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INLEDNING 
Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden i Strömstad gav i februari 2009 ett positivt planbe-
sked för planläggning av fastigheterna Rönnen 8, Linden 8 och Linden 11 
inom Myrenområdet. Ansökan rörande Rönnen 8 avsåg möjligheten att 
skapa ett upplevelsecenter. Idéerna om ett upplevelsecenter inom fastig-
heten har diskuterats i kommunen under flera år. I planbeskedet betonades 
att samtliga av de äldre planerna inom Myrenområdet bör ses över för att få 
en helhetssyn på området, att trafikangöringen till området behöver ses över 
och att det inte får tillkomma ytterligare trafik genom närliggande bostads-
områden.  

Ett planprogram som omfattade hela Myrenområdet upprättades  
2011-02-17.  

Inom det aktuella planområdet finns 12 fastigheter. Målet med planarbetet 
är att möjliggöra en utveckling av Myrenområdet till en levande stadsdel 
som hjälper till att utveckla och bredda besöksnäringen i Strömstads kom-
mun. Stadsdelen ska inrymma ett upplevelsecenter med hotell, badland samt 
handel, bostäder och kvalitativa allmänna ytor. Målet är att Strömstads at-
traktivitet som besöksmål ska öka genom etableringen av ett upplevelsecent-
rum och att turistsäsongen ska kunna förlängas med ett brett och nytt utbud 
av aktiviteter. En detaljplan behöver därför upprättas för området. 

Ett samråd genomfördes under 3:e kvartalet 2015. Efter det första samrådet 
omarbetades planförslaget kraftigt och kommunen bedömde att ytterligare 
ett samråd skulle genomföras. Fokus under arbetet mellan det första samrå-
det och andra samrådet låg främst på risker, bullerfrågor samt trafiklös-
ningar. Planförslaget korrigerades även för att kunna inrymma byggrätt för 
fler bostäder på bekostnad av det planerade upplevelsecentret. Utöver detta 
reducerades byggrätten totalt sätt inom området och de föreslagna bygg-
nadshöjderna inom området sänktes kraftigt. 

I granskningen modifierades planförslaget relativt sparsamt från det planför-
slag som presenterades i det andra samrådet. En viss förändring av byggrät-
ten, främst inom fastigheten Häggen 2, genomfördes dock. I övrigt så kvar-
stod i stort den storlek och de föreslagna byggnadshöjder som presenterades 
under det andra samrådet. I granskningsförslaget studerades frågor gällande 
förorenad mark, dagvattenhantering, miljökvalitetsnormer och grundvatten-
förhållanden vidare. Gatukostnadsutredningen reviderades också i samband 
med granskningen.  

Endast mindre korrigeringar av planförslaget har skett inför antagande. Be-
tydande ändringar redovisas i punktform under rubriken ”revideringar” i  
slutet på planbeskrivningen. 
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Planförslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en omvandling av da-
gens industriområde till ett område med möjlighet att utveckla handel, upp-
levelser, restauranger, hotell och konferens, kontor och bostäder med mera.  
En del i syftet är också att ge förutsättningar för att den befintliga industrin 
inom fastigheterna Linden 4 och 10 ska kunna finnas kvar inom området.   

Inom området (Rönnen 2, Rönnen 8) planeras ett större upplevelsecenter 
(WATER) som är tänkt att innehålla multisal, biograf, aktivitetsytor, restau-
ranger, handel, badanläggning, hotell och konferens med mera. I den östra 
delen planeras huvudsakligen för bostäder i form av flerbostadshus. 

Totalt planeras för byggrätter ovan mark på cirka 90 000 m² bruttoarea.  

Med tanke på den ökade trafiken till Myrenområdet möjliggör detaljplanen 
att en cirkulationsplats kan anläggas i korsningen av Uddevallavägen och 
Trädgårdsgatan. 

Planområdet 
Läge, areal och avgränsning 
Planområdet ligger i södra delen av Strömstads tätort och omfattar cirka 
110 000 m² (11 ha).  
 

Planområdet är markerat med en rödstreckad linje. Avgränsningen är inte exakt.  

Området avgränsas i söder och väster av Uddevallavägen och järnvägen 
(Bohusbanan) och i norr av villabebyggelsen utefter Vatulandsgatan och 
Myrängsvägen samt naturmark.  

Småbåtshamn 

Begravningsplats 
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Området avgränsas i öster av naturmark i anslutning till en befintlig kyrko-
gård samt av befintlig villabebyggelse. En mindre del av planområdet omfat-
tar den nordöstra delen av den befintliga småbåtshamnen söder om Udde-
vallavägen. 

        Myrens industriområde sett från öster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Planområdets läge i Strömstad samt dess storlek i relation till innerstaden. 
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Markägoförhållanden 

Fastigheterna Rönnen 2 och 8, Häggen 2 och 3 och Linden 4, 8, 10, 11, 12 
och 13 är i privat ägo. Fastigheten Strömstad 4:16 ägs av Strömstads kom-
mun och fastigheten Strömstad 4:17 ägs av Jernhusen fastigheter (statligt fö-
retag). En fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfäl-
ligheter inom och intill planområdet framgår av tillhörande fastighetsför-
teckning. 

Karta som redovisar befintliga markägoförhållanden. Totalt finns 12 fastigheter inom plan- 
området:  
 
11: Strömstad 4:16 (2 delområden), ägare: Strömstads kommun.  
2: Strömstad 4:17, ägare: Trafikverket/Jernhusen Fastigheter AB 
3: Rönnen 2, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Vgl Utveckling AB 
4: Rönnen 8, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Vgl Utveckling AB 
5: Häggen 2, ägare: Häggträdet 2 AB c/o Baker Tilly  
6: Häggen 3, ägare: Strömstad Häggen 3 AB.  
7: Linden 8, ägare: Kosterfjord Invest AB.  
8: Linden 4, ägare: Uluma Fastighetsbolag AB.  
9: Linden 10, ägare: Uluma Fastighetsbolag AB.  
10: Linden 11, ägare: Bazar Invest i Strömstad AB.  
11: Linden 12, ägare: Lennart & Robert Fastigheter AB.  
12: Linden 13, ägare: Strömstad Linden 13 AB  
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Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-
ringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av 
de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översikts-
plan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbe-
skrivningen. 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-02-26 § 41 att lämna positivt plan-
besked för tre ansökningar om planläggning inom Myrenområdet. Dessa 
planbesked innebar att planarbetet skulle omfatta hela Myrens industriom-
råde, inte endast de fastigheter som hade ansökt om planbesked och att ett 
planprogram skulle tas fram för industriområdet. Programmet upprättades 
och sändes på samråd under det första kvartalet 2011. 2013-11-14 § 301 
godkände Strömstads kommun redogörelsen för programsamrådet och tog 
beslut om att upprätta samrådshandlingar för detaljplanen. 

2013-11-26 tog Strömstads kommun beslut om att ett genomförande av 
planförslaget innebär risk för betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning skulle tas fram i samband med planarbetet. 

Detaljplanen ska samrådas och granskas tillsammans med länsstyrelsen, stat-
liga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som 
är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Samråd och granskning ge-
nomförs med syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge 
möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen. 

Ett samråd genomfördes under det 3:e kvartalet 2015. Efter relativt stora 
förändringar av planförslaget sändes förslaget ut för ett andra samråd under 
det 4:e kvartalet 2016. Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes en granskning 
av planförslaget.  

