggnaden förkortas mot 
Nybrogatan för att uppfylla riktvärdet för ekvivalent 
ljudnivå vid samtliga fasader. Alternativt kan place-
ring av fönster undvikas vid just denna fasad. För att 
innehålla de riktvärden som gäller vid uteplats bör en 
gemensam uteplats anordnas som är skyddad från Ny-
brogatan med en 2 meter hög bullerskärm.

Planförslag 
Inom planförslaget möjliggörs båda byggnadsalternati-
ven och två bestämmelser för risk och störningsskydd 
införs. För att möta behoven för byggnadsalternativ 1 
införs m1 Enskilda balkonger får endast placeras vid fasad 
mot gata i det fall en gemensam uteplats  anordnas på 
innergården. För att möta behoven i det fall byggnadsal-
ternativ 2 eller motsvande väljs införs planbestämmelsen 
m2 Bullerskärm med en höjd av 2 meter ska uppföras 
mellan gemensam uteplats och Nybrogatan i det fall 
byggnad placeras med kortsida mot Nybrogatan. Byggrät-
ten har förkjutits något öster ut i planområdet mot den 
byggnad som bullerutreddes i byggnadsalternativ 2, 
varpå bedömningen är att ingen ytterligare bestämmelse 
behöver införas för att klara bullerriktvärdena vid fasad 
mot Nybrogatan.
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Vibrationer
Planområdet är beläget med ett avstånd om ca 250 m 
till järnväg och inga större transportleder som kan ge 
upphov till vibrationer finns i närområdet. Planförslaget 
bedöms därmed inte vara påverkat av vibrationer.

Planförslag
Planen föreslår inga förändringar.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna beskrivs på s.5-6 under kapitlet 
3. Avvägningar enligt miljöbalken mfl.

Planförslag
Planförslaget bedöms med hänsyn till områdets belägen-
het och omfattning av planändring inte medföra någon 
risk att MKN för utomhusluft överskrids. Se mer ingå-
ende bedömning på s.5-6 under kapitlet 3. Avvägningar 
enligt miljöbalken mfl.

Risk för luftföroreningar
Plaområdet är inte närbeläget någon verksamhet som 
bedöms ge upphov till luftförorening. Omkringliggande 
gator bedöms ha god luftgenomströmning och planom-

rådet anses inte påverkas av luftföroreningar från trafik.

Planförslaget innebär en något ökad trafik i området, 
dock utgör denna en ringa ökning och bedöms inte 
påverka luftkvaliteten i området.

Planförslag
Planförslaget bedöms inte omfattas av eller påverka 
luftkvaliteten i området.

Farligt gods
Planområdet angränsas endast av stadsgator och ingen 
anvisad farligt godsväg.

Planförslag
Planen föreslår inga förändringar.

Tillståndspliktig verksamhet
Ingen tillståndspliktig verksamhet förekommer inom 
eller i närhet till planområdet, inte heller föreslås sådan 
markanvändning.

Planförslag
Planen föreslår inga förändringar.

Kartan ovan visar beräknade värden vid fasad vid byggnadsalternativ 1. Se Bullerutredning utförd av WSP Akustik, daterad 
2018-10-02
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Översvämningsrisk och skyfall
Boverket har riktlinjer för hur länsstyrelsen ska bedriva 
det tillsynsansvar som myndigheten har över kommu-
nernas planering i översvämningskänsliga områden. I 
vägledningen beskrivs att i ny sammanhållen bebyggelse 
och samhällsviktig verksamhet inte får uppföras nedan-
för högsta dimensionerande nivå. 

Planområdet ligger inte inom riskområde att drabbas 
vid skyfall enligt kommunens skyfallskartering som 
tagits fram under 2018. 

Planförslag
Inga åtgärder bedöms behövas inom planområdet för att  
klara de säkerhetsnivåer för äversvämning som anges i 
Boverkets tillsynsvägledning eller för att hantera skyfall. 
Planförslaget innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar 
i närområdet mot när skyfallskarteringen genomfördes, 
men det bedöms inte vara några stora problemområden 
i planområdets närhet som kan riskera att förvärras vid 
genomförande av planen. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten

Planområdet är beläget inom kommunalt VA-verksam-
hetsområde.

Planförslag
Det finns två avsättningar för VA mot fastigheten sedan 
tidigare. Kapacitet för anslutning bedöms finnas. Bostä-
derna föreslås anslutas till kommunalt VA.

Dagvatten
Planområdet är anslutet till det kommunala dagvatten-
systemet.  

Planförslag
Ett genomförande av planen innebär att tidigare för-
dröjnings- och infiltrationsytor hårdgörs. Kommunen 
kommer i bygglovsskedet att ställa krav på att dagvatten 
ska fördröjas och att förorenat vattens från tex. parke-
ringsytor ska renas innan anslutning sker till det kom-
munala dagvattensystemet.  

I aktuellt fall motsvarar detta ett flödeskrav på 8l/s, och 
en utjämningsvolym av ca. 25m3

På grund av utrymmesbrist är det inte troligt att öppna/
torra magasin, svackdiken etc. är lämpligt i detta om-
råde. I praktiken kommer istället lämpliga lösningar att 
utgöra kassett eller rörmagasin i P-ytor, eller grönytor i 
anslutning till dessa. 

Värme
Fjärrvärmenät finns i till planområdet intilliggande 
gatumark. 

