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1. INLEDNING
BAKGRUND
Planområdet är utpekat i kommunens översiktsplan (2013) 
som utbyggnadsområde för industri. Kommunen har 
länge haft en ambition att genomföra en detaljplanelägg-
ning av området. I början av 2018 fanns intresserad explo-
atör i området varvid planuppdrag gavs. I dagsläget finns 
ingen exploatör i områden, men kommunen bedömer det 
fortsatt viktigt att genomföra planläggning av området för 
att hålla en planberedskap för industri och begränsad han-
delsanvändning. Området bedöms attraktivt för åsyftad 
markanvändning med hänsyn till läget vid E45 .

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tom-
ter för industriändamål och samtidigt ge möjlighet för 
handel med skrymmande varor i ett skyltläge vid E45. 
Avsikten är att möjliggöra för såväl industrietableringar 
som sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med 
centrumhandeln. Lokaliseringen medför ett skyltläge vid 
E45 och entrén till Åmål stad via Strömstadsvägen, vilket 
innebär att särskild vikt bör läggas vid gestaltningsfrågor 
av området samt bebyggelsen.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
4. Övriga handlingar av intresse utgörs av de tekniska 

utredningar som listas under genomförandekapitlet.

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som re-
dogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprättas 
ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna syn-
punkter.

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

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

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 

Planbesked
Planuppdrag Bygglov

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kra� Bygglov

Kungörelse Samråd Granskning Gransknings-
utlåtande

Laga kra�Samråds-
redogörelse

Antagande

Planbesked
Planuppdrag Samråd Laga kra�Samråds-

redogörelse
Antagande

Underrä�else

GranskningSamråd Antagande Laga kra�

möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning 
och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.

Antagande: Planen antas i kommunfullmäktige.

Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgo-
dosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor från 
beslutet tagits.

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

Preliminär tidplan
Uppdrag om planläggning  2018
Samrådsskede   våren 2019
Granskning    sommaren 2019
Antagande KF   hösten 2020
Laga kraft   vinter 2020

PLANDATA OCH MARKÄGO
FÖRHÅLLANDEN 
Planområdet omfattar del av fastigheterna Åmåls-Nygård 

1:1 som ägs av kommunen och Björkil 2:1 som är priva-
tägd (men där kommunen avser att förvärva akuell del). 
Området omfattar totalt strax under 190 000 m2, varav ca 
143 000 m2 utgör kvartersmark.

Figur 1 visar planområdets ungefärliga belägenhet 
rödmarkerad.
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2. TIDIGARE STÄLLNINGS
TAGANDEN

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsen har 2019-01-16 § 14 beslutat att ge 
Tillväxtenheten i uppdrag att upprätta förslag till detalj-
plan för Säter. Området benämns som område väster om 
E45 mitt emot Dalhall. Sedan uppdraget gavs har Åmåls 
kommun genomgått en omorganisation och numera lyder 
planuppdrag under Plan- och fastighetsenheten.

ÖVERSIKTSPLAN
Kommunens översiktsplan (2013) pekar ut området som 
framtida utökningsområde för industri/verksamheter. 
Planförslaget är därmed förenligt med översiktsplanen. 
Området omfattas inte av detaljplan idag.

ÖVRIGA PROGRAM  
OCH POLICYS
Planområdet utgör skogsmark men är inte utpekat med 
några särskilda naturvärden i kommunens Naturvårds-
program (2017-2018). Marken är varken på regional eller 
kommunal nivå utpekad för värdefull natur eller andra be-
varandevärden.

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE  
MILJÖPÅVERKAN
Enligt genomförd undersökning om betydande miljöpå-
verkan, daterad 2019-09-10, bedöms inte föreslagen änd-
rad markanvändning och genomförandet av detaljplanen 
medföra sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att det 
finns krav på att göra en strategisk miljöbedömning enligt 
PBL eller MB av planen. Undersökningen är avstämd med 
Bygg- och miljönämnden i juni och september 2019.

Undersökning om betydande miljöpåverkan har samråtts 
med länsstyrelesen den 2019-11-14 där länsstyrelsens 
bedömning lyder att de delar kommunens bedömning 
under förutsättning att kommunen i det fortsatta planar-
betet redovisar för det bergsuttag som kommer ske vid 
markberedning. Om kommande utredning visar på allt för 
omfattande störningar under tiden marken bereds, eller 
att uttaget av massor är för omfattande kan länsstyrelsen 
komma att omvärdera sin bedömning av miljöpåverkan. 
Även resultatet av kommande naturinventering kan, bero-
ende på vad man där kommer fram till, innebära en om-
värdering av om planen ger betydande miljöpåverkan eller 
inte.

Kommunens bedömning av förändrad markanvändning i 
området lyder:

Skogsmark med de värden och funktioner som en skog 

besitter genom möjlighet till lek och rekreation och att 
det utgör en livsmiljö för djur och växter som tillsam-
mans bidrar till den biologiska mångfalden föreslås ersät-
tas av industrimark och/eller handelsändamål. Föreslagen 
markanvändning kommer innebära en ökad trafikalstring 
till planområdet vilket påverkar väg 2246 samt E45. Tra-
fikutredning avses genomföras för vidare bedömning av 
påverkan. Läget vid E45 medför en risk kopplat till olycka 
avseende transporter med farligt gods. Riskbedömning 
bör genomföras kopplat till föreslagen markanvändning.

Inga kända naturvärden finns inom planområdet och plat-
sen är inte särskilt utpekat i kommunens naturvårdspro-
gram, dock avses naturvärdesinventering genomföras då 
området omfattar skogsmark idag. Planens påverkan på 
MKN för vattenkvalitet hos recipient behöver hanteras 
vidare, förslagsvis i samband med utredning av dagvatten-
hantering. Närliggande bostadsbebyggelse behöver beak-
tas för att undvika störning från planområdets föreslagna 
verksamheter. Ett plangenomförande innebär att kommu-
nen kan skapa ett flertal attraktiva industri/handelstomter 
vid E45. Detta kan stärka det lokala näringslivet genom 
nya etableringar och således även skapa nya arbetsplatser 
- en faktor som kan påverka befolkningsutvecklingen i 
kommunen. 

Bedömningen är att ett ianspråktagande av marken enligt 
planförslag, som innebär ett detaljplaneverkställande av 
utpekande av utökningsområde för industri i den kom-
munala översiktsplanen, inte föranleder behov av kom-
pensationsåtgärder. Marken är varken på regional eller 
kommunal nivå utpekad för värdefull natur eller andra 
bevarandevärden. Allmänintresset i skapandet av verk-
samhetstomter i läget vid E45 och entrén till Åmål stad 
bedöms starkt och är av betydande vikt för kommunens 
genom sitt skyltläge och närhet till transportstråk.

De sakfrågor som bedöms kräva särskild utredning inom 
ramen för planarbetet är:

• Geoteknik

• Naturvärde

• Risk-transport av farligt gods

• Dagvatten och påverkan MKN

Undersökningen visar på att ingen strategisk miljöbedöm-
ning eller miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas 
för planområdet då planens konsekvenser inte bedöms 
innebära risk för betydande miljöpåverkan. 

Sedan undersökningen genomfördes har en begränsning i 
markanvändningen gjorts och planen föreslås inte längre 
medge livsmedelshandel som komplement till skrymman-
de handel.
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3. AVVÄGNINGAR ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.FL.

MILJÖBALKEN (MB)
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
Att skapa möjlighet för verksamheter på åsyftad plats be-
döms förenlig med den markanvändning som förekom-
mer i anslutning till E45 genom Nygårds industriområde 
på den östra sidan av vägen i höjd med aktuellt planområ-
de. Området är sedan 2014 utpekat i översiktsplanen som 
utbyggnadsområde för industri. Idag utgörs marken av 
skogsmark som på grund av sin terräng och sitt läge längs 
E45 bedöms ha begränsat rekreationsvärde. Den skogsa-
real som kommer påverkas utgör en marginell del av kom-
munens totala skogsarea. Åmåls kommun bedömer att 
lokaliseringen längs E45 utgör ett viktigt marknadsläge då 
det är attraktivt med hänsyn till andelen transporter på eu-
ropavägen och skyltläget. Ett plangenomförande innebär 
en påverkan på landskapsbilden, men bedöms samtidigt 
inte vara främmande då Nygårds industriområde präglar 
området på östra sidan om E45. Att möjliggöra för eta-
blering av verksamheter är viktigt för att stärka det lokala 
näringslivet och den lokala arbetsmarknaden och anses 
vara av stort allmänt intresse. Utifrån ovan bedöms hänsyn 
ha tagits och marken vara lämplig för avsedd användning. 

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser 
för hushållning
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark 
och vattenområden, främst riksintressen för naturvården, 
kulturmiljövården, eller friluftslivet som så långt som möj-
ligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada na-
tur- eller kulturmiljön. 

Området omfattas inte av några riskintressen enligt 3 kap. 
MB. 

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för 
vissa områden 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i lan-
det” 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 påtag-
ligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestäm-
melserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av be-
fintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Området omfattas inte av några riskintressen enligt 4 kap. 
MB.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 för att 
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläpp-
skällor från till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan 
anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av 
ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskri-
vas i ord. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna syftar till att 
skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskil-
da normer för:

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten 

(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, svaveldiox-
id, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly 
i utomhusluft.

Planområdet utgörs idag av skogsmark. Området är belä-
get på en höjd med öppet landskap mot väster och E45 åt 
öster, området bedöms ha god luftgenomströmning och 
planförslaget bedöms inte ha påverkan på MKN för ut-
omhusluft.

MKN för vattenförekomster
Recipient för dagvatten är närliggande bäck med anslut-
ning till Åmålsån - Nedre Kalven till mynningen i Vänern. 

Åmålsån- Åmålsån har bedömts uppnå måttlig ekologisk 
status. Vattenförekomsten klassning beror till stor del på 
fysisk påverkan som orsakats av människan. Dammar och 
andra hinder som har skapats kan hindra fiskar och andra 
vattenlevande djur att vandra i vattensystemet. På grund 
av strandskoning och uppodlad mark kan djur och växter 
sakna naturliga livsmiljöer i strandzonen. Problemet kan 
åtgärdas med att vattendraget eller sjön återställs i ett mer 
naturligt tillstånd. 

Åmålsån uppnår inte god kemisk status med hänsyn till 
kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt bromerade 
difenyletrar (PBDE)- en industrikemikalie (används 
främst i flamskyddsmedel) som sprids till miljön via läck-
age från varor och avfallsupplag samt atmosfäriskt nedfall 
från långväga lufttransporter. Gränsvärdet för PBDE i 
fisk förmodas överskridas i alla ytvatten. Gränsvärdet för 
kvicksilver överskrids i alla Sveriges undersökta ytvatten-
förekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Utsläpp av 
kvicksilver har under lång tid skett i både Sverige och ut-
omlands vilket lett till långväga luftburen spridning och 
storskalig atmosfärisk deposition.



6 | SAMRÅDSHANDLING

Kvalitetskravet har satts till att uppnå god ekologisk status 
2021, samt god kemisk ytvattenstatus. 

Vänern-Åmålsviken. Åmålsvikens ekologiska status är 
klassad till måttlig. Fisk är utslagsgivande för bedömning-
en. Detta då Vänern regleras på ett sätt som är negativt för 
växter och djur inklusive fiskbestånden. Vattenförekom-
sten saknar naturliga vattenståndsvariationer och strand-
miljöer som är beroende av perioder av högvatten/låg-
vatten växer igen. Fiskar och andra vattenlevande djur kan 
dessutom inte vandra naturligt till de flesta av de större 
vattendragen till Vänern och i utloppet Göta älv. Dam-
mar hindrar fiskar att vandra till tillflöden och Göta älv 
för lek, uppväxt och födosök. Vattenförekomsten har bra 
vattenkvalitet vilket bedömningen av påväxt-kiselalger och 
näringsämnen visar.