Utökat planförfarande 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015 (SFS 2014:900). Detaljplanearbetet bedrevs tidi-
gare med ett normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10 men Miljö- och 
byggnämnden tog 2016-09-01 § 171 beslut om att byta lagstiftning till den 
nu gällande versionen av PBL 2010:900. 

Planarbetet bedrivs med ett så kallat utökat planförfarande, vilket bland an-
nat innebär att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och sedan 
ställs ut på granskning innan planen kan tas upp för antagande.  

Det utökade förfarandet används med tanke på att planförslaget har be-
dömts innebära betydande miljöpåverkan.  
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Läs mer angående planprocessen under rubriken ”Fortsatt arbete”. 

Parallellt med planprocessen ska även en gatukostnadsutredning tas fram, 
läs mer under rubriken ”Gatukostnadsutredning” i genomförandedelen. 

I det aktuella skedet har ett granskningsutlåtande arbetats fram och planen kan antas.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplaner 
Översiktsplan 2013 
För Strömstads kommun gäller den kommuntäckande planen ÖP Ström-
stad, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24 § 90. 

I översiktsplanen beskrivs hur kommunens mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen behandlar hela Strömstads kommun. För vissa delområden 
inom kommunen som är lokaliserade väster om E6 finns fördjupade över-
siktsplaner antagna eller arbeten med fördjupade översiktsplaner pågår. Läs 
mer under rubriken ”Fördjupad översiktsplan”. 

Generellt påpekas i översiktsplanen att huvuddelen av utbyggnaden av bo-
städer ska ske i staden Strömstad. Strömstad planeras växa både genom om-
vandling och komplettering inom befintlig struktur och genom utbyggnad 
av nya områden i anslutning till tätorten.  

Om kommunens mål om en utveckling av besöksnäringen ska uppfyllas be-
hövs bland annat fler och bättre boendeanläggningar för besökarnas behov.  

Nya bostäder ska lokaliseras så att underlaget för kollektivtrafik och annan 
service stärks. Strömstad ska också växa genom omvandling av äldre centralt 
belägna industriområden och genom komplettering och förtätning av sta-
den. Exempel på omvandlingsområden är Canningområdet och Myrenom-
rådet. 

Myrenområdet ligger inom området ”RC” som i regel- och rekommendat-
ionskartan i översiktsplanen är definierad som ett område ”för utveckling av 
centralorten Strömstad”. All ny bebyggelse och förändring i den befintliga 
bebyggelsen inom detta område ska prövas i detaljplan. 

Vidare anges att mark- och vattenanvändningen i kustområdet väster om E6 
studeras i fördjupningar av Strömstads översiktsplan. 
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Utdrag ut regel- och rekommendationskartan i ÖP Strömstad 2013. Planområdet, som 
ligger inom rekommendationen” RC – utveckling av centralorten Strömstad”, är schema-
tiskt markerat med svartstreckad linje.  

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 
Kommunens avsikt är att hela det område som ligger väster om väg E6 ska 
komma att omfattas av fördjupningar av översiktsplanen. 

Myrenområdet ligger inom det område som omfattas av den fördjupade 
översiktsplan som tas fram för området Strömstad-Skee. Ett förslag till ny 
fördjupad översiktsplan har varit ute på samråd. Ett nytt samråd beräknas 
ske under våren 2018. 

Det finns alltså i dagsläget ingen antagen fördjupad översiktsplan som kan 
ligga till grund för detaljplanearbetet. Istället ska de utgångspunkter som re-
dovisas i den kommunala översiktsplanen ligga till grund för planarbetet.  

Detaljplaner 
Det som idag kallas Myrens industriområde berör ett flertal detaljplaner med 
varierande ålder. Huvudändamålet för de detaljplaner som berörs är främst 
industriverksamhet och genomförandetiden har för samtliga  
planer gått ut.  

På följande sida redovisas avgränsningen av de gällande planerna som åter-
finns inom planområdet.  
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Illustration över gällande detaljplaner inom planområdet. 
 

1. Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Tjädern och Haren i STRÖM-
STAD, laga kraft 1956 (14-STR-18). 

2. Förslag till ändring av stadsplanen för del av STRÖMSTAD, kv. 
Rönnen m m, laga kraft 1959 (14-STR-23). 

3. Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av 
STRÖMSTAD, kv. Hackspetten m m, laga kraft 1961 (14-STR-30) 

4. Förslag till utvidgning och ändring av stadsplanen för del av 
STRÖMSTAD, kv. Linden m m, laga kraft 1962 (14-STR-35) 

5. Förslag till ändring av stadsplanen för del av STRÖMSTAD, Skär-
bygdsvägen och Torskholmen, laga kraft 1966 (14-STR-49) 

6. Detaljplan för kv. Linden 13 m fl, laga kraft 1992 (1486-P92/11) 
7. Förslag till ändring i och tillägg till stadsplanen för del av STRÖM-

STAD, laga kraft 1937 (14-STR-90) 
8. Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av 

STRÖMSTAD (Myren-området), laga kraft 1963 (14-STR-36) 
9. Förslag till ändring i stadsplanen för del av STRÖMSTAD, laga 

kraft 1945(14-STR-211)  
10. Förslag till ändring i och tillägg till Stadsplanen för del av Ström-

stad, laga kraft 1942 (14-STR-93). 
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Planprogram 
Ett planprogram för Myrens industriområde upprättades 2011-02-17 och 
den tillhörande redogörelsen för programsamråd godkändes 2013-11-14 § 
301. 

Planförslaget som presenterades i programmet innehöll möjligheter för eta-
blering av bostäder inom stora delar av området. Ett upplevelsecentrum 
som innehöll två högre byggnadsdelar om vardera 8 respektive 12 våningar 
planerades i den nordvästra delen av programområdet.  För fastigheterna i 
den östra delen planerades främst att den nuvarande användningen för di-
verse verksamheter skulle bekräftas samt att möjligheten till kontor skulle 
tillkomma. Inom fastigheten Linden 8 fanns planer på bostäder och kontor 
och inom Linden 11 fanns planer på en diversifierad användning som inne-
höll lager, kontor, förenings- och aktivitetslokaler för upplevelser och nöje, 
hotell, handel inom en begränsad yta samt boende. 

Planprogrammets utgångspunkter och mål samt samrådsredogörelsen ligger 
delvis till grund för det aktuella planförslaget. Detta gäller främst inrikt-
ningen mot att skapa ett upplevelsecentrum i den nordvästra delen av My-
renområdet samt att till stor del utgå från och utveckla den befintliga gatu-
strukturen, bland annat med en gång- och cykelbana längs Trädgårdsgatan 
som löper genom området. 

Förutsättningarna har dock ändrats sedan programsamrådet genomfördes. 
Bland annat då verksamheten på fastigheten Linden 13 har avvecklats vilket 
möjliggör bostadsanvändning i den östra delen av planområdet. Bensinlag-
ret, lokaliserat söder om planområdet, har också avvecklats sedan program-
förslaget presenterades, vilket minskar riskerna.  

En annan förändring sedan programmet är att genomfartstrafik i området i 
allmänhet och störande trafik för de närbelägna villorna i synnerhet ska und-
vikas, viket innebär en avstängning av Vatulandsgatan och Trädgårdsgatan.  