Planförslag
Värmeförsörjning föreslås ske med långsiktigt hållbar 
energilösning.

El, telefon och IT
Vattenfall Eldistribution är elnätägare inom Åmål stad. 
För telefon och IT har både Telenor accessnät och 
Skanova-nät utbyggt i staden. Inga ledningar är belägna 
inom planområdet utan går i till planområdet intillig-
gande gatumark.

Planförslag

Planområdet föreslås anslutas till befintligt nät.

Avfallshantering
Ingen avfallshantering sker inom planområdet idag.

Planförslag
Avfallshantering ska ske i enlighet med Avfallsplan 
2015-2020 för Åmål-Säffle kommun. Utrymme för att 
lösa yta för sortering av hushållsavfall bedölms rymmas 
inom kvartersmark.
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5. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOMFÖRANDE

Planen får konsekvensen att förtätning på en central 
lucktomt möjliggörs. En grusyta tas i anspråk för ett 
nytt hus som kan ha användningen bostäder, centrum-
verksamheter, kontor eller äldrevård. En gräsyta som 
idag fungerar som infiltrationsyta i det kommunala dag-
vattensystemet och som utgör ett grönt inslag i stadsbil-
den hårdgjörs till förmån för en allmän parkeringsplats. 
Dagvattenfrågan löses genom underjordiska magasin 
enligt genomförda beräkningar, vilket tar omhand frå-
gan då området inte bedöms bli hårt drabbat vid skyfall 
eller översvämningar. Vad gäller förlusten av grönområ-
det som rekreationsplats och grönt inslag i staden så har 
en värdering gjorts där det stora behovet av en allmän 
parkeringsplats inom detta område med många offent-
liga servicefunktioner prioriterats högst. Det bedöms 
finnas en godtagbar närhet till andra grönområden och 
parkmiljöer för de boende i närheten. En yta med na-
turmark sparas även inom planområdet för att värna de 
stora lönnar som finns i området. Den björkallé som går 
längst med Nybrogatan bedöms inte direkt ta skada av 
planförslaget men dess hälsostatus kan behöva undersö-
kas i samband med genomförande av planen.
 
Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljö 
som berör den småskaliga stadsmässigheten i Åmåls 
stadskärna. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt 
utan snarare förstärkas då stadsstrukturen genom planen 
byggs på och höjden på nytt byggnadsverk anpassats till 
omkringliggande bebyggelse. Samtliga funktioner som 
inom planen tillåts i den nya bebyggelsen är sådana som 
vinner på att ligga inom god närhet till befintlig service 
och kollektivtrafik. Genom planbestämmelser kring 
bullersyddsåtgärder säkras en god boendemiljö ur ett 
hälsoperspektiv.  

6. GENOMFÖRANDE-
FRÅGOR
Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisa-
toriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Genomförandefrågornas beskrivning har ingen rättsver-
kan. Avsikten med beskrivningen är att den skall vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt

Inga förändringar av lovplikten är aktuella.  

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen 
vinner laga kraft. Åren bestäms utifrån rimligheten 
att genomföra planen. Under genomförandetiden har 
fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan 
att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 
till ersättning för till exempel förlorad byggrätt.

Planavgift
Vid bygglov tas planavgift ut enligt gällande taxa.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom 
parkering och naturområde.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelning mellan kommunen och andra aktö-
rer:

Planarbete            Åmåls kommun

Grundkarta, nybyggnads-          Åmåls kommun
karta, bygglov   

Fastighetsbildning, ledningsrätt               Lantmäteriet

Exploatering inom kvartersmark                      Exploatör

Exploatering på allmän platsmark          Åmåls kommun

Avtal
Inga avtal behöver upprättas för planens genomförande 
om ny bebyggelse inte innehåller fler än 22 bostäder. 
Vid en maximal exploatering inom planen kan parke-
ringsnormen 1 parkering/lägenhet innebära att avtal 
om boendeparkering utanför kvartersmarken på Illern 9 
behövas. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

Inom fastigheten Illern 9 ger planen konsekvensen att 
viss kvartersmark övergår till allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap. 

Servitut, gemensamhetsanläggningar, sam-
fälligheter och ledningsrätter

Inom planområdet finns inga servitut eller rättigheter 
och inga nya bedöms behöva upprättas för planens 
genomförande. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Kostnader för genomförande av planen tillfaller:
Iorningställande av parkering 
på allmän plats:   Åmåls kommun
Genomförande inom  
kvartersmark:    Exploatör

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar:
- Bullerutredning utförd av WSP Akustik, daterad 
2018-10-02
- Geoteknisk utredning utförd av Geo-väst AB, daterad 
1988-01-27

TILLSTÅND
Bygg- alternativt marklov krävs för genomförande inom 
detaljplanen. I byggprocessen bör särskilt bevakas att 
dispens som ansöks om hus länsstyrelsen krävs för att 
genomföra åtgärder som påverkar den biotopskyddade 
allén längst med Nybrogatan.

7 . MEDVERKANDE  
TJÄNSTEMÄN

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland AB 
genom Sofia Wedin i samarbete med Emma Johansson, 
Daniel Nordholm och Sara Svensson. I planarbetet har 
även Fatima Åhl Sjöberg för Åmåls kommun deltagit.

Åmål 2019-01-15

Sofia Wedin
Samhällsplanerare, SBK Värmland 
Tjänstemannastöd Åmåls kommun