Åmålsviken uppnår ej god kemisk status. Bedömningen 
av kemisk status i Åmålsviken har gjorts genom extrapole-
ring av mätningar. Precis som beskrivs för Åmålsån finns 
även i Åmålsviken problem med höga halter kvicksilver 
och PBDE. Dessa omfattas av undantag genom mindre 
stränga krav. Gränsvärdet för den industriella föroreningen 
antracen överskrids i bottensediment. Påverkansbilden är 
komplex och det är oklart vilka åtgärder som är möjliga 
och mest kostnadseffektiva för att nå god kemiska status. 
Ett tidsundantag har därför fastställts till 2021.

Påverkanskällor till miljöproblemen bedöms vara föro-
renade områden, signifikanta punktkällor, urban mark-
användning, transport och infrastrukur och atmosfärisk 
deposition.

Risk bedöms finnas för att inte ekologisk eller kemisk po-
tential uppnås till 2021. 

Planförslagets påverkan på recipient och status i förhållan-
de till miljökvalitetsnormer för vatten har bedömts genom 
föroreningsberäkningar i samband med dagvattenutred-
ning. Resultatet med förslag till systemlösning visar att det 
vid ett plangenomförande går att uppnå en förorenings-
belastning där samtliga ämnen underskrider föreslagna 
riktvärden för MKN och att planen är förenlig med kravet 
att status för MKN inte får försämras. Detta beskrivs mer 
ingående under kapitlet Teknisk försörjning. 

MKN	för	fisk-	och	musselvatten
Vänern omfattas av förordningen (2001:554) för miljö-
kvalitetsnormer för fisk- och musselvatten för att skydda 
fiskvatten i landet. 

Med samma motivering som för påverkan på MKN för 
vattenförekomster bedöms inte MKN för fisk- och mus-
selvatten påverkas av planförslaget.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, 
biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m.m. 
Inga områden som omfattas av skydd enligt 7 kap. MB 
finns inom området och inga sådana naturvärden har på-
träffats vid inventering av området. 

4. FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild
Naturvärdesinventering (Calluna 2019) har tagits fram 
som underlag för detaljplanen.

Inventeringsområdet består till stora delar av produktions-
artad gran- och tallskog samt mindre delar med lövskogs-
miljöer där björk dominerar. Skogen är överlag ung, ca 
40-60 år gammal, och homogen. I stora delar av området 
finns i princip inget buskskikt men bitvis finns enbuskar 
och viden. Bristen av död ved och en skoglig kontinui-
tet leder till att inga eller få naturvårdsarter förekommer. 
I flera partier finns stenmurar, enbuskar och små partier 
med kvarlevor av en hävdgynnad flora i ett igenväxnings-
stadium där exempelvis svinrot, ängsvädd och ärenpris 
fortfarande växer kvar. Området är ganska flackt men 
några lite kuperade ytor finns. Markfuktigheten är överlag 
torr-frisk med undantag för några små blötare partier. I 
den västra delen rinner Nygårdsbäcken och i kantzonerna 
växer al, björk och gran. 

Objektförteckning finns som bilaga i naturvärdesinvente-
ringen. 

NVO 1- Blandskog- Allmänt med död ved av olika träd-

Figur 2 visar karta inventeringskarta över naturvär-
desobjekt, Calluna 2019.
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slag. Viss variation av trädslag och ålder men inga gamla 
träd.

NVO 2- Hällmarkstallskog- Sparsamma förekomster av 
död tallved. Flera tallar över 120 år gamla. Förekomst av 
naturvårdsarter.

NVO 3- Hällmarkstallskog- Enstaka förekomster av död 
tallved. Förekomst av stenmur. Tallar ca 60–110 år gamla.

NVO 4-Blandskog- Sparsamma förekomster med död al, 
både liggande och stående. Små ytor jämte vattendrag po-
tentiellt lekvatten för groddjur. Bitvis örtrikt, olika trädslag 
och variation av fuktighet ger gynnsamma miljöer för flera 
artgrupper.

NVO 5- Dike- Bra miljöer för insekter och potentiellt för 
groddjur i översvämningszoner.

NVO 6- Vattendrag- Bra miljöer för insekter, möjligtvis 
fisk och potentiellt för groddjur i översvämningszoner. 
Enstaka förekomster med död ved både i kantzon och i 
vatten.

NVO 7- Asp- Grov asp, början till hålighet i stam.

Enligt den preliminära planskissen som låg till underlag 
för naturvärdesinventeringen så är det objekt 2 och 3 som 
kommer beröras vid ett plangenomförande medan Ny-
gårdsbäckens naturvärden (objekt 4 och objekt 6) kom-
mer vara opåverkade. Ungefär halva tallskogen (objekt 
2) med ett påtagligt naturvärde kommer försvinna. Arter 
som är knutna till äldre tallar och död ved av tall kommer 
påverkas negativt i viss mån, exempelvis spillkråka (NT). 
Ytan som innehåller biotopkvaliteter för dessa arter och 
som kommer försvinna är dock liten (ca 0,5 ha). Detta gör 
att påverkan bedöms som liten.  

NVO 1 och 3 har ett visst naturvärde men är också de 
små till storleken och innehåller inga högre naturvärden 
eller förekomster av naturvårdsarter. Påverkan blir därför 
också här liten. Om man bestämmer sig för en utökad ex-
ploatering där Nygårdsbäcken och dess kantzoner berörs 
kan däremot påverkan på naturmiljöer och skyddade ar-
ter bli måttlig till stor. Calluna rekommenderar att särskild 
hänsyn tas till Nygårdsbäcken och dess kantzoner i det 
fortsatta arbetet med detaljplanen.

Övriga ytor har låga naturvärden eftersom skogen är rela-
tivt ung och homogen. Dessa miljöer innehåller få värde-
höjande element som exempelvis död ved och hyser där-
för inga eller få naturvårdsarter och påverkan blir därför 
mycket liten i dessa ytor.

Planförslag

I den nordvästra delen av planområdet föreslås markan-
vändningen skogsmark (NATUR1). Syftet är att behålla 
en skogsridå med hänsyn till omgivningspåverkan av in-
dustriområdet i förhållande till närliggande bostad (se fi-
gur 5 på s.10). I samband med detta kommer del av det 
identifierade naturvärdesobjektet för hällmarkstallskog att 

bevaras. Utifrån bedömningen att ett plangenomförande 
har liten påverkan på naturvärden i området föreslås inga 
särskilda åtgärder.

Remsa mellan E45 och den nya lokalgatan föreslås utgöra 
naturmark (NATUR). Naturremsan skapar tillsammans 
med del av vägområdesslänt för E45 en avskiljning mellan 
de två körbanorna. 

Planförslaget bedöms inte inverka på Nygårdsbäcken, då 
plangränsen för industrimark har som närmast ett avstånd 
på ca 20 meter från bäcken. Enligt diskussion med Calluna 
har en buffertzon på ca 15 meter från bäcken bedömts ut-
göra ett bra riktmärke för att skydda vattenmiljöerna och 
de närmaste omgivningarna.

I den södra delen av planområdet föreslås fördröjnings-
lösning för dagvatten inom naturmark (NATUR) och be-
stämmelse (damm1) som lyder att marken ska anordnas 
med fördröjningsanläggning för dagvatten. Fördröjnings-
anläggning ska utformas som damm eller motsvarande 
för att uppnå erforderlig rening. Vid en övergripande av-
stämning med Calluna bedöms en placering av en dag-
vattendamm i södra delen av planområdet inte utgöra 
något problem så länge som Nygårdsbäckens hydrologi 
beaktas. Vidare kan gärna dagvattendammen utformas 
(om möjligt) så att den blir intressant för groddjur, dvs 
tallrikformad med sluttande kanter och en djuphåla på 
minst 1 meters djup. Anpassning av dammens detaljut-
formning bedöms kunna ske och bör därmed göras till 

Figur 3 visar resultat från naturvärdesinventering 
utifrån föreslagen markanvändning.
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Sättningar generellt

Vid belastning på marken med sedimentjord finns det risk 
för uppkomst av sättningar. Sedimentjordens mäktighet 
och dess sättningsegenskaper har inte undersökts inom 
ramen för detta projekt. Torv är mycket sättningsbenäget 
vid belastning. 

Stabilitet generellt 

Stabilitet i området är idag god. Sedimentjordens djup till 
fast botten och sättnings- och hållfasthetsegenskaper har 
inte undersökts inom ramen för undersökningen. Geo-
tekniska undersökningar på sedimentjorden fordras när 
marknivåer och byggnader är känt. Bergtekniska under-
sökningar kan behovas på eventuella planerade skärningar 
för blockutfall. 

Grundläggning generellt 

Inom områden med friktionsjord och berg i dagen med 
tunt mulljordstäcke kan byggnader grundläggas ytligt med 
platta på mark. Inom områden med organisk jord och 
sedimentjord behovs en geoteknisk undersökning innan 
val av grundläggning kan väljas. Exempel på åtgärder är 
utskiftning av sedimentjorden, överlast på sedimentjorden 
eller djupgrundläggning av planerade byggnader.

Radon 

Områdets undersökningar visar att marken kan klassas 
som lågradonmark och området bör klassas som berget 
till lågradonmark.

Planförslag 
Utförd geoteknisk undersökning i området visar att sta-
biliteten i området är god. Grundläggning av byggnader 
inom områden med friktionsjord och berg i dagen med 
tunt mulljordstäcke bedöms kunna grundläggas ytligt med 
platta på mark. För områden med organisk jord och sedi-
mentjord bör det i samband med projektering av ny be-
byggelse och bestämd marknivå genomföras en detaljerad 
geoteknisk undersökning för att fastställa markens egen-
skaper mer ingående i relation till val av grundläggning 
och byggnadslast. För att det ska gå att bedöma om stabi-
liteten är tillräcklig bra behövs information om högsta till-
låtna marknivån och hur stora byggnader som ska byggas, 
vilket utgör information som inte finns i samband med 
detaljplanearbetet utan inhämtas först vid ett genomför-
ande av detaljplanen. Kompletterande bergteknisk under-
sökning kan bli aktuellt i fallet av bergsslänter om berget 
inte ska plansprängas för att säkerställa att inte risk för 
blocknedfall föreligger. Detta hanteras vidare i samband 
med projektering av området utifrån den marknivå som 
kommer läggas fast i projekteringsskedet.

Bergsuttag

Utifrån den geotekniska undersökningen som gjorts 
bedöms stor del av området utgöra berg- bergart granit. 
Vid ett plangenomförande avses marken i området att 
grovplaneras för iordningsttällande och så långt det är 

utpekade naturvärden i den södra delen av planområdet 
(NVO 6) varvid en egenskapsgräns för bestämmelse om 
damm föreslås.

Geotekniska förhållanden
I SGU:s jordartskarta pekas större delen av planområdet 
ut som omfattandes berg överlagrat av morän. Geoteknisk 
förstudie har genomförts av SWECO 2019-09-17 som 
underlag för detaljplanen. Undersökningen har syftat till 
att översiktsligt kartlägga jordlager- och grundvattenför-
hållanden. Marknivåer varierar i området mellan +59 och 
+74 möh (RH2000) med ökning mot norr och minskning 
mot söder. Undersökningen genomfördes genom mätning 
av radonhalt i markluft, samt mätning av gammastrålning 
från berg och sticksondering med geologkäpp för kontroll 
av jordlagerföljden den översta metern. 