En omdisponering inom Myrenområdet, främst gällande placeringen av bo-
stadsanvändningen, är den största förändringen sedan planprogrammet togs 
fram. Områden för bostäder har utökats och ytan för upplevelsecentret re-
ducerats. Byggrätten och de tillåtna byggnadshöjderna inom planområdet 
har reducerats avsevärt. 

I det aktuella förslaget placeras bostäder inom Häggen 2, Häggen 3, Linden 
12, Linden 13 samt den östra delen av Linden 11. Möjligheten till att eta-
blera bostäder inom Linden 8 och den västra delen av Linden 11 försvåras 
av att vissa säkerhetsavstånd till industriverksamheten inom Linden 4 och 10 
måste säkerställas. 
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Behovsbedömning  
Allmänt 
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av detalj-
planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Om ett 
genomförande kan antas innebära en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § 
MB) ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) upprättas. 

Bedömningen om en plan kan innebära en betydande miljöpåverkan eller 
inte görs i en så kallad behovsbedömning. Behovsbedömningen ska göras i 
ett tidigt skede och samråd ska ske med länsstyrelsen om denna.  

Under arbetet med att ta fram planprogrammet tog miljö- och byggförvalt-
ningen fram en behovsbedömning, daterad 2011-02-17. En kort samman-
fattning av behovsbedömningen redovisas nedan. 

Sammanfattning av behovsbedömningen 
Syftet med programmet var att pröva förutsättningarna att omvandla My-
rens industriområde till ett område för upplevelser med bl.a. bad, hotell, 
konferensanläggning, butiker, restauranger och bio samt kontor och bostä-
der.  

Samtidigt som två befintliga miljöprövade verksamheter (vid programmets 
upprättande återfanns Bohus Biotech och Flexibles inom planområdet) ska 
få möjlighet att finnas kvar i området och utvecklas. Detaljplanen berör ett 
flertal miljöaspekter som sammantaget kan innebära risk för betydande mil-
jöpåverkan bl.a. trafik- och verksamhetsbuller, transport av farligt gods, luft-
emissioner, olycksrisker, trafiksäkerhet och förorenad mark.  

Detaljplanen uppfyller bedömningskriterierna i bilaga 4 i MKB-förord-
ningen och en MKB för detaljplanen ska tas fram under samrådsskedet. 

Enligt 6 kap 12 § punkt 3 ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en 
beskrivning av de miljöförhållanden i de områden som kan antas att komma 
att påverkas betydligt. Då detaljplanen i detta fall både påverkar och påver-
kas av ett större område har en MKB-avgränsning gjorts som innebär att 
MKB-området delas in i ett primärområde (planområdet) och ett sekundär-
område (påverkansområde), se karta på följande sida. 
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Illustration som visar en schematisk bild över primärområdet (röd linje) och sekundär-
området (grönstreckad linje). Det rödmarkerade området har korrigerats något sedan be-
slut om betydande miljöpåverkan togs och överensstämmer inte längre med det aktuella 
planområdet.  

MKB-dokumentet för detaljplanen behandlar planens påverkan på följande 
aspekter: 

 Trafiksäkerhet, olycksrisker 
 Buller och vibrationer 
 Luftkvalitet 
 Transport av farligt gods och olycksrisker 
 Risk för skred och bergras 
 Risk för översvämningar 
 Förorenad mark 
 Stads-/landskapsbild 
 Tillgänglighet 
 Natur, kultur och friluftsliv 
 Miljökvalitetsnormer 
 Berörda miljömål 
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Ställningstagande 
Kommunen bedömde att projektet kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Länsstyrelsen delade 
kommunens uppfattning. 

En behovsbedömning med en avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivningen har tagits fram. Denna reviderades 2013-11-26. Ett 
delegationsbeslut togs 2013-11-26 om att planen innebär risk för betydande 
miljöpåverkan och att en miljöbedömning med en miljökonsekvens-
beskrivning ska upprättas. 

En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram parallellt med att 
samråd- och granskningsförslag har arbetats fram. MKB:n har reviderats 
sedan de två samråden har genomförts. MKB:n finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering.  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska samrådas under planprocessens gång och 
synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen kommer att redovisas i ett sär-
skilt utlåtande.  

En sammanfattning av slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen 
redovisas under rubriken ”Miljökonsekvenser”i detta dokument. 

Naturvårdsplan 
Strömstad har en naturvårdsplan från 2006. Planen uppdaterades  
2008-12-17. 

Ett område med tätortsnära natur återfinns direkt öster om och delvis inom 
planområdet. Kyrkogården och bergshöjden med tillhörande lövskog utpe-
kas som ett område som är skyddsvärt. I området finns bland annat ett äldre 
alträd som av Skogsstyrelsen anses ha ett högt naturvärde.  

Övriga kommunala beslut 
Vision 2030  
Våren 2016 antog kommunfullmäktige en vision som siktar mot år 2030. 
Målet är att skapa en internationell småstad med livskvalitet, natur, kultur 
och friluftliv i världsklass. 

Enligt visionen så ska Strömstad år 2030 ha befäst sin position som 
Bohusläns mest internationella småstad. Här bor nu 16 000 invånare, 
inflyttning har skett till både tätorten och till alla kommundelar. 

Kommunen värderar naturtillgångarna högt med siktet inställt på god hälsa 
och attraktivt boende och levererar mer förnybar energi till elnätet än vad 
kommunen förbrukar.  

Det ska även finnas en attraktiv boendemiljö och bra kommunikationer, 
fysiska och elektroniska, som lockar kunskapsföretag till kommunen.  
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Kommunen planerar och utvecklar stadskärnan med hänsyn till 
kulturmiljövärden och stadens historia. En levande landsbygd med 
livskraftiga lokalsamhällen och en levande skärgård stärker kommunens 
attraktionskraft. Ungdomarna flyttar i högre grad tillbaks för att ge sina barn 
goda uppväxtvillkor.  

Vatten i öst och väst sätter sin prägel på stadsbilden. Strömstad är den grön-
blå staden där Kosterhavet och frisk natur ger goda förutsättningar till ett 
hälsosamt liv.  

Näringslivsstrategi 

Kommunfällmäktige antog 2011-03-17 § 14 en näringslivsstrategi för 
Strömstads kommun.  

Motorn i Strömstads näringsliv är besöksnäringen vilket inkluderar 
upplevelsebaserad handel. I strategin påpekas att besöksnäringen och den 
upplevelsebaserade handeln är ett av de fokusområden som är viktiga för 
näringslivet.  

Dagens konsumenter  kombinerar upplevelser av såväl shopping, natur som 
kultur och aktiviteter. Ett breddat utbud är nödvändigt. Besöksnäringen är 
en framtida tillväxtmarknad, vilket uppmärksammas av många aktörer som 
satsar på att bli bättre inom besöksnäring. Konkurrensen kommer att bli 
tuffare inom kort. 

Miljömål 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål.  

Planförslagets påverkan på de miljömål som anses beröras kommenteras i 
den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen i kapitlet ”berörda miljö- 
kvalitetsmål”. 
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BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 
Grundläggande hushållningsbestämmelser,  
3 kap MB 
Förutsättningar 
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är 
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt 
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.  

Väg 164 som delvis ingår i planområdet omfattas av riksintresse enligt 3 kap 
8 § MB. Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv återfinns söder 
om Uddevallavägen, men ligger utanför planområdet.  