Jordlager- och grundvattenförhållanden

Området har delats in i fyra olika typer av markförhållan-
den. Lågområdena med sedimentjord och torvområden 
var vattensjuka vid platsbesöket och grundvattenytan be-
döms ligga nära markytan i dessa områden. I området med 
berg i dagen och området med tunt jordtäcke på berget 
bedöms avrinningsförmågan god och all vattentransport 
sker till närliggande lågområden. 

Tunt jordtäcke ovan berg. 

Området (benämns enligt rubrik i rapport) består av ställ-
vis berg i dagen och ytblock. Berget i området är hårt och 
homogent. Bergarten i området bedöms generellt till gra-
nit. Inom området noterades inga stup eller branta slänter 
med risk för blockutfall. Överst i området återfinns ett 
tunt lager mulljord och vegetationsskikt som underlagras 
av en friktionsjord. Mulljorden har en mäktighet på ca 0,1-
0,2 meter. Friktionsjorden består av en siltig sand och be-
döms ha en mäktighet på 0,2- 0,5 meter.  

Mulljord på siltig sand. 

Området består av mulljord på siltig sand. Mulljorden 
bedöms ha en mäktighet på ca 0,1-0,2 meter. Mulljorden 
underlagras av en friktionsjord. Friktionsjorden består av 
siltig sand med mäktighet på ca 1 meter.

Mulljord på siltig lera. 

Inom området består jorden överst av ett tunt lager med 
mulljord med mäktighet på ca 0,1-0,3 meter. Mulljorden 
underlagras av en sedimentjord. Sedimentjorden består av 
en siltig lera med en mäktighet över 1 meter. Den siltiga le-
rans egenskaper har inte undersökts inom ramen för detta 
projekt. Områden med sedimentjord är plana med små 
grävda diken. 

Torvmosse. 

Överst i området består marken av en torvmosse med be-
gränsad mängd torv på mindre än 1 meter. Torven un-
derlagras av en sedimentjord med en mäkighet på över 1 
meter. Torven bedömdes till låg förmultnad på plats.
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Figur 4 visar kartering av de översta jordlagerförhål-
landena i planområdet vid geoteknisk undersökning av 
Sweco 2019.
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möjligt balanseras genom att använda massor från områ-
det. Utifrån en generell marknivå på +68 möh (RH2000) 
bedöms kvartersmarken i området kunna balanseras med 
lika delar schakt- som fyllnadsmassor. Detta innebär ett 
bergsuttag omfattande 136 000 m3. Densiteten på granit 
är 2,7 ton/m3, vilket ger ett uttag på 367 000 ton granit.

Länsstyrelsen har i sitt yttrande av undersökning om 
betydande miljöpåverkan påtalat att eftersom det vid 
prövning av tillstånd till täkter enligt 9 kap miljöbalken 
bedöms som betydande miljöpåverkan redan vid en årlig 
produktion som överstiger 25 000 ton (se miljöbedöm-
ningsförordningen 6 § punkt 2b) indikerar detta på att 
det behövs bättre underlag gällande miljöpåverkan för 
att bedöma att berguttaget vid markberedningen kan ske 
utan betydande miljöpåverkan enligt 5 § miljöprövnings-
förordningen.
Då planförslaget innebär att massorna ska fördelas inom 
fatsighet utgör detta en husbehovstäkt i enlighet med 
Naturvårdsverkets vägledning. Husbehovstäkt avser en 
täkt där det obrutna materialet används inom den egna 
fastigheten för dess egna behov. Dessa regler kan tilläm-
pas på varje slag av fastighet. Kommunens bedömning 
är att planering av området inte är jämförbart med en 
prövning av miljöpåverkan i enlighet med miljöbedöm-
ningsförordningens 6§ 2b då det omfattar täkt för annat 
än husbehov vilket utgör en löpande produktion och 
därmed en mer långsiktig påverkan på miljön. Vidare 
hantering sker lämpligen i samband med anmälan enligt 
Miljöprövningsförordningen (MPF). Täkt för markin-
nehavarens husbehov är anmälningspliktigt enligt 4 kap. 
5 §, verksamhetskod 10.40 i MPF då uttaget överstiger 
10 000 ton berg. Även krossverk inom detaljplanelagt 
område är anmälningsplikig enligt 4 kap. 6 §, verksam-
hetskod 10.50 i MPF. 

Förorenad mark
Planområdet omfattas av skogsmark som inte tidigare varit 
bebyggd. Inga kända markföroreningar finns i området.

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

Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken lågriskområde 
för markradon.

Planförslag 

Traditionell grundläggning kan genomföras med anled-
ning av att området undersökts och kan klassas som lå-
gradonmark.

Fornlämningar och kulturminnen 
Inga utpekade fornlämningar finns inom planområdet.

utpekade naturvärden i den södra delen av planområdet 
(NVO 6) varvid en egenskapsgräns för bestämmelse om 
damm föreslås.

Geotekniska förhållanden
I SGU:s jordartskarta pekas större delen av planområdet 
ut som omfattandes berg överlagrat av morän. Geoteknisk 
förstudie har genomförts av SWECO 2019-09-17 som 
underlag för detaljplanen. Undersökningen har syftat till 
att översiktsligt kartlägga jordlager- och grundvattenför-
hållanden. Marknivåer varierar i området mellan +59 och 
+74 möh (RH2000) med ökning mot norr och minskning 
mot söder. Undersökningen genomfördes genom mätning 
av radonhalt i markluft, samt mätning av gammastrålning 
från berg och sticksondering med geologkäpp för kontroll 
av jordlagerföljden den översta metern. 

Jordlager- och grundvattenförhållanden

Området har delats in i fyra olika typer av markförhållan-
den. Lågområdena med sedimentjord och torvområden 
var vattensjuka vid platsbesöket och grundvattenytan be-
döms ligga nära markytan i dessa områden. I området med 
berg i dagen och området med tunt jordtäcke på berget 
bedöms avrinningsförmågan god och all vattentransport 
sker till närliggande lågområden. 

Tunt jordtäcke ovan berg. 

Området (benämns enligt rubrik i rapport) består av ställ-
vis berg i dagen och ytblock. Berget i området är hårt och 
homogent. Bergarten i området bedöms generellt till gra-
nit. Inom området noterades inga stup eller branta slänter 
med risk för blockutfall. Överst i området återfinns ett 
tunt lager mulljord och vegetationsskikt som underlagras 
av en friktionsjord. Mulljorden har en mäktighet på ca 0,1-
0,2 meter. Friktionsjorden består av en siltig sand och be-
döms ha en mäktighet på 0,2- 0,5 meter.  

Mulljord på siltig sand. 

Området består av mulljord på siltig sand. Mulljorden 
bedöms ha en mäktighet på ca 0,1-0,2 meter. Mulljorden 
underlagras av en friktionsjord. Friktionsjorden består av 
siltig sand med mäktighet på ca 1 meter.

Mulljord på siltig lera. 

Inom området består jorden överst av ett tunt lager med 
mulljord med mäktighet på ca 0,1-0,3 meter. Mulljorden 
underlagras av en sedimentjord. Sedimentjorden består av 
en siltig lera med en mäktighet över 1 meter. Den siltiga le-
rans egenskaper har inte undersökts inom ramen för detta 
projekt. Områden med sedimentjord är plana med små 
grävda diken. 

Torvmosse. 

Överst i området består marken av en torvmosse med be-
gränsad mängd torv på mindre än 1 meter. Torven un-
derlagras av en sedimentjord med en mäkighet på över 1 
meter. Torven bedömdes till låg förmultnad på plats.
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Länsstyrelsen har i sitt yttrande till undersökning om be-
tydande miljöpåverkan påtalat att områdets storlek ökar 
chansen att det kan finnas okända fornlämningar inom 
planområdet och att därmed en arkeologisk undersök-
ning bör göras. 

Planförslag 
Åmåls kommun anser inte att det är skäligt att låta ge-
nomföra en arkeologisk undersökning för planområdet 
när det inte finns några indikationer om att området om-
fattar några lämningar. Alla fornlämningar, såväl kända 
som okända, är skyddade enligt kulturminneslagen. Skulle 
fornlämningar eller misstänka fornlämningar påträffas i 
samband med exploatering eller andra arbeten skall kon-
takt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. 

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Inom planområdet finns ingen bebyggelse idag. Strax 
nordväst om planområdet återfinns bostadshus. Huset är 
uppfört i faluröd träpanel med vita snickerier och tegeltak, 
placerat med långsidan mot väg 2246 och komplement-
byggnad öster om huvudbyggnad. Längre in på väg 2246 
återfinns gårdsbebyggelse. Öster om planområdet och 
E45 är Nygårds industriområde beläget med en variation 
av bebyggelse uppförda primärt för industri/verksamhe-
ter och handelsändamål.

Planförslag 
Planen föreslår markanvändning för industri (J) och han-
del med skrymmande varor (H1). 

Marken får bebyggas med högst 50% byggnadsarea (BYA) 
av fastighetsarean inom planområdet (e1). Planförslaget 
skapar möjlighet att uppföra ny bebyggelse med en högsta 
byggnadshöjd på 10 meter (<10>). Utöver det möjliggörs 
även i samma bestämmelse för att reklamskylt/pylon får 
uppföras utöver den maximala byggnadshöjden  Exploa-
teringsgraden bedöms lämplig utifrån bedömning av be-
fintlig närliggande bebyggelses skala och höjdförhållanden 
(industriområde öster om E45 är av varierat utförande 
och bostadshus i nordväst är avskuret planområdet med 
naturmark). Syftet med en reklamskylt är att upplevas på 
längre avstånd varvid högre höjd föreslås tillåtas för ett 
sådant byggnadsverk. Skylt föreslås utgöra en samlings-
skylt för samtliga verksamheter i området. Reklampelare 
och liknande ska placeras minst 1,5 gånger sin egen höjd 
från vägkant till allmän väg enligt Trafikverkets riktlinjer. 
Det är viktigt att en skylt har ett kort, enkelt och tydligt 
budskap som kan uppfattas snabbt  då E45 utgör en högt 
trafikerad väg med höga hastigheter. Kommunen beslutar 
om bygglov för skylt inom detaljplanelagt område.

Då planområdet innehar skyltläge mot E45 kommer plan-
förslaget påverka stadsbilden från vägområdena. E45 utgör 
ett viktigt stråk genom Åmål. Med anledning av områdets 
påverkan på upplevelsen av området från trafikanter på 
E45 har gestaltningsbestämmelser föreslagits som anger att 
byggnadsvolymer ska utformas med huvudfasaden och/el-
ler entré mot E45 (f1) samt att lagertält eller annan kom-
plementbyggnad av temporär karaktär ej får placeras öster 
om huvudbyggnad mot E45, om sådan byggnad uppförs 
ska den ges en indragen placering mot väster, bakom hu-
vudbyggnad (p1). På s.11 redovisas en illustration över hur 
området kan komma att se ut. Skissen visar exempel på 
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Figur 6 visar illustration över planområdet och exempel på tomtindelning.
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tomtindelning med tomter över 20 000 m2. Det är möjligt 
att dela in området i såväl fler men mindre tomter som 
större och färre tomter. Planen avser vara flexibel för fram-
tida etableringar.

Service och arbetsplatser
Åmål centrum är beläget ca 1,5 km öster om planområdet. 
Där återfinns såväl offentlig som kommersiell service däri-
bland vårdcentral, livsmedelsbutiker och handel.