Strömstads hamn som återfinns väster om Uddevallavägen och ligger utan-
för planområdet är av riksintresse för kommunikation.  

Utdrag ur karta som redovisar riksintressen (ej 4 kap MB), ÖP Strömstad 2013.  
Riksintresse för kommunikation redovisas med heldragen röd linje. Riksintresse för na-
turvård redovisas med grön skraffering. Områden av riksintresse för friluftsliv redovisas 
med ljusblå skraffering och Strömstads hamn med mörkblå skraffering. Planområdets av-
gränsning redovisas schematiskt i kartan med svartstreckad linje. 

Planförslaget 
Trafiken på väg 164 kommer att öka vid ett genomförande av planförslaget. 
Planförslaget möjliggör dock ett anläggande av en cirkulationsplats för att 
förbättra in- och utfartsmöjligheterna till de planerade verksamheterna inom 
planområdet. Detta bedöms förbättra standarden på väg 164. Riksintresset 
för kommunikation bedöms inte påverkas påtagligt negativt av ett genomfö-
rande av planförslaget.  

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Förutsättningar 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med 
hänsyn till sina natur- och kulturvärden, i sin helhet är av riksintresse. 
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Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar område-
nas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för ut-
vecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Planområdet ligger, liksom hela Strömstads tätort, inom den kustzon utmed 
norra Bohuskusten som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt miljöbalken 4 kap 2 och 3 §§.  

 
Utdrag ur karta som redovisar de särskilda hushållningsbestämmelserna av riksintresse, 
4 kap MB, ÖP Strömstad 2013. Planområdets lokalisering i anslutning till Strömstads 
tätort är markerat på kartan. 

Enligt bestämmelserna i 2 § ska turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av om 
exploatering eller andra ingrepp ska tillåtas.  

Enligt bestämmelserna i 3 § får inte anläggningar av visst slag, som tung 
industri, anläggas. Samtidigt ska bestämmelserna inte vara ett hinder för 
utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Planförslaget 
Planområdet är en del av Strömstad tätort och är redan till stor del 
exploaterat. Även om landskapsbilden på grund av föreslagen bebyggelse 
kommer att påverkas bedöms inte planförslaget stå i strid mot miljöbalkens 
4:e kapitel.  

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om kvalitet på mark, vat-
ten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnor-
merna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i 
yt- och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. 

Luftkvalitet 
För att begränsa negativ inverkan av luftföroreningar på människans hälsa 
och miljö har Sveriges regering fastställt miljökvalitetsnormer (MKN) som 
baseras på aktuell forskning inom området. Det finns gränser för ett flertal 
olika luftföroreningar varav kvävedioxid, partiklar och flyktiga organiska äm-
nen är utvalda då dessa ämnen oftast ger problem i trafikerade områden, 
samt att kolväten är det ämne som i regel släpps ut av den lokala industrin. 
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Vattenförekomster  
Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer för alla yt- och 
grundvattenförekomster inom Västerhavets vattendistrikt (14 FS 2009:533 
Länsstyrelsens författningssamling). Miljökvalitetsnormerna anger de kvali-
tetskrav som gäller för varje vattenförekomst och vid vilken tidpunkt de 
senast ska vara uppfyllda. Inför beslutet har Vattenmyndigheten kartlagt och 
beskrivit tillståndet för alla vattenförekomster genom en statusklassificering. 
För ytvatten anges exempelvis status utifrån de ekologiska och kemiska för-
hållandena. 

Fisk- och musselvatten   
Strömstadsfjorden är ett utpekat musselvatten och ska skyddas enligt för-
ordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Avsikten är 
att inom området göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så 
sätt bidra till en hög kvalitet på skaldjursprodukter som äts direkt av männi-
skor.  

Omgivningsbuller  
Området omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. 

Sammanfattning av bedömd påverkan på miljökvalitetsnormer 
En bedömning av planförslagets påverkan på de aktuella miljökvalitetsnor-
merna redovisas i den till planförslaget tillhörande miljökonsekvensbeskriv-
ningen.  

Områdesskydd, 7 kap, MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att diverse 
olika miljöskyddsområden ska värnas. Exempel på områden som ingår i  
7 kap MB är naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden 
och Natura 2000-områden. 

Strandskydd, 7 kap 13 § MB 
I dagsläget ligger inte planområdet inom strandskydd. Planområdet omfattas 
inte av generellt strandskydd då strandskyddet aldrig har inträtt för de delar 
som är detaljplanerade. När en ny detaljplan upprättas inträder dock strand-
skyddet automatiskt, se schematisk illustration inom vilket område strand-
skyddet inträder på nästa sida.   

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång 
till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. Inom det aktuella strandskyddsområdet finns ingen utpe-
kad värdefull naturmark eller några utpekade värdefulla djur- eller växtarter. 

Det är en förutsättning för att kunna genomföra planförslaget är att strand-
skyddet upphävs inom de delar av planområdet där strandskydd inträder. 
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Illustration av området där strandskydd inträder och ska upphävas (skraffering). 

I en detaljplan kan kommunen bestämma att strandskyddet enligt 7 kap. MB 
ska upphävas, om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i 
anspråk på det sätt som avses med planen, väger tyngre än strandskyddsin-
tresset. I den aktuella planen föreslås strandskyddet upphävas inom de delar 
som berörs av ett inträtt strandskydd.  

För att upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl som redovisas i 7 kap 
MB. De särskilda skäl som kan åberopas för ett upphävande av strandskyd-
det i det aktuella fallet är att: 

 Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, (§ 18 c, 1. 7 kap MB). 

 Området genom en väg (Uddevallavägen), järnväg (Bohusbanan), 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen,  
(§ 18 c, 2. 7 kap MB). 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och natur 
Mark, terräng, natur och vegetation 
Planområdet är till huvuddelen ett exploaterat industriområde. Ytorna är be-
byggda med industribyggnader, används som uppställningsplatser eller utgör 
ytor för vägar, järnväg, angöring och omlastning. Stora delar av markområ-
dena är asfalterade eller grusade. I planområdets nordöstra del finns en plan 
gräsyta. I den östra delen finns en dunge med tätt växande björkar. Direkt 
nordväst och sydost om planområdet finns obebyggda höjdpartier, med gles 
vegetation och bergssidor som lutar brant in mot industriområdet. 

Marken inom Myrenområdet är relativt plan med en svag lutning från öster 
mot väster. Terrängen har utjämnats i samband med att industriområdet har 
byggts ut och sprängningsarbeten och utfyllnader har utförts.  
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I områdets sydvästra del sluttar marken mot en viadukt vid områdets tillfart. 
På ett par platser, exempelvis mellan Rönnen 2 och Rönnen 8 och mellan 
Linden 4 och Linden 11, finns större höjdskillnader eller bergknallar mellan 
fastigheterna.  

Strömstads kommun har genomfört en översiktlig inventering, ”Översiktlig 
inventering av natur- och friluftvärden på Myren, 2014-09-09”, av grön- och  
naturområdena inom och i anslutning till planområdet. Inventeringen finns 
att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering.  

I sydost (utanför planområdet) finns en större yta som i kommunens natur-
vårdsplan pekas ut som skyddsvärt närområde i Strömstads tätort.  

Ytan består dels av en björkdunge och dels av en bergsrygg med huvudsakli-
gen öppen hällmark och hällmarkstallskog. Delar av denna yta är i nuva-
rande detaljplan planlagd för lagerverksamhet men området har inte exploa-
terats.  

I den centrala delen uppe på bergsryggen finns en sänka med lövträd, fram-
för allt asp. Här har Skogsstyrelsen pekat ut ett naturvärde i form av en grov 
klibbal.  Nordväst om planområdet består marken huvudsakligen av öppen 
hällmark och hällmarkstallskog på en höjd samt en något lummigare del 
med blandskog och en medelgrov ask i den östra kanten. Grönytan i den 
norra delen av planområdet utgörs av en gräsyta med enstaka träd, framför 
allt björk, en lekplats samt en klippt gräsmatta med fotbollsplan. Inga ovan-
liga arter observerades vid inventeringstillfället. Vid en kontroll i Artportalen 
finns inga inrapporterade artfynd i det berörda området under 2000-talet. 
Sammantaget bedöms inventeringsområdet inte ha några höga naturvärden 
med undantag från den medelgrova asken och den grova klibbalen. 

Geoteknik 
Skanska anläggning och geoteknik har genomfört en geoteknisk utredning 
för planområdet, ”PM - Geoteknisk utredning för ny detaljplan, 2014-08-20”.  

Syftet med undersökningen har varit att klarlägga de geotekniska förhållan-
dena för pågående detaljplanarbete och att kunna ge översiktliga rekommen-
dationer avseende grundläggningsmetoder för planerade byggnader och an-
läggningar. 

En kompletterande geoteknisk utredning, ”PM - Geotekniskt utlåtande avseende 
stabilitetsförhållandena för ny cirkulationsplats, Skanska, 2015-04-13”, har också ta-
gits fram inom ramen för planarbetet.  

För en mer utförlig beskrivning av den geotekniska situationen hänvisas till 
de framtagna utredningarna som finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering.  

Allmänt 
Det aktuella området är beläget i den sydvästra delen av Strömstads tätort. 
Området omfattar en yta av cirka 80 000 m² och sträcker sig cirka 200 meter 
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i nord-sydlig riktning respektive cirka 400 meter i väst-östlig riktning. I norr 
och öster begränsas området av bergspartier samt ett bostadsområde. 

I utredningen delas planområdet upp i 7 områden med olika geotekniska 
förutsättningar, se karta nedan. 

Illustration av delområden för beskrivning av de geotekniska förhållandena. 

Topografi och markförhållanden 

Markytans nivå inom området varierar mellan cirka +2 till +10, där de 
högsta nivåerna i huvudsak återfinns inom områdets centrala delar. Från 
områdets centrala del sluttar markytan i huvudsak mot sydväst samt svagt 
mot öster. Anslutande bergpartier i nordväst och sydost har en högsta punkt 
kring nivå cirka +19 respektive cirka +32. 

I sydväst finns en småbåtshamn i anslutning till planområdet. Från Udde-
vallavägen, med en marknivå kring cirka +2,0, finns en slänt av sprängstens-
fyllning med lutning ned mot hamnbassängen. 

Markytorna inom det undersökta området består i huvudsak av hårdgjord 
asfalterad gatumark och ytor för parkering. Bergspartier förekommer i nord-
väst samt i öster. Förutom de större bergspartierna förekommer berg i da-
gen lokalt inom områdets centrala och sydvästliga delar. Partier med gräsy-
tor förekommer främst i öster. Mindre partier med gräsytor förekommer i 
anslutning till befintliga byggnader. 

Geotekniska förhållanden 

Jordlagerföljd och jordlagrens tekniska egenskaper har undersökts och ut-
värderats översiktligt. Kompletterande geotekniska undersökningar kan be-
hövas för att upprätta underlag inför detaljprojektering av till exempel plane-
rade byggnaders grundläggning, höjdsättning av omkringliggande markytor 
och för dimensionering av schakter med mera. 
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Inom området har det påträffats jordlager av fyllnadsmassor, torv, gyttja, 
lera, sand och morän. Naturliga jordlager av torv, gyttja och lera har i hu-
vudsak påträffats inom områdets östra delar, samt i väster i form av 
skikt/lager i anslutning till korsningen Trädgårdsgatan-Bohusbanan.  

Sydväst om Bohusbanan ökar mäktigheten av gyttje- och lerlagren i riktning 
mot småbåtshamnen. Naturligt lagrad sand och morän har i huvudsak på-
träffats i områdets centrala delar och västra delar. 

Bergytans nivå bedöms huvudsakligen slutta från områdets centrala delar 
ned mot väster respektive öster. Vid nu och tidigare utförda sonderingar har 
stora variationer i bergytans nivå påträffats inom korta avstånd, dvs. risk för 
släntberg finns inom området. 

I samband med detaljprojektering bör jordlagerföljder, jordlagrens tekniska 
egenskaper samt registrerade bergnivåer utvärderas i detalj när byggnaders 
läge och geometrier har bestämts inom respektive fastighet.  

Stabilitet 
Inom delområdena ”Öster”, ”Syd” och ”Nordväst” förväntas byggnader att 
kunna grundläggas på undersprängt berg och/eller spetsbärande pålar, even-
tuellt kombinerat med plintar. Grundläggning direkt i mark kan för lättare 
byggnader såsom hus med 2-4 våningar bli aktuellt inom områden med 
friktionsjord. 

Inom delområde ”Öster” medför de mycket sättningskänsliga jordlagren att 
endast begränsade tillskottslaster bedöms bli aktuella. Totalstabiliteten inom 
delområdet bedöms vara tillfredsställande för rådande och framtida förhål-
landen då det krävs grundförstärkningsåtgärder vid belastning av jordlagren. 

Inom delområdet ”Syd” och ”Nordväst” är nivåskillnaderna relativt måttliga 
och jordlagren utgörs av friktionsjord. Totalstabiliteten inom delområdena 
bedöms vara tillfredsställande för rådande och framtida förhållanden vid yt-
laster upp till 4,0 ton/m² på befintlig markyta.  

Vid utförande av temporära schakter och uppfyllnader kan stabiliteten lokalt 
bli försämrad.  

Delområdena ”Sydväst”, ”Bohusbanan” och ”Sydväst om Bohusbanan” är 
belägna i närheten av småbåtshamnen i sydväst. Kvicklera har påträffats i 
samband med provtagning i hamnbassängen. På grund av detta har stabili-
tetsberäkningar utförts i två sektioner.  

Beräkningarna visar att för delområde ”Sydväst” bedöms befintliga stabili-
tetsförhållanden som tillfredsställande. Om last överstigande 4,0 ton/m² på-
förs befintlig markyta bör kompletterande kontroll utföras av stabilitetsför-
hållanden mot hamnbassängen. 
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För delområde ”Bohusbanan” bedöms befintliga stabilitetsförhållanden som 
tillfredsställande. Stabiliteten för järnvägsbanken och stabiliteten mot hamn-
bassängen förutsätts vara kontrollerad och dimensionerad i samband med 
upprustningen av Bohusbanan år 2011-2012.  

Befintliga stabilitetsförhållanden för delområde ”Söder om Bohusbanan” 
bedöms som något låga men acceptabla med hänsyn till de krav vilka ges en-
ligt IEG Rapport 4:2010. Vid en eventuell framtida förändring av Udde-
vallavägens geometri bör stabilitetsberäkningar utföras för att säkerställa att 
stabiliteten ner mot hamnbassängen blir acceptabel.  