2015 gjordes en analys av handeln i Åmål (HUI). I denna 
redovisas att marknadsområdet för Åmål utgörs av Åmåls 
kommun samt kommunerna Säffle, Mellerud, Bengtsfors 
och Karlstad, där Karlstad utgör den starkaste konkurren-
ten avseende sällanköpshandel. Upptagningsområdet för 
Åmål är dock mindre och för dagligvaruhandeln uppgår 
den i huvudsak till Åmåls kommun. För sällanköp till-
kommer ett sekundärt upptagningsområde där delar av 
kringliggande kommuner ingår. Bedömning är att köp-
kraftstillväxten i Åmål är svag och potentialen för daglig-
varuhandel i Åmål inte ligger i ökad köpkraft utan i bättre 
konkurrens kring befintlig köpkraft. Till år 2020 förvänta-
des ingen förändring ske i köpkraft för dagligvaror i Åmål. 
Bedömningen räknar in befolkningsutvecklingen som vid 
tiden för undersökningen förväntades minska från 2014 
års befolkning på 12309 personer till 12138 personer till 
år 2020. 2018 uppmättes dock 12720 personer i kommu-
nen vilket innebär att befolkningen har ökat, vilket även 
borde ha viss påverkan på köpkraften.

Köpkraftstillväxten är starkare hos sällanköpshandeln och 
där var bedömningen att den förväntades öka till år 2020.
Köpkraftstillväxten i Åmål och de kommuner i omlandet 
som Åmål kan locka kunder från är dock låg. Handelns 
potential ligger därför  huvudsakligen i att få fler att hand-
la på hemmaplan. Åmåls försäljningsindex för sällanköps-
varuhandel låg 2014  på 69 vilket betyder att det då fanns 
ett visst utflöde till andra kommuner. För dagligvaruhan-
deln låg siffran på 105 vilket betyder att det skedde ett 
visst inflöde av handel och att kommnens dagligvaruhan-
del framstår som förhållandevis stark. 

Dagligvaruhandeln och sällanköpshandel är i huvudsak 
koncentrerad till Åmål centrum

HUI bedömer att etableringsutrymmet för ny handel i 
Åmål är litet, och att eventuell utbyggnad av handeln där-
med framstår som tveksam. De segment som framstår som 
mest utvecklingsbara är beklädnadshandeln samt sport & 
fritidshandeln. Nya etableringar av dagligvaruhandel ris-
kerar att slå negativt mot befintliga enheter.

Åmåls kommun har gjort ett ställningstagande att inte 
låta medge centrumkonkurrerande handel i externa lägen.  
Detta har varit en politisk viljeriktning under en längre 
tid som har gett en inriktning för den fysiska planeringen 
i kommunen.

Planförslag 
Utifrån den marknadsanalys kopplat till handel i Åmål 
som gjordes 2015 visas ett tveksamt behov av att skapa yt-

terligare handelsytor. Trots detta bedömer kommunen att 
aktuellt läge vid E45 är marknadsmässigt starkt då expo-
nering mot trafik i såväl söder- som norrgående riktning 
kan ges. En aspekt som inte berörs i åsyftad handelsanalys. 
I samband med att området planläggs för industri föreslås 
därmed användningen breddas till att även medge handel. 
Kommunens politiska viljeriktning att inte medge extern 
handel som kan påverka centrumhandeln innebär att han-
delsanvändning inom planområdet behöver precieras och 
stöd för preciseringen finns att finna i ovan nämnd han-
delsutredning. Detta föreslås göras efter den typ av han-
delsanvändning som bedöms fungera i föreslaget läge utan 
att det påverkar handel i centrum. Exempel på sådan han-
del är bilhandel eller lågprishandel, dvs. handelsanvänd-
ning vars kundkrets i stort är kopplat till trafikerade stråk 
(i detta fall E45) och som inte etablerar sig i ett centralt 
läge.

Då handelsutredningen visade på ett index på 69 med ett 
utflöde till andra kommuner, kan det tolkas finnas ett ut-
rymme för sällanköp i Åmål.

Planen föreslår därmed specificerad handelsanvändning 
som inte konkurrerar med centrumhandeln genom han-
del med skrymmande varor (H1). På så vis möjliggörs inte 
dagligvaruhandel såsom renodlade livsmedelsbutiker. Inte 
heller all form av sällanköp kan etableras utan endast han-
del med huvudsaklig skrymmande handel medges. Utöver 
vad som kan regleras via PBL (som syftar till att undvika 
konkurrenshämmande bestämmelser gällande handelseta-
bleringar) så finns möjlighet att styra typ av handelsetable-
ring via exploateringsavtal.

Tillgänglighet
Planområdet bedöms vara otillgängligt idag. Marken om-
fattas av nivåskillnader. Inga vägar eller stigar förekommer 
i området.

Planförslag 
Genom föreslagen markanvändning kommer området 
öppnas upp för mer publik användning och vid anläg-
gande av tomter ska tillgänglighet tas i beaktande så att 
erforderliga lutningar i längs- och tvärled tillgodoses. Ny-
tillkommande byggnader och tomter ska utformas till-
gängliga för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. 

SKYDDSRUM
Flertalet skyddsrum återfinns öster om E45 inom Nygårds 
industriområde. 

Planförslag 
Ingen förändring föreslås.

STRANDSKYDD
Nygårdsbäcken löper väster om planområdet. Enligt det 
kommunala planeringsunderlaget omfattas inte bäcken av 
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strandskydd. Planområdet är beläget ca 20 meter öster om 
bäcken.

GATOR OCH TRAFIK 
Planområdet nås via E45 och väg 2246. Nordost om 
planområdet ligger en fyrvägskorsning som dels utgörs 

av E45:an i nordsydlig riktning, dels väg 2246 som löper 
västerut i direkt anslutning till planområdet, samt Ström-
stadsvägen som löper österut in mot Åmål centrum och 
som ej är i direkt anslutning till planområdet. Norr om 
planområdet finns en gruslagd skogsväg som är ansluten 
till Väg 2246 i sin södra ände och som leder norrut till en 
skjutbana. 

E45:ans hastighetsbegränsning varierar längs med pla-
nområdet. I fyrvägskorsningen och norröver är hastig-
hetsbegränsningen 70 km/h. Från ca 240 meter söder 
om korsningen och vidare söderut är hastighetsbegräns-
ningen 80 km/h. Norr om fyrvägskorsningen ligger ÅDT 
på 6560 fordon/dygn, varav tung trafik utgör 14%. Söder 
om fyrvägskorsningen ligger ÅDT på 4500 fordon/dygn, 
varav tung trafik utgör 16%. Väg 2246 har en hastighets-
begränsning på 70 km/h och en ÅDT på 450 fordon/
dygn, varav 6% är tung trafik. På övriga vägar som syns 
i figur 7 gäller hastighetsbegränsningen 50 km/h. Ström-
stadsvägens ÅDT är 4590 fordon/dygn och andelen tung 
trafik 7%.

Trafikverket planerar att bygga om E45 mellan Tösse och 
Åmål till mötesfri landsväg och en arbetsplan 
är under framtagande. Vägplanen pekar ut 
korsningen E45/Strömstadsvägen/väg 2246 
som en kritisk punkt för trafiksäkerheten, 
bland annat på grund av dålig sikt och höga 
hastigheter. 

ÅVS
En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för E45 genom 

Åmål har tagits fram för sträckan från korsningen E45/
väg 2257 i norr till korsningen E45/Strömstadsvägen/väg 
2246 i söder. I ÅVS:en har stort fokus lagts på korsningen 
eftersom den upplevs som otrygg, är särskilt olycksdrab-
bad och kommunen har inkommit med önskemål om 
förändrad utformning. Resultatet som redovisas av ge-
nomförda kapacitetsberäkningar är att befintlig korsning 
klarar av att uppnå godkänd standard gällande såväl fram-
komlighet som trafiksäkerhet. I utredningen konstateras 
att därmed behöver andra aspekter än framkomlighet och 
kapacitet vägas in vid val av åtgärd. Åtgärdsförslag till följd 
av ÅVS är att i steg 1 genomföra ombyggnation/trimning 
befintlig korsning och i steg 2 bygga en cirkulationsplats. 
Fortsatt dialog ska föras mellan Trafikverket och Åmåls 
kommun.

Trafikutredning

Trafikutredning har tagits fram som underlag för detalj-
planen (Sweco 2019-10-31). Då planförslaget medger 
såväl specificerad handel som industri har tre scenarion 
bedömts som beskriver förändring i trafikalstring och på-
verkan på närliggande vägar vid exploatering genom.

1. 100% industri - 94 000 m2 BTA

2. 50% handel och 50% industri- 47500 m2 BTA/an-
vändning

3. 100% handel -94 000 m2 BTA

BTA står för Bruttototalarea och är vad som vedertaget 
beräknas i samband med trafikalstring. Planförslaget ang-
er en exploateringsgrad utifrån byggnadsarea (BYA). Då 
planen omfattar handels- och industriändamål bedöms en 
jämförelse vara rimlig då vanligen denna typ av bebyggelse 
utförs i ett plan. Utifrån erfarenhetstal och bedömning av 
områdets lokalisering antas för skrymmande sällanköpsva-
ror en total biltrafikalstring på 80 fordon/1000 m2/dygn. 
För industri antas en total biltrafikalstring på 30 fordon/1 
000 m2/dygn. Trafikalstringstalen är relativt lågt räknade 
och det är inte rimligt att anta lägre alstringstal. Däremot 
kan man ifrågasätta sannolikheten i att hela området blir 
bebyggt. Det kan även vara rimligt att ifrågasätta om en så 
stor ökning av trafikmängd är rimlig med hänsyn till de be-
fintliga trafikmängderna i området och i Åmål som tätort.

Belastningsgrad korsning E45
För att bedöma belastningsgraden (graden av kapaci-
tetsutnyttjande) och trafiksäkerheten i korsningen har 
diagram från VGU 2004 använts. Den överslagsmässiga 

Figur 8 visar trafikalstringstal, ur Trafikutredning Sweco 2019.

Figur 7 visar gatunät samt årsmedeldygnstrafik för 
omkringliggande vägasvnitt, ur Trafikutredning Sweco 
2019.
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bedömningen visar att redan idag är trafiksäkerheten otill-
fredsställande, men att korsningen duger framkomlighets-
mässigt. Detta stämmer väl överens med slutsatser från 
ÅVS:en och tillhörande kapacitetsutredning. Slutsatsen är 
att framkomligheten i scenario 1(100% industri) med nu-
varande fyrvägskorsning, blir godkänd men inte optimal, 
medan den trafiksäkerhetsmässigt får underkänt. I scena-
rio 2 (50% handel och 50% industri) och 3 (100% handel) 
klarar fyrvägskorsningen varken framkomlighets- eller 
trafiksäkerhetskrav. En cirkulationsplats förbättrar trafik-
säkerheten avsevärt och i scenario 1 och 2 visar bedöm-
ningen att ett körfält är tillräckligt av kapacitetsskäl, medan 
det kan vara lämpligt att vissa tillfarter får två körfält av 
framkomlighetsskäl. I scenario 3 krävs två körfält i cirkula-
tionen. Resultaten baserar sig dock på en överslagsmässig 
bedömning och för att bestämma hur många körfält som 
krävs i cirkulationen kan det vara lämpligt att utföra mer 
ingående kapacitetsberäkningar.