Planerad cirkulationsplats 
Den geotekniska utredningen som redovisats ovan kompletterades med en 
utredning som fokuserade på stabilitetsförhållandena vid den planerade cir-
kulationsplatsen lokaliserad på Uddevallavägen vid infarten till Myrenområ-
det. Syftet med denna undersökning var att fastställa jordlagerföljd och jord-
lagrens tekniska egenskaper samt att kontrollera stabilitetsförhållandena med 
hänsyn till den planerade ombyggnationen till en cirkulationsplats. 

Vid en ombyggnad från fyrvägskorsning till cirkulationsplats kommer en 
viss breddning av vägområdet att ske mot småbåtshamnen i sydväst.  

Inom vägområdet finns cirka 1 meter med överbyggnadsmaterial som ligger 
ovanpå cirka 1,5–3 meter av fyllnadsmaterial bestående av sprängsten, sand 
och grus. Under fyllnadsmaterialet följer sand och en siltig lera. Lerlagrets 
mäktighet är inte helt klarlagt under vägen eftersom undersökningar enbart 
har utförts vid vägens kanter. Lerlagrets mäktighet bedöms vara cirka 3 me-
ter vid vägens södra kant och 0-2 meter vid vägens norra kant. 

Tidigare undersökningar visar på att de översta metrarna under havsbottnen 
är gyttjiga. Under gyttjan följer ett par meter sand ovan ett 5-6 meter mäktigt 
lerlager. Under leran följer sand till fast botten. 

Jord-bergsonderingar har visat att djupet till berg varierar kraftigt över om-
rådet. Väster om korsningen ligger berget på cirka 6 meters djup medan dju-
pet till berg uppgår till drygt 20 meter vid stödmuren som står i den södra 
delen av korsningen. 

Stabilitetsberäkningar har utförts i 2 sektioner. Uppgifter om släntlutning på 
sprängstensvallen under bryggan samt bottengeometri saknas delvis och 
geometrin baseras därför delvis på antaganden och bedömningar utifrån de 
inmätningar som utförts i samband med denna utredning samt tidigare ut-
förda inmätningar av borrpunkter ute i vattnet. 

Den bedöms vara tillfredställande stabil utifrån antagna förutsättningar. Den 
andra sektionen bedöms inte vara tillfredställande stabil utifrån antagna för-
utsättningar.  
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Grundvatten 
I samband med den geotekniska utredningen för planområdet utfördes mät-
ningar i tidigare installerade grundvattenrör. Registrerade grundvattennivåer, 
i samband med den nu utförda undersökningen, inom delområde ”Öster” 
visar att grundvattenytan generellt ligger kring cirka 0,5-1,0 meters djup un-
der markytan. Norr om korsningen Trädgårdsgatan/Vatulandsgatan ligger 
nivån lokalt 4,4 meter under markytan. 

Inom denna del av planområdet har nu uppmätta nivåer i tre stycken grund-
vattenrör registrerats cirka 0,1-0,5 meter lägre jämfört med tidigare mättill-
fälle under år 2010.  

I de två övriga grundvattenrören inom områdets östra delar, ligger grundvat-
tennivåerna cirka 3 meter lägre respektive cirka 3 meter högre jämfört med 
tidigare mättillfälle. Dessa mätresultat bedöms som osäkra och bör följas 
upp. 

Registrerade grundvattennivåer inom områdets västra delar visar att grund-
vattenytan ligger på cirka 1,5–4 meters djup under markytan i samband med 
den nu utförda undersökningen. Desto längre västerut desto mer styrs 
grundvattenytan troligen delvis av havsytans nivå. 

Enligt SMHI är det beräknade medelvattenståndet för år 2014 -0,04 meter 
vid närmast belägna mätstation. Övriga karakteristiska vattenståndsnivåer 
har beräknats utifrån medelvattenstånd och av SMHI observerade högsta 
och lägsta havsvattenstånd för Skagerrak vilket ger: 

HHW +1,53 (högsta högvatten) 

LLW -1,22 (lägsta lågvatten) 

Stigande vatten 
Handboken för fysisk planering i översvämningshotade områden ”Stigande 
vatten…”, utgiven av länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, ska 
fungera som ett stöd vid fysisk planering med tanke på översvämningsfrå-
gor. I handboken presenteras en planeringsmodell där översvämningsrisken 
delas in i 4 olika zoner. Zonerna utgår från nivån över befintlig vattennivå.  
I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning inträffar som högst och i 
zon 1 som lägst. Planeringsnivåerna för kusten utgår från ett framtida högsta 
högvatten i kombination med säkerhetsmarginaler.  

Länsstyrelsen har tagit fram ett faktablad för kusten där säkerhetsnivåer för 
4 orter längs med kusten anges. Mätstationen i Kungsviken ligger cirka 7 
kilometer norr om Strömstad och används som referens i detta planarbete. 
Planeringsnivåerna för Strömstads kommun är: 

Zon 1: över cirka 3,2   
Zon 2: cirka 2,7–3,2 
Zon 3: cirka 2,2–2,7 
Zon 4: under cirka 2,2. 
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Beroende på vilken zon som berörs krävs, enligt ”Stigande vatten…” an-
tingen inga åtgärder alls, att vissa åtgärder vidtas eller att vissa funktioner 
helt ska undvikas. Åtgärderna som kan krävas vid exploatering består utav 
sannolikhetsreducering samt konsekvenslindring. 

Planerad bebyggelse inom planområdet ligger på en lägsta höjd av cirka 3,4 
meter vilket innebär att all bebyggelse placeras inom zon 1 som enligt ”Sti-
gande vatten...” är lämpligt för bebyggelse. Den planerade cirkulationsplat-
sen inom planområdet ligger på en nivå av cirka 2,5 meter över havets nivå. 
Etableringen av en cirkulationsplats sker på en befintlig vägsträcka. 

Kulturhistoria 
Inom fastigheten Rönnen 8 finns två minnesmärken, varav ett märke i form 
av en minnessten från 1950-talet som är belägen på en berghäll med en in-
ristning. Stenen är lokaliserad på norra sidan av Trädgårdsgatan i omedelbar 
anslutning till entrén till den förre detta Electroluxfabriken (inom fastig-
heten Rönnen 8). Minnesmärket är i fornlämningsregistret registrerat som 
en ”övrig kulturhistorisk lämning” som dock inte utgör en fornlämning. 

Bebyggelse 
Omgivande bebyggelse/stadsbild 
Myrenområdet ligger i den södra delen av Strömstads tätort, cirka 1 kilome-
ter från järnvägsstationen och cirka 1,3 kilometer från centrum. Området 
angränsar i norr till villabebyggelse som ligger relativt centralt i Strömstad 
och som hänger ihop med bebyggelsen i centrum. Vatulandsgatan och Träd-
gårdsgatan förbinder Myrenområdet med den närliggande bostadsbebyggel-
sen. Ett plant grönområde fungerar som skyddszon mellan den småskaliga 
villabebyggelsen och industriområdet.  

Huvuddelen av byggnaderna inom Myrenområdet ligger vid Trädgårdsgatan, 
som sträcker sig genom området i östlig riktning. Området har idag en tydlig 
industriell karaktär, med breda gator och stora asfalterade ytor. Även bygg-
naderna inom området har en industriell karaktär. Byggnader med plåt-, te-
gel- och putsfasad dominerar. Storlek och färgsättning på byggnaderna vari-
erar men är mestadels storskalig. 