Angöringsväg
I trafikutredningen har en bedömning av ny angörings-
väg till planområdet gjorts. Dimensionerande fordon 
som använts för utformningen är Ls, en 24 meter lång 
timmerbil. Ett vilplan på 25 meter har skapats närmast 
korsningen. En siktanalys är genomförd i såväl horison-
tal- som vertikalled. På ritningen (bilaga 1 i trafikutred-
ningen) visas frisiktsområde där vegetation behöver röjas, 
i övrigt ser sikten god ut.

Korsningen mellan väg 2246 och ny angöringsväg bör ef-
ter bedömning utformas som typ B i scenario 1 och som 
typ C i scenario 2 eller 3. Ritningen i bilaga 1 i Trafikut-
redningen visar en korsning av typ B. Väg 2246 behöver 
breddas för att möta behoven för den ökade trafikmäng-
den.Vägen är idag knappt 5 meter bred i sektionen för 
den nya angöringsvägen och behöver breddas med ca 2,5 
meter. 

Eftersom en övervägande del av trafiken som i framtiden 
svänger in på väg 2246 ska till det nya detaljplaneområdet 
skulle det vara lämpligt att undersöka om linjeföringen 
för väg 2246 öster om den nya angöringsvägen tillsam-
mans med vägen mot detaljplaneområdet skulle kunna 
göras om till primärväg och väg 2246 väster om den 
nya angöringsvägen degraderas till sekundärväg. Detta 
skulle vara miljömässigt fördelaktigt, eftersom den stora 
mängden fordon som ska till och från detaljplaneområdet 
då slipper bromsa in, utan det blir endast den betydligt 

mindre mängden fordon som ska vidare på väg 2246 som 
behöver göra det.

Planförslag 
Planområdet föreslås angöras via ny lokalgata (GATA) 
från väg 2246 norrifrån. Gatumarken har anpassats till att 
möjliggöra för en korsningstyp B vid infart. 

Gatan föreslås 16 meter bred inkluderat körbana och di-
ken på båda sidor. I norr föreslås gatumark ända till pla-
nområdesgräns i syfte att möjliggöra/inte försvåra för 
framtida cirkulationsplats i korsningen E45/väg 2246/
Strömstadsvägen, samt att ge utrymme för vidare studier 
av radier och lutningar inom ramen för en detaljprojek-
tering av gatan inom området fram till väg 2246. I detta 
skede har ingen cirkulation närmare projekterats eller 
beslutats varvid exakt utbredning inte går att säkerställa. 
Körspår har tagits fram (Sweco 2019) för att se att ett 24 m 
långt fordon kan angöra området. För att detta ska kunna 
genomföras behöver väg 2246 breddas med ca 2,5 meter. 
Trafikverket är väghållare för väg 2246 samt E45. 

Gatan inom planområdet föreslås parallellt med E45 för 
att nyttja marken där bebyggelse inte får uppföras med an-
ledning av risk för olycka med transporter av farligt gods. 
Avstånd till E45 varierar längs sträckan, men naturremsa 
föreslås mellan gatu- och vägområdet. Inom gatu- och 
vägområde kommer även diken och slänt finnas varvid 
körbanorna inte kommer ansluta varandra. Se sektion (fi-
gur 5) s.10.

I gatans södra ände föreslås vändplan som har dimensio-
nerats för att kunna vända med 24 meters fordon. Infart 
till framtida tomter kan komma att ske från vändplanen. 
Beroende på framtida tomtindelning kan de bli aktuellt 
med servitut för väg från gata för att nå bakomliggande 
tomter.

Avtal krävs mellan Åmåls kommun och Trafikverket kring 
framtida åtgärder. Eftersom detaljplaneområdet är av be-
tydande storlek kan det vara rimligt att anta att det byggs 
ut i etapper. Det innebär att ökningen av trafikmängd tro-
ligen kommer ske successivt. Detta bör tas i beaktning vid 
planering av kommande åtgärder i kombination med rim-
lighetsavväggningen kopplat till trafikalstringstalen. 

Parkering, utfarter, varumottagning
Ingen parkering finns inom området idag. Åmåls kom-
mun har ingen aktuell parkeringsnorm. Utifrån erfaren-

Figur 9 visar olika korsningstyper ur VGU, ur Trafikutredning Sweco 2019.
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het bedöms parkeringstal i en motsvarande zon av stad 
och markanvändning kopplat till handel innebära ca 30 
p-platser/1000 m2 BTA. (För användningen industri 
bedöms parkeringsbehovet vara lägre.) I planförslaget 
regleras exploateringsgraden genom byggnadsarea, vilket 
i fallet av handel- och verksamhetsbyggnad ofta är att 
likställa med bruttototalarea då vanligen den typen av 
bebyggelse sker i ett plan. 

Planförslag 

Ovan beskrivna förhållningssätt rekommenderas vid 
framtida beräkning av parkeringsbehov i samband med 
bygglovsprövning.

Gång	och	cykeltrafik
Norr om planområdet går cykelleden Dalslandsleden. Le-
den är 360 km lång och går runt hela Dalsland med Åmål 
stadskärna som en nordöstlig milstolpe. Vid planområdet 
sträcker sig leden i östvästlig riktning längs Strömstadsvä-
gen och väg 2246 enligt figur 10 och korsar E45 däremel-
lan. 

Längs Strömstadsvägen finns en trottoar avsedd för gång- 
och cykeltrafik som sträcker sig från Åmål centrum fram 
till korsningen med Fågelmyrsgatan. Vidare västerut sker 
gång- och cykeltrafik längs bilvägen, och det saknas en 
säker passage över E45:an mellan Strömstadsvägen och 
Väg 2246. Ca 600 meter söder om korsningen finns en 
igenfylld gång- och cykeltunnel under E45:an i anslutning 
till planområdet. Det finns ingen anlagd gata i anslutning 
till den igenfyllda tunneln, utan den är omgiven av skog. 
Närmaste gata är Fågelmyrsgatan som ligger ca 100 meter 
öster om tunneln. 

Planförslag 
Möjlighet finns att öppna gång- och cykeltunnel för gång- 
och cykeltrafik mellan staden och planområdet. I pågående 
detaljplan för Nygårds industriområde föreslås möjlighet 
till GC-anslutning på den östra sidan av E45. Blandtrafik 
föreslås kunna hållas längs den nya lokalgatan.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplater från planområdet är Fågelmyren 
och Fågelmyren södra belägna öster om planområdet och 
E45. Samtliga hållplatser trafikeras av Västtrafiks linje 780 
Åmålsrundan som är en ringlinje i centrala Åmål. Bussen 
tar rutten Åmål Station - Högåsv. – Nordiska Kardan – 
Förrådsg. – Fågelmyren S. – Fågelmyren – Åmål Station. 
Delsträckan trafikeras vardagar mellan kl. 8-17 med av-
gångar en gång i timmen och lördagar mellan kl. 9-15 med 
avgångar knappt en gång i timmen. Linjen trafikeras ej 
söndagar, och delsträckan trafikeras ej heller under som-
maren.  

Åmål Station är knutpunkt för stadens kollektivtrafik, be-
lägen strax utanför centrum. Här tillhandahåller både SJ, 
Värmlandstrafik och Västtrafik resor till andra orter. 

Planförslag 
För att skapa förutsättningar för kollektiva resor till indu-
striområdena i denna del av staden bedöms det lämpligt 
med busshållplats för den regionala busstrafiken i när-
området. Diskussioner har förts kring möjlighet till detta 
längs Strömstadsvägen, varvid en framtida gång- och cy-
kelkoppling till planområdet skulle ge förutsättningar att 
säkert nå planområdet därefter och på så sätt möjliggöra 
för arbetspendling genom kollektivtrafik. Detta omfattas 
inte av planförslaget.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Inom planområdet förekommer ingen bebyggelse idag, 
dock finns det närliggande bostadshus till planområdet.

Industribuller

Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för buller från 
industri vid bostäder, undervisningslokaler och vårdloka-
ler. Nivåerna som redogörs för i tabellen (på s.15) avser 
immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vård-
lokaler. För bostäder gäller de utomhus vid fasad och vid 
uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. 
För förskolor, skolor och vårdlokaler bör nivåerna tilläm-

Figur 11 visar riktvärden (2019) för buller från indu-
stri, från Naturvårdsverkets hemsida. 

Figur 10 visar cykelvägar i närområdet, ur Trafikutred-
ning Sweco 2019.
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pas för de tidpunkter då lokalerna används. På skol- och 
förskolgårdar avser nivåerna de delar av gården som är av-
sedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

Verksamhetsområde	och	trafikbuller
Föreslaget verksamhetsområde är beläget med närhet till 
E45, vilket innebär att ny bebyggelse i detta läge är utsatt 
för trafikbuller från E45. Riktvärden för ljudnivåer för an-
dra lokaler än bostäder beskrivs i Trafikverkets riktlinjer 
”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg” där 
det framgår riktvärden för nivåer inomhus för bl.a. kontor 
(vilket är den användning som kan bli aktuell inom pla-
nområdet). Dessa anges ekvivalent ljudnivå inomhus 35 
dBA samt maximal ljudnivå inomhus 50 dBA. Detta han-
teras vidare i bygglovet.

Planförslag 
Då närmaste bostadshus föreslås vara avskuret kvarters-
marken genom en barriär av skogsmark på höjd ( se figur 
5 s.10) bedöms inte buller från industriområdet komma att 
utgöra en störning.

Skulle en verksamhet medföra störning kan tillsynsärende 
anmälas till miljöenheten i Åmåls kommun, som därefter 
kan utöva tillsyn av verksamheten. Hantering kan även 
ske vid prövning av en anmälnings- eller tillståndspliktig 
verksamhet.

Sammantaget bedöms inte frågan om påverkan genom 
buller kräva vidare utredning eller särskilda bestämmelser 
i plan.

Vibrationer
Planområdet utgörs till större delen av berg, mark som 
inte är vibrationsbenägen. Området bedöms därmed inte 
ha problem med vibrationer.

Planförslag
Temporära vibrationer kan uppstå från maskiner, spräng-
ningar m.m. under byggtiden. Ändamålsenlig besiktning 
av område rekommenderas inför åtgärder såsom spräng-
ning som kan ge vibrationspåverkan på omkringliggande 
verksamheter och bostäder.

I samband med projektering av ny bebyggelse och val av 
placering, grundläggning och byggnadslast bör de områ-
den som utgör sedimentjord kompletteras med undersök-
ning avseende vibrationspåverkan.

Risk för luftföroreningar
Planområdet är beläget där det idag förekommer skogs-
mark. Området bedöms ha god luftgenomströmning: Då 
planförslaget innebär ordnande av ny industrimark (J) kan 
inte uteslutas att användning som genererar utsläpp kan 
etableras, dock bör det i sådant fall hanteras i miljötill-
stånd och därmed säkerställas i relation till rådande MKN. 
Vid etablering av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd el-
ler anmälan. Vid etablering av mindre miljöfarliga verk-

samheter (u-anläggningar) krävs inte alltid anmälan eller 
tillstånd, däremot är verksamhetsutövaren alltid skyldig att 
följa miljöbalken och dess tillhörande förordningar, före-
skrifter och EU-direktiv.

Planförslag
Sammantaget bedöms inte frågan om påverkan genom 
luftföroreningar kräva vidare utredning eller särskilda be-
stämmelser i plan.

Farligt gods
Det aktuella planområdet ligger i anslutning till E45 som 
utgör en primär transportled för farligt gods. I höjd med 
planområdets norra del på andra sidan E45 ligger även 
Strömstadsvägen (infartsled till Åmål) samt två bensinsta-
tioner. Med anledning av närheten till aktuella riskkällor 
har olycksriskerna förknippade med dessa analyserats i 
planprocessen.  

Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten 
med aktuellt planförslag genom att utvärdera vilka risker 
som människor inom det aktuella området kan komma att 
utsättas för, samt i förekommande fall föreslå hur risker 
ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.  I sam-
band med bedömning av riskerna har Västra Götalands 
läns riskpolicy tillämpats. Riskpolicyn innebär att riskhan-
teringsprocessen ska beaktas i framtagande av detaljplaner 
inom 150 meter från vägar och järnvägar med transporter 
av farligt gods med bedömning av säkerhetsavtsånd uti-
från aktuell typ av markanvändning. I detta fall har mark-
användnignen industri och handel bedömts.

Riskanalysen visar att det (beräknat på trafik för prog-
nosåret 2040) finns ett antal olycksrisker förknippade med 
transporter av farligt gods på väg E45 vilka bedöms kunna 
påverka risknivån inom planområdet. För aktuellt planför-
slag bedöms dock risknivån vara så pass låg att riskredu-
cerande åtgärder främst behöver vidtas som skydd mot 
olyckor med brännbar gas (klass 2.1) och brandfarlig vätska  
(klass 3) på E45. 

Inom detaljplanen för Åmåls Nygård planläggs parallellt 
med aktuell detaljplan kvartersmark för industriändamål. 
Föreslagna placeringar av kvartersmark inom respektive 
planområde innebär ett skyddsavstånd på cirka 75 meter 
mellan kvartersmark som får bebyggas. Detta bedöms 
ge ett betryggande skyddsavstånd för planerade markan-
vändningar och den hantering av brandfarlig vara som kan 
tänkas uppstå i samband med etablering inom industriom-
rådet. Mer omfattande explosivämneshantering, som kan 
föranleda större skyddsavstånd än 75 meter, bedöms vara 
väldigt osannolikt. Att erforderliga skyddsavstånd uppfylls 
kommer fångas upp i samband med den tillståndsgivning 
som sker i enlighet med Lagen om brandfarliga och explo-
siva varor (LBE) med tillhörande föreskrifter.

Slutsatsen är att bebyggelse för industriändamål kan pla-
ceras på 25 meters avstånd från vägen och att bebyg-
gelse för handel kan placeras på minst 30 meters avstånd 
från vägen, förutsatt att byggnadstekniska åtgärder enligt 
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nedan vidtas. Dessutom gäller att olycka med brandfarlig 
vätska behöver studeras vidare i en fördjupad (kvantitativ) 
riskanalys när byggnadens utformning och önskvärd pla-
cering är känd, för att säkerställa att infallande strålnings-
nivåer är acceptabla om bebyggelse placeras inom 40 m 
från närmaste vägkant. 

Följande åtgärder bedöms nödvändiga för föreslagen 
markanvändning som funktion av avståndet till E45. Av-
stånden gäller från närmaste vägkant:

• Ny bebyggelse för industri ska placeras på minst 25 
meters avstånd från E45.

• Ny bebyggelse för handel ska placeras på minst 30 
meters avstånd från E45.

• Obebyggda ytor inom 30 meter 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 cy-
kelväg, lokalgata, markparkering, naturområden.

Inom 40 meter från E45 ska följande åtgärder vidtas för 
bebyggelse avsedda för industri och handel:

• Fasader som vetter direkt mot E45 utan framförlig-
gande bebyggelse, ska utföras så att de begränsar risk 
för brandspridning in i byggnad under den tid det 
tar att utrymma (minst 30 minuter). Detta ska anges 
som ett funktionskrav i detaljplanen och utform-
ningen ska verifieras utifrån strålningsberäkningar 
(dimensionerande scenario: olycka med brandfarlig 
vätska) i samband med bygglov när byggnadens ut-
formning och placering är känd.

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

• Utrymningsvägar, för lokaler där personer vistas sta-
digvarande, ska placeras och utformas så att utrym-
ning kan ske till säker plats vid olycka på E45.

På avstånd 40-75 meter från E45 ska följande åtgärder 
vidtas för bebyggelse avsedd för handel:

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

• Utrymningsvägar, för lokaler där personer vistas sta-
digvarande, ska placeras och utformas så att utrym-
ning kan ske till säker plats vid olycka på E45.

Planförslag
Med anledning av resultatet från riskanalysen föreslås 
bestämmelser om byggnadstekniskt utförande för kvar-
tersmarken (enligt nedan) för att säkerställa att erforder-
liga åtgärder vidtas.

m1-Ny bebyggelse för industri ska placeras på minst 25 
meters avstånd till E45. Ny bebyggelse för handel ska 
placeras på minst 30 meters avstånd till E45. Obe-
byggda ytor inom 30 meter ska utformas så att de inte 

uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

m2- För ny bebyggelse inom 40 meter från E45 ska 
följande åtgärder vidtas: Fasader som vetter direkt mot 
E45 utan framförliggande bebyggelse ska utföra så att 
de begränsar risk för brandspridning in i byggnad under 
den tid det tar att utrymma (minst 30 minuter). Detta 
ska verifieras utifrån strålningsberäkningar i samband 
med bygglov när byggnadens utformning och placering 
är känd. Friskluftsintag ska placeras mot en trygg sida 
vilket innebär byggnadernas tak eller bort från E45. 
Utrymningsvägar för lokaler där personer vistas stadig-
varande ska placeras och utformas så att utrymning kan 
ske till säker plats vid olycka på E45.

m3- För ny bebyggelse inom ett avstånd på 40-75 meter 
från E45 ska följande åtgärder vidtas för bebyggelse 
avsedd för handel: Friskluftsintag ska placeras mot en 
trygg sida vilket innebär på byggandernas tak eller bort 
från E45. Utrymningsvägar för lokaler där personer 
vistas stadigvarande ska placeras och utformas så att 
utrymning kan ske till säker plats vid olycka på E45.

För alla bestämmelser ovan som anger avstånd till väg 
innebär avstånd från närmaste körbanekant. 

Exempel på lämplig markanvändning inom ytor som inte 
ska uppmuntra till stadigvarande vistelse är gång- och cy-
kelväg, lokalgata, markparkering och/eller naturområden.

Tillståndspliktig verksamhet
Föreslagen plan medger industrimark vilket innebär att det 
inte går att utesluta att anmälnings- eller tillståndspliktig 
verksamhet kan komma att etablera sig på platsen. 

Enligt miljöbalken är det tillstånds-/anmälningspliktigt att 
bedriva vissa miljöfarliga verksamheter. Anmälningsplik-
tiga verksamheter (s.k. C-verksamhet) anmäls till kom-
munens miljö- och byggförvaltning. Tillståndspliktiga 
verksamheter (s.k. A- och B-verksamheter) prövas hos mil-
jödomstolen (A) respektive länsstyrelsen (B).

Planförslag
Om någon form av verksamhet som klassas som miljöfar-
lig sådan önskar etableras på platsen prövas detta ärende 
genom anmälan eller tillståndsansökan till prövande myn-
dighet.

Störande ljus
Idag förekommer ingen belysning i området. Ingen när-
liggnade bebyggelse finns som bedöms påverkas. Bländ-
ning bedöms endast behöva diskuteras utifrån påverkan på 
trafiken på E45.
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Planförslag
Planförslaget medger ny trafikföring inom området, dock 
bedöms dessa utifrån föreslagen markanvändning i huvud-
sak komma att koncentreras till dagtid då de flesta verk-
samheter bedrivs. Ingen störning av ljus från trafik inom 
planområdet mot E45 bedöms ske då planområdet föreslås 
planeras på en annan marknivå. Avstånd mellan körbanor  
bedöms komma att utgöra ca 20 meter.

Planering kring ljussättning föreslås för att säkerställa att 
ingen bländning kommer att ske genom belysning av 
gatuområde, samt för att undvika ljusföroreningar (ljus 
som sprids okontrollerat ut i omgivningen
och upp i luften och inte bara belyser den yta som
är avsedd) genom reflektioner eller felriktade ljuskällor. 
God belysning är även viktigt för att området ska uppple-
vas som tryggt.

Översvämningsrisk och skyfall
En analys av skyfallscenario har gjorts (Sweco 2019) 
avseende 100-års regn med 60 minuters varaktighet till-
sammans med klimatfaktor om 25% (utifrån rekommen-
dationer från P110, Svenskt vatten 2016). Inom utred-
ningsområdet motsvarar detta en regnvolym motsvarande 
67,5 mm nederbörd (undantaget ev avbördande av vat-
ten i ledningsnät samt infiltration). Figur 12 redogör för 
resultatet. Två områden indentifierades inom risk för att 
fyllas med vatten vid stora regn. Dessa lågpunkter bedöms 
kunna försvinna med en genomtänkt höjdsättning vid ex-
ploatering av området.

Ingen översvämningsrisk från Nygårdsbäcken bedöms fö-
rekomma i den delen av området som planeras för bebyg-
gelse. Den sydvästra delen av planområdet (som inte före-
slås för kvartersmark) påverkas av ett 100-års flöde, vilket 
bör tas hänsyn till vid placering av dagvattenlösningar. Ny-
gårdsbäcken bedöms vara känslig för höga flöden, vilket 
kan uppstå vid enstaka kraftiga regn. Längre nedströms i 
avrinningsområdet bedöms påverkan från exploaterings-
området vara mindre, då den momentana flödestopp som 
avrinningen från exploateringsområdet ger upphov till vid 
kraftiga regn kommer att utjämnas i vattendraget. Exploa-
teringsområdet utgör procentuellt sett en mycket liten del 
av Nygårdsbäckens totala avrinningsområde, vilket gör att 
påverkan på flödet i vattendraget i stort sannolikt är be-
gränsad. För att underlätta dagvattenhanteringen rekom-
menderas att så få ytor som möjligt hårdgörs och istäl-
let görs permeabla, eller semi-permeabla. Detta minskar 
hårdgörningen, ökar trögheten i systemet och förbättrar 
reningen.

Generellt är det viktigt att tänka på höjdsättningen så det 
finns ytliga avrinningsvägar för vattnet vid kraftiga regn.

Planförslag

De lågpunkter som identifierats i området föreslås hante-
ras genom uttänkt höjdsättning vid exploatering av om-
rådet. Planområdet föreslås anläggas på marknivån +68 

möh (RH2000) med lutning söderut. Den planerade gatan 
i den östra delen av området ska anläggas med dike på 
båda sidor av körbanan för avledning av dagvatten söde-
rut. Dikena agerar då som ett avskärande element längs 
med vägen och föreslås dimensioneras för att avleda ett 

Figur 12 visar riskområden för stående vatten vid kraf-
tiga regn i nuläget, Sweco 2019.

Figur 13 visar översvämningskartering vid ett 100-års-
flöde i Nygårdsbäcken, Sweco 2019.
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kraftigt regn. På så sätt bedöms att exploateringen inte ska 
medföra problem på väg E45 även vid större regn. Mark 
och byggnader föreslås höjdsättas så att ytavrinnande vat-
ten undviker fasad, på så vis bedöms förutsättningarna 
vara bra för avrinning. En väl planerad höjdsättning är 
också en förutsättning för att dagvattnet ska kunna ledas 
till de föreslagna dagvattenanläggningarna

Planförslaget innebär att en del mark kommer att hård-
göras varvid en större andel av det regn som faller över 
området kommer ge upphov till direkt avrinning. För att 
begränsa denna effekt föreslås bestämmelse om att max 
75% av markytan får hårdgöras, minst 25% av markytan 
ska vara genomsläpplig för dagvatten (n1). Kan med fördel 
tas upp i slänt för att nyttja en ev. nivåskillnad/terrassering 
av tomter eller längs med gatan (på kvartersmark) genom 
ett stråk av gräs och trädplantering.