Industriområdet avgränsas i söder av Bohusbanan och Uddevallavägen.  
Söder om Bohusbanan och Uddevallavägen ligger Myrens hamn med små-
båtshamn och en före detta depå för lagring av bensin/olja. Bensinlagret på 
Myren är idag avvecklat, anläggningen är gasfri och bedöms inte längre ut-
göra någon risk för hälsa eller explosion. Det återstår ett visst miljöarbete, 
demontering av utrustning samt återfyllning av grundvatten. Planområdet är 
delvis synligt för dem som närmar sig Strömstad söderifrån, på Bohusbanan 
eller Uddevallavägen, eller för dem som befinner sig till havs.  

I de sydvästra delarna av planområdet finns en visuell kontakt med det när-
liggande hamnområdet. 
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Verksamheter 
Planområdet omfattar hela Myrenområdet. Inom området finns i dagsläget 
ett 20-tal verksamheter. Verksamheterna varierar från enklare kontorsverk-
samhet till industri med tillståndsplikt.  

Karta som redovisar befintliga markägoförhållanden. 1: Strömstad 4:16 (2 delområden) 
2: Strömstad 4:17 3: Rönnen 2 4: Rönnen 8 5: Häggen 2 6: Häggen 3 7: Linden 8  
8: Linden 4 9: Linden 10 10: Linden 11 11: Linden 12 12: Linden 13 

En redovisning av befintlig och eventuell historisk verksamhet på de respek-
tive fastigheter som finns inom planområdet följer nedan: 

11: Strömstad 4:16. Kommunalägd fastighet som utgörs av vägar och natur- 
och parkområden. 

2: Strömstad 4:17. Statligt ägd fastighet som omfattar området för järn-
vägen. 

3: Rönnen 2. Fastigheten Rönnen 2 ligger mellan Trädgårdsgatan och Rön-
nen 8. Inom fastigheten finns idag en mindre tvåvåningsbyggnad med ett 
anslutande garage. I dagsläget bedrivs ingen verksamhet på fastigheten men 
den har tidigare använts som uppställningsplats för bilar, båtar, grävmaski-
ner med mera. Fastigheten har tidigare bland annat använts av bilprov-
ningen, Orusttrafiken/Swebus och av Statens järnvägar. 
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44: Rönnen 8. Inom fastigheten finns i nuläget en stor, långsträckt byggnad 
som är uppdelad i två volymer. Byggnaden ligger högt i terrängen jämfört 
med övriga byggnader och dominerar området med sin storlek och place-
ring. Fastigheten är förbunden med Linden 8 via en inglasad gångbro över 
Trädgårdsgatan. Fastigheten är idag till största delen utrymd. En mindre del 
av fastigheten används som kontorshotell och båtförvaring 

Inom fastigheten har industriell verksamhet tidigare bedrivits i större skala. 
Byggnaden har bland annat inhyst Electrolux och Original Odhner.  

 
Bebyggelsen inom den nordvästra delen av planområdet. Bild tagen från öster. 
 
5: Häggen 2. Inom fastigheten Häggen 2 finns en långsträckt byggnad i två 
våningar med gaveln mot Trädgårdsgatan. Byggnaden står i dagsläget oan-
vänd. 

6: Häggen 3. Inom fastigheten finns en envåningsbyggnad som är sam-
manbyggd av flera volymer. Inom fastigheten bedrivs idag viss verksamhet. 

7: Linden 8. Inom fastigheten finns idag två hopbyggda tvåvåningsbyggna-
der, som står i vinkel mot varandra. Större delen av byggnaden står idag 
oanvänd.  

Inom fastigheten har Electrolux, Original Odhner och Svenska Reservoar-
pennfabriken tidigare bedrivit verksamhet.  

8: Linden 4: Inom fastigheten Linden 4 bedriver Bohus BioTech AB verk-
samhet. Inom fastigheten finns en äldre villa som tidigare använts som vakt-
mästarbostad. 

9: Linden 10. Inom fastigheten Linden 10 finns idag verksamheten Bohus 
BioTech AB som omfattar produktion och utveckling av medicintekniska 
produkter/läkemedel. Byggnaden inom Linden 10 består av flera samman-
byggda volymer, med en sluten, produktionsinriktad del i en våning och en 
kontorsdel i två våningar.  

 



   27 

 

Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet Planbeskrivning 
Strömstads kommun, Västra Götalands län                                                        2017-12-22, reviderad 2018-03-13

Verksamheten har 2 olika tillstånd. Det första tillståndet gäller hantering av 
brandfarlig vara och utfärdas av räddningstjänsten. Bohus Biotech har idag 
tillstånd att lagra 20 000 liter etanol klass 1, 20 000 liter etanol klass 2a och 
400 liter aceton klass 1. Det andra tillståndet omfattar rätten till en B-verk-
samhet enligt miljöbalkens 9:e kapitel. Tillståndet innefattar villkor som om-
fattar bland annat utsläpp till vatten, utsläpp till luft och buller. Länsstyrel-
sen har tillsynsansvar för detta tillstånd. 

 
Cisterner inom fastigheten Linden 10. 
 
Transport av brandfarlig vara sker med tankbil som kan ske när som helst 
under dygnet. Idag lagras den brandfarliga varan dels i en cistern som är in-
byggd i den östra delen av byggnaden mot Linden 11 samt i en cistern som 
är uppställd utomhus i det sydöstra hörnet av fastigheten Linden 10.  

Verksamheten är mycket störningskänslig då produktionen sker i ett special-
byggt renrum. 

110: Linden 11. Inom fastigheten finns flera byggnader med varierad utform-
ning. Utrymmet mellan byggnaderna används som parkering och omlast-
ningsyta. Inom fastigheten finns idag bland annat livsmedelsförsäljning, 
kontorshotell, försäljning, grossistetableringar och lagerlokaler. 

 
Befintlig bebyggelse inom Linden 11. Till höger i bild befintligt kontorshotell inom den västra delen 
av fastigheten. 
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111: Linden 12. Inom fastigheten finns två byggnader. Närmast Trädgårds-
gatan finns en tvåvåningsbyggnad och bakom tvåvåningsbyggnaden ligger 
en äldre träbyggnad. Fastigheten används för bland annat för reklam- 
verksamhet, lager samt verkstad.  

12: Linden 13. Inom fastigheten finns en tvåvåningsbyggnad, som är upp-
delad i två volymer. Inom fastigheten har Skipnes Flexibles AB fram tills ny-
ligen bedrivit sin verksamhet, i form av tryck av text och dekorationer på 
livsmedelsförpackningar. Skipnes Flexibles har avbrutit verksamheten och 
avyttrat marken för att omlokaliseras till annan plats utanför Myrenområdet. 
Tidigare inrymdes även SYCO keramik inom området. En liten del av 
lokalerna brukas i dagsläget som kontorslokaler. 

Friytor och rekreation 
I planområdets nordöstra del finns en relativt stor plan grönyta, med lek-
plats och bollplan, som används av boende i närområdet. 