Då Nygårdsbäcken har bedömts känslig för höga flöden 
föreslås att exploateringens dagvattenavrinning fördröjs 
genom bestämmelse om att marken ska anordnas med 
fördröjningsanläggning för dagvatten. Fördörjningsan-
läggning ska utformas som damm eller motsvarande för 
att uppnå erforderlig rening (damm1). Vid mycket kraf-
tiga regn kommer dessa dock inte vara tillräckliga för att 
fördröja flödet. Den sydvästra delen av planområdet som 
föreslås för naturmark (NATUR) samt fördröjningsan-
läggning för dagvatten (damm1) påverkas av ett 100-års 
flöde, vilket bör tas hänsyn till vid placering av dagvat-
tenlösningar.

För att minska påverkan på bäckfåran föreslås lokala kon-
trollerade översvämningsytor skapas genom att låta den 
södra delen av området, naturområdet (NATUR) göras 
lägre än omkringliggande mark genom bestämmelse om 
att marken ska vara tillgänglig för fördröjning av dagvatten 
vid extrema regn (fördröjning1).

Elektromagnetiska fält/störningar
Enligt SGU:s kartvisare för magnetfält utgör planområdet 
en magnetfältsanomali som förhåller sig i mitten av ska-
lan. Bedömningen är att området inte utgör riskområde 
för störningar från magnetfält.

Planförslag
Frågan om påverkan genom störningar från elektromag-
netiska fält bedöms inte kräva vidare utredning eller sär-
skilda bestämmelser i plan.

Explosionsrisker
I riskanalysen som togs fram som underlag för detaljpla-
nen (Brandskyddslaget 2019) har inventering av riskkällor 
i planområdets närhet gjorts. Avståndet till närmaste risk-
källa är mer än 100 meter från föreslagen kvartersmark 
varvid ingen av befintliga anläggningar bedöms utgöra 
någon risk mot planområdet.

I fallet att verksamhet etablerar sig i planområdet som  

kommer att hantera ämnen förelagda med explosions-
risk hanteras detta enligt LBE-Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (2010:1011). Lagen omfattar bland annat 
aktsamhetskrav som innebär att vid hantering, överföring, 
import eller export av brandfarliga eller explosiva varor 
behöver nödvändiga åtgärder och försiktighetsmått vidtas 
för att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor. 
Den som ska hantera brandfarliga eller explosiva varor 
kan behöva tillstånd enligt LBE. Då tillkommer även sär-
skilda krav om utredning om risker, kompetens och före-
ståndare. Även överföring, import och export av explosiva 
varor är tillståndspliktig.

Planförslag

Frågan om explosionsrisk bedöms inte kräva vidare utred-
ning eller särskilda bestämmelser i plan.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill och dricksvatten
Planområdet ingår inte i verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten. Närmaste lämpliga anslutningspunkt med 
bedömd tillräcklig kapacitet för att ansluta planområdet är 
vid Fågelmyrsgatan, ca 200 meter österut på andra sidan 
av E45.

Industriområdets spillvattenavrinning är starkt beroende 
av vilken typ av verksamhet som etableras men en tum-
regel är 1 l/s för planerade industriområden utan känd 
verksamhet, med en varaktighet på 8 timmar/dygn. Till-
skottsvatten sätts till 0,1 l/s och ha. Detta medför att pla-
nområdets dimensionerande spillvattenavrinning blir ca 
11 l/s och med en säkerhetsfaktor som sätts till 1,5 blir 
dimensionerande flöde ca 16 l/s.

För vatten har behovet identifierats till en specifik för-
brukning på 1 l/s, medelförbrukning under arbetstid 4 l/s 
och maxtimförbrukning 8 l/s. Området ska förses med 
brandposter för släckvatten. I detta skede beräknas släck-
vatten till områden med låg till normal brandbelastning. 
Detta innebär ett brandvattenuttag på 10-20 l/s. Läcka-
gevatten vid dimensionering av nya system bedöms som 
försumbart.

Planförslag
Området byggs ut som ett självfallssytem med en lokal 
spillvattenpumpstation i lågpunkt som pumpar spillvatt-
net till anslutningspunkt i Fågelmyrsgatan (se figur 14). 
För detta föreslås byggrätt för teknisk anläggning-pump-
station (E1) med en största byggnadshöjd på 4,5 meter 
(<4,5>).

Vatten ansluts också i Fågelmyrsgatan och samförläggs 
med spillvattenledningar. Ledningar i detaljplaneområdet 
förläggs huvudsakligen i planerad väg. 

Två brandposter placeras i området. Ledningsdimensio-
nerna anpassas för ett samtida uttag om 10 l/s i vardera 
brandpost.
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Dagvatten
Avrinningen från den största delen av området sker ytligt 
på marken mot Nygårdsbäcken som ligger i direkt anslut-
ning till utredningsområdet. Vattnet från en mindre del av 
området rinner dock österut och avvattnas mot Åmålsån. 
Efter exploateringen planeras allt vattnet ledas mot Ny-
gårdsbäcken. Nygårdsbäcken omfattas inte av MKN men 
bedöms vara mycket känslig avseende både höga flöden 
orsakade av en ökad hårdgöringsgrad inom detalplaneom-
rådet, samt även ökad förorening. Nygårdsbäcken mynnar 
i Åmålsån, vilken omfattas av MKN och har måttlig eko-
logisk status samt uppnår ej god kemisk status. Åmålsån 
har en problematik kring övergödning p.g.a belastning av 
näringsämnen från jordbruk.

Dagvattenutredning med föroreningsberäkning
I dagvattenutredningen (Sweco 2019) har aktuellt område 
betraktats ligga inom ett glesbebyggt område och där-
med dimensioneras för att klara en nederbörd med åter-
komsttiden 2 år vid fylld ledning och 10 år för trycklinje 
i marknivån (Svenskt vatten P110). Hårdgörningsgraden 
i området ökar i och med exploatering vilket leder till en 

ökad avrinning. Dagvattenhanteringen inom området har 
därmed fokuserat på fördröjning och rening av dagvatten 
till halter som antas acceptabla för utsläpp i ytvatten. An-
läggningar för dagvattenhanteringen har dimensionerats 
för att fördröja ett tioårsregn och den erforderliga fördröj-
ningsvolymen vid dimensionerande regn har beräknats 
till 3 400 m3. Om dagvattenutredningens förslag gällande 
höjdsättning av området och byggnaderna följs, samt att 
föreslagna renande och fördröjande åtgärder installeras, 
bedöms det inte uppstå problem med översvämningar, el-
ler att uppnå riktvärden för nivå 1M (Riktvärdesgruppen). 

Permeabel beläggning rekommenderas i så stor utsträck-
ning som möjligt för att minimera andelen hårdgjord yta 
inom området, detta ökar trögheten i systemet.

Byggnader bör alltid placeras högre än angränsande områ-
den. Utöver ovan förespråkas anläggning av oljeavskiljare 
i anslutning till eventuella större parkeringsytor.

Föroreningberäkning

Föroreningskoncentrationer har jämförts mot Riktvärdes-
gruppens riktvärden, men fokus har legat på mängder som 
transporteras till recipienten. 

Föroreningsbelastning mot recipient ökar efter exploa-
tering. Samtliga ämnen överskrider föreslagna riktvärden 
efter exploatering förutom kväve och nickel och samtliga 
ämnen ökar i mängd efter exploatering. Med hänsyn till re-

Figur 15 visar förslag på systemlösning för hantering 
av dagvatten inom planområdet, SWECO 2019.

Figur 14 visar förslag på systemlösning för hantering 
av vatten och spillvatten inom planområdet med exem-
pel på tomtindelning, SWECO 2019.
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sultaten och att Nygårdsbäcken bedöms vara mycket käns-
lig för en ökad föroreningsbelastning bör dagvattnet renas 
innan det släpps till recipienten. Genom att leda dagvatten 
till de föreslagna dagvattenlösningarna underskrider samt-
liga ämnen satta riktvärden i båda scenarion. Genom att 
avleda vattnet via gräsbeklätt dike ökar reningseffekten i 
jämförelse med avledning via ledning.

Systemlösning
Förslag till marknivå i området är +68 möh (RH2000), 
dock med möjlighet att ha en lägre marknivå i söder för 
lutning av området. Förslag på systemlösning blir anlägg-
ning av en dagvattendamm för rening och fördröjning av 
dagvatten. Dagvattnet från industriområdet kan ledas till 
dammen antingen via ledning eller öppet dike. Dikets al-
ternativt ledningens längd har beräknats till ca 770. Om 
öppet diket används för avledning av dagvatten ökar trög-
heten och reningseffekten i dagvattensystemet. Detta är 
en helhetslösning för planområdet. I det fall området de-
las upp i flera fastigheter kan de enskilda fastighetsägarna 
koppla dagvatten från sina fastigheter till denna. 

Dammen

Dammen föreslås med permanent vattenyta som helt el-
ler delvis byts mot dagvatten vid avrinningstillfällen. En 
temporär fördröjningsvolym ges utrymme över den per-
manenta vattenytan som kan ta emot dagvatten från av-
rinningsområdet. Den viktigaste reningsprocessen är sedi-
mentering men även upptag från växter i dammen spelar 
in. Växtupptaget sker antingen direkt från vattenmassa 
genom undervattensväxter och alger eller från sediment 
genom övervattensväxter. En annan viktig parameter 
ur reningssynpunkt är att förhållandet mellan dammens 
längd och bredd är tillräckligt. Den geotekniska undersök-
ningen (Sweco, 2019) tyder på höga grundvattennivåer i 
området där dammen är tänkt att placeras. Om marken 
inte höjs i det området där dammen är tänkt att place-
ras måste dammen göras tät för att undvika inläckage av 
grundvatten. Föreslagen damm är djup och kan behöva 
stängsel av säkerhetsskäl. Dammen har en storlek motsva-
rande 250 m2/hared vilket blir ca 3100 m2. Dammen antas 
ha en permanent vattendjup på 1 meter, släntlutning 1:3 
och ett längd:bredd förhållande 5:1. Den totala volymen 
(reglervolym + permanentvattenvolym) blir 4900 m3. För 
att få fram en uppehållstid på 24 timmar bör utflöde från 
reningsvolymen vara 7 l/s. Diameter på skibordshålet i 
utloppsbrunnen blir ca 7 cm för det nedre skibordshålet 
(reningsvolym) och 11 cm för det övre skibordshålet (ut-
jämningsvolym). Vatten leds från dammen till recipienten 
via ledning eller dike som beräknas vara cirka 50 m.

Dike

Ett gräsbeklätt dike kan avskilja mycket grovt sediment. 
Diket bör anläggas med självfall. Ju bredare dike desto 
bättre blir infiltrations- och reningsmöjligheterna. Ett 
trapetsformat dike, till skillnad från ett v-format dike, är 
bättre ur både renings- och erosionssynpunkt. Rensning 
av diken när en större mängd sediment kan noteras re-
kommenderas för att upprätthålla dess tänkta funktion. 
Gräset i diket bör också klippas.  

E45

En korrekt höjdsättning är en viktig förutsättning för att 
undvika påverkan från exploateringen på väg E45, som 
antas komma att ligga lägre i terrängen än planområdet 
efter den planerade exploateringen. Den planerade gatan 
i den östra delen av planområdet föreslås anläggas med 
diken på båda sidor av körbanan för avledning av dag-
vatten. Dikena kommer också agera som ett avskärande 
element längs med vägen och kan dimensioneras för att 
kunna avleda ett mycket kraftigt regn. På så sätt förhindras 
att exploateringen medför problem på väg E45 även vid 
större regn. 

Planförslag
I enlighet med den föreslagna systemlösningen i dag-
vattenutredningen föreslås yta för fördröjning i den södra 
delen av planområdet inom naturmark (NATUR) genom 
bestämmelse att marken ska anordnas med fördröjnings-
anläggning för dagvatten. Fördröjningsanläggning ska 
utformas som damm eller motsvarande för att uppnå 
erforderlig rening (damm1). Denna kompletteras med 
en yta där marken ska vara tillgänglig för fördröjning av 
dagvatten vid extrema regn (fördröjning1) för omhänder-
tagande av extremregn/skyfall. För att uppnå optimal re-
ning i systemet föreslås avledning till dammen ske genom 
diken.

Utöver detta har gata dimensionerats för diken som ska 
kunna avleda dagvatten, även vid skyfall och leda det mot 
den södra delen av planområdet och därmed undvika på-
verkan på riksintresset E45.

Sammantaget bedöms föreslagen lösning medföra en håll-
bar hantering av dagvatten i området, utan någon försäm-
ring av MKN för vattenkvalitet i Åmålsån.

Värme
Ingen fjärrvärme finns utbyggt i området. I närområdet 
förekommer enskilda värmelösningar.

Planförslag
Verksamhetens värmeförsörjning föreslås ske med lång-
siktigt hållbara energilösningar. 

El, telefon och IT
Skanova har ledningar norr och öster om planområdet.

Planförslag
Planförslaget bedöms inte komma att påverka några be-
fintliga ledningar. Utbyggnad av fiber och elledningar fö-
reslås till planområdet.

Avfallshantering
I Åmåls kommun sköts renhållningen av Teknik och fri-
tidsförvaltningen Säffle-Åmål.
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Verksamheter som medges i planen kan komma att alstra 
avfall, bi- eller restprodukter, vilka då behöver tas omhand 
ändamålsenligt.

Planförslag
Verksamheters alstring av avfall, bi- eller restprodukter ska 
tas omhand i enlighet med kommunens avfalls- och ren-
hållningsföreskrifter eller i enlighet med ev. miljötillstånd.

4. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOM
FÖRANDE

Ett plangenomförande medför en förändrad markanväd-
ning. Mark som idag är skogsmark föreslås för industri 
och specificerad handel samt gatumark. Förändringen i 
markanvändning kommer att påverka stadsbilden lokalt 
då ett område som varit orört kommer att exploateras för 
i huvudsak industri/handelsändamål. Området som idag 
uppfattas som en skogsbeklädd höjd från omkringlig-
gande vägar kommer att jämnas ut och bebyggas. Stads-
bilden kommer därmed att påverkas. På andra sidan E45 
är marken exploaterad och ianspråktagen för motsvarande 
markanvändning (industri, handel mm) vilket gör att för-
ändringen på Säter inte bedöms vara främmande för stads-
bilden. Platsen utgör den huvudsakliga entrén till Åmål 
stad via Strömstadsvägen och särskild hänsyn till områdets 
gestaltning föreslås genom placering och utformningsbe-
stämmelser.

Förslaget innebär att kommunen får en god planberedskap 
för etablering av verksamheter i ett attraktivt läge längs 
E45 med närhet till Strömstadsvägen som primär entré till 
Åmåls stad. Lokaliseringen utgör ett viktigt marknadsläge. 
Ett genomförande av planförslaget bedöms kunna stärka 
det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden. 
Området har begränsad tillgänglighet idag och ett plang-
enomförande bedöms komma att öppna upp och jämna 
ut området, dock påverkas platsens tillgänglighet av dess 
belägenhet avskild från Åmål stad av E45 som barriär.

Planförslaget syftar till att behålla en skogsridå med hän-
syn till omgivningspåverkan av industriområdet i för-
hållande till närliggande bostad. I samband med detta 
kommer del av det identifierade naturvärdesobjektet för 
hällmarkstallskog att bevaras. Utifrån bedömningen att 
ett plangenomförande har liten påverkan på naturvärden 
i området föreslås inga särskilda åtgärder till följd av att 
del av naturvärdesobjekt (klass 3-påtagligt naturvärde) ian-
språktas. Trots närheten till Nygårdsbäcken bedöms inte 
planförslaget inverka på naturvärdet då området är beläget 
med ett närmaste avstånd på ca 20 meter från bäcken.

Planförslaget innebär en ökad trafik till området som kom-
mer belasta väg 2246 samt korsningen väg 2246/E45/
Strömstadsvägen. Vid en rimlighetsavvägning på plang-
enomförandet följer att områdets utbyggnad samt trafikal-

string kommer att ske över tid. Åtgärder kommer på sikt 
krävas för att dimensionera trafiklösning i korsningen för 
att kunna hantera trafikalstring till följd av planförslaget. 
Åsyftade åtgärder har tidigare identifierats i ÅVS. Avtal 
kommer krävas mellan Trafikverket och åmåls kommun.

Planförslaget innebär att områdets marknivåer kommer 
att jämnas ut. En massbalans i området bedöms uppnås 
vid  en generell marknivå på +68 möh (RH2000). Då 
planförslaget innebär att massorna ska fördelas inom fat-
sighet utgör detta en husbehovstäkt i enlighet med Natur-
vårdsverkets vägledning. Detta kommer att kräva anmälan 
enligt Miljöprövningsförordningen.

Planförslaget bedöms inte påverka MKN för vattenkva-
litet hos recipient, då erforderlig fördörjning och rening 
bedöms kunna anordnas inom planområdet.

5. GENOMFÖRANDE
FRÅGOR

Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisatoris-
ka, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt genomförande av detaljplanen. Genomföran-
defrågornas beskrivning har ingen rättsverkan. 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 15 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 före-
ligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detalj-
planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan 
att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel 
förlorad byggrätt.

Planavgift
Planavgift ska tas ut i samband med bygglov.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom ga-
tor och naturområden.

Ansvarsfördelning
Nedan anges ansvarsfördelning mellan kommunen och 



| 23SAMRÅDSHANDLING

andra aktörer. 

Vad ska göras?   Vem gör?

Planarbete   Åmåls kommun    
    (SBK Värmland AB)

Fastighetsåtgärder och      
ledningsrättsåtgärder  Lantmäteriet

Åtgärder inom kvartersmark Exploatör

Genomförande av allmän     
platsmark   Åmåls kommun

Utbyggnad av vatten-, spill-    
och dagvattenanläggning  Åmåls kommun

Åtgärder E45, väg 2246  Trafikverket

Kompletterande geoteknisk/   
bergteknisk utredning  Exploatör

Anläggande av busshållplats Västtrafik

Avtal
Avtal kommer att krävas med Trafikverket för genomför-
ande av åtgärder på väg 2246 och E45. Avtal initieras av 
Åmåls kommun.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Fastigheten Åmåls-Nygård 1:1 samt del av Björkil 2:1 fö-
reslås styckas av för försäljning av ändamålsenliga tomter.

Servitut, gemensamhetsanläggningar,  
samfälligheter och ledningsrätter
För initiering av ledningsrättsförrättning för nya ledningar 
ansvarar ledningsägare.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Planen medför kostnader för Åmåls kommun:

• Utbyggnad av gatumark

• Utbyggnad av vatten och spillvatten- En översiktlig 
kostnadsbedömning har tagits fram för utbyggnad 
av vatten och spillvatten, där den total summan för 
utbyggnad hamnar på ca 5 000 000 SEK (2019). För 
mer ingående beskrivning se bilaga 1 till PM- Teknisk 
försörjning som utgör den del av VSD-utredning DP 
Säter (Sweco 2019).

• Utbyggnad av dagvattenanläggning- En översiktlig 
kostnadsbedömning har tagits fram för föreslagen 
systemlösning för dagvatten. Avledning till föresla-

gen damm kan ske via dike eller ledning på en sträcka 
om ca 770 meter. Det sammantagna medelpriset för 
damm med ledning (Scenario A) är ca 5 800 000 SEK 
och ett sammantaget medelpris för damm med dike 
(Scenario B) på cirka 3 410 000 SEK.

• Drift och underhåll av natur och gatumark.

• Utbyggnad av GC väg (tunnel och väg öster om E45)

• Enligt avtal överenskomna åtgärder på väg 2246 och 
E45

Planen medför intäkter för Åmåls kommun:

• Fastighetsförsäljning

• Anslutningsavgifter för VSD, exploateringsbidrag för 
anläggande och drift av dagvattendamm.

TEKNISKA FRÅGOR
Följande tekniska utredningar har utgjort underlag för 
planförslaget:

• ”Geoteknisk förstudie för en ny detaljplan över Säter i Åmåls 
kommun”, Sweco 2019-09-17

• ”Naturvärdesinventering inför detaljplan Säter, Åmåls kom-
mun”, Calluna 2019-10-14

• ”Riskanalys Säter, Åmåls kommun”, Brandskyddslaget 
2019-11-06

• ”Trafikutredning DP Säter”, Sweco 2019-10-31

• ”Dagvattenutredning DP Säter”, Sweco 2019-12-13

• ”PM-Teknisk försörjning”, Sweco 2019-12-13

 Bilaga 1: Kostnadsbedömning för anläggning av VA

• ”Snabbanalys av handeln i Åmål”, HUI Research 2015

TILLSTÅND
Lista med tillstånd som kan bli aktuellt att sökas:

• Tillstånd för ny utfart, samt åtgärder inom vägområde 
och nära väg enligt Väglag (1971:948) 39 §, 43- 44 §§, 
47 §.

• Anmälan för husbehovstäkt enligt Miljöprövnings-
förordningen 4 kap. 5§.

• Krossverk inom detaljplanelagt område enligt Miljö-
prövningsförordningen 4 kap. 6§.

• Anmälan för oljeavskiljare, enligt Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster 21 §.

• Tillstånd för sprängning, Ordningslag (1993:1617) 3 
kap. 6 §.

• När nytt vattenskyddsområde beslutas kan det krävas 
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tillstånd, anmälan eller dispens inom vattenskydds-
område, enligt Miljöbalken (1998:808) 7 kap. 21 och 
22 §§, Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 40 §.

I samband med etablering av verksamhet:

• Tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet. 
Tillstånd och anmälan hanteras av olika myndighe-
ter beroende på vilka miljöeffekter verksamheten 
har. Beroende på hur stor och riskfylld verksamhet 
det handlar om klassas verksamheten som A, B eller 
C-verksamhet. A-verksamheter - Tillstånd söks hos 
mark- och miljödomstolen. B-verksamheter - Till-
stånd söks hos länsstyrelsen. C-verksamhet - Anmä-
lan görs till kommunal nämnd. Det kan krävas till-
stånd i vissa fall. Detta enligt Miljöbalken (1998:808) 9 
kap. 6- 8 §§ och förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 5§ och avdelning 4 Miljö-
prövningsförordningen (2013:251)

• Tillstånd för hantering av explosiva och brandfarliga 
varor enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och ex-
plosiva varor 16- 20 §§.

• Anmälan för oljeavskiljare, enligt Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster 21 §.

6. MEDVERKANDE  
TJÄNSTEMÄN

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland AB ge-
nom Planeringsarkitekt Daniel Nordholm på uppdrag av 
Plan- och fastighetsenheten genom T.f. chef för Plan och 
fastighetsenheten Björn Wennerström i samarbete med 
arbetsgrupp på Åmåls kommun med representanter från 
miljöenheten, plan och bygg samt Teknik och fritidsför-
valtningen.

Åmål 20200402

Daniel Nordholm  Björn Wennerström

Planeringsarkitekt   T.f. Plan- och fastighets 
FPR/MSA    chef