Söder om planområdet och Uddevallavägen ligger Röseberget, som är ett 
kuperat område med bland annat camping och badplats. Området har 
betydelse som närrekreationsområde i Strömstad och ingår i område av riks-
intresse för friluftslivet. Avståndet mellan planområdet och badplatsen är 
cirka 800 meter.  

Trafik 
Vägar/Gator, g/c-vägar, järnväg 
Den huvudsakliga tillfarten till området sker idag från väster, från Udde-
vallavägen. Området nås via en viadukt under järnvägen (Bohusbanan). Till-
farten utgörs av en fyrvägskorsning mellan Trädgårdsgatan, Uddevallavägen 
och Nils Ljungquists väg.  Uddevallavägen är tillfart till Strömstad söderi-
från.  

Området kan även nås norrifrån via Vatulandsgatan eller österifrån via Myr-
ängsvägen/Trädgårdsgatan. 

Trädgårdsgatan utgör stommen i Myrenområdet. Gatan sträcker sig från 
Uddevallavägen i sydväst till Myrängsvägen i nordost. De befintliga verk-
samheterna ligger längs med gatan och har sin tillfart från Trädgårdsgatan el-
ler Vatulandsgatan. Trädgårdsgatan är rak och bred och saknar på långa 
sträckor trottoarer. Centralt i planområdet ansluter Trädgårdsgatan till Vatu-
landsgatan. Trädgårdsgatan används idag främst som lokalgata inom områ-
det och som genomfartsgata av boende nord och nordost om planområdet.  
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Befintlig infrastruktur inom och i anslutning till planområdet. 
 
Inom planområdet finns inget samordnat gång- och cykelvägnät. Vid Träd-
gårdsgatans och Vatulandsgatans sidor finns trottoar på vissa delsträckor, 
dock utan sammanbindning. 

Planområdet kan idag nås av gående och cyklister från flera håll. Längs  
Uddevallavägen finns en kombinerad gång- och cykelbana till Strömstads 
centrum. Enda kopplingen från Uddevallavägen till området är via järnvägs-
viadukten vid områdets tillfart. 

De centrala delarna av Strömstad kan även nås via Vatulandsgatan. Vatu-
landsgatan passerar villabebyggelse och ansluter till Myrenområdet norrifrån. 
Längs gatan finns en smal trottoar, men ingen cykelbana. Gatan har en bit-
vis brant lutning. En gångstig som korsar järnvägen kopplar ihop Vatulands-
gatan och Uddevallavägen i förlängningen av Myrängsvägen.  

De östra och nordöstra delarna av Strömstad nås via Myrängsvägen - Lin-
négatan - Östergatan - Ringvägen. Längs gatorna finns trottoarer och vid 
Ringvägens sida finns en kombinerad gång- och cykelbana.  

Inom exploaterade delar av planområdet är marklutningen obetydlig och lätt 
tillgängligt.  

Bohusbanan passerar parallellt med Uddevallavägen i planområdets södra 
del. Strömstad är ändstation för banan. 

Trafiken på Uddevallavägen i anslutning till infarten till Myrenområdet har 
mätts vid olika tidpunkter år 2010. År 2011, 2012 och 2014 mättes även den 
mest belastade veckan under juli (19-26 juli).  

Uddevallavägen 

Vatulandsgatan

Trädgårdsgatan 

Myrängsvägen 

Bohusbanan 

Ringvägen 

Linnégatan 

Östergatan 

Befintlig 
gångstig 
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Trafiken under den mest belastade veckan i juli 2014 uppgick till drygt  
10 000 fordon per dygn. 

I dagsläget trafikerar cirka 1500 stycken bilar genom Myrenområdet, fördelat 
på främst Trädgårdsgatan och Myrängsvägen. 

I utkanten av Myrenområdet, parallellt med Uddevallavägen, går Bohusba-
nan. Järnvägen trafikeras av 5 persontåg i varje riktning dagligen. Tågen be-
döms utgöras av motorvagnståg typ X10 eller X50. Hastigheten antas vara 
max 40 km/h förbi Myrenområdet. 

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger cirka 1 kilometer från Strömstads station. Stationen är en 
sammanbindande punkt för all kollektivtrafik i kommunen. Från stationen 
utgår tåg söderut mot Uddevalla - Stenungssund - Göteborg. Stationen är 
även utgångspunkt för bussar inom såväl den lokala som den regionala trafi-
ken. Regionala bussar avgår exempelvis norrut mot Halden i Norge och sö-
derut mot Göteborg. Från stationen är det cirka 350 meter till Strömstads 
norra hamn, som bland annat är utgångspunkt för färjan till Kosteröarna. 
En busshållplats, ”Myrängsvägen” återfinns cirka 200 meter öster om plan-
området. 

Parkering och varumottagning 
Parkering för verksamheterna sker idag huvudsakligen inom de egna fastig-
heterna. En större allmän parkering finns på kommunal mark i anslutning 
till Vatulandsgatan. Inlastning och varumottagning till verksamheterna sker 
inom de egna fastigheterna. Platserna för varumottagning är i allmänhet  
orienterade till byggnadernas baksida eller till den sida som vetter från Träd-
gårdsgatan. 

2011-02-17 antog kommunfullmäktige en parkeringsnorm för Strömstads 
kommun. Parkeringsnormen ska tillämpas vid bygglovsprövning för ny-
byggnad, ombyggnad och ändrad användning.  Då en detaljplan upprättas 
ska en individuell bedömning göras i den enskilda detaljplanen. En ny parke-
ringsnorm håller på att arbetas fram, men är ännu inte antagen. 

I det aktuella planarbetet har en trafikutredning beräknat parkeringsbehovet 
för planerade verksamheter inom planområdet.  

Service 
Kommersiell och offentlig service finns i de centrala delarna av Strömstads 
tätort, drygt 1 kilometer norr om planområdet. Cirka 1 kilometer österut, vid 
Prästängens verksamhetsområde, finns en större matvarubutik. 

En förskola finns cirka 650 meter från planområdet. Odelsbergsskolan, års-
kurs 1-6, ligger cirka 1 kilometer från området, Strömstiernaskolan, årskurs 
7-9, ligger cirka 650 meter från området och Strömstads gymnasium åter-
finns cirka 2 kilometer från Myrenområdet. 
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Hälsa och säkerhet 
Risk för skred/bergras 
Inom och i anslutning till planområdet finns ett par branta bergspartier och 
blottade berghällar. I övrigt är planområdet relativt flackt. 

En bergteknisk utredning, ”Detaljplan Myren, Strömstads kommun, bergteknisk 
besiktning och radonundersökning” har genomförts av Bergab AB, 2011-05-05. 
Utredningen finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering. 

Den bergtekniska besiktningen har utförts som en översiktlig okulär under-
sökning av blottade hällar i och i anslutning till planområdet, för att bedöma 
risk för ytliga ras och blocknedfall. 

Berggrunden består huvudsakligen av en massformig, gråröd till röd medel-
kornig granit, s.k. Bohusgranit. I graniten förekommer diffust avgränsade 
brottstycken (xenoliter) av grå till mörkt grå ådrad, slirig gnejs med kraftigt 
undulerande foliation och högt glimmerinnehåll. Brottstyckena av gnejs vari-
erar i storlek från knappt meterstora till flera meter. Det förekommer även 
inslag av pegmatit. 

Graniten är helt massformig och saknar alltså foliation. Gnejsens foliation är 
kraftigt undulerande och har ej kunnat uppmätas. Berggrunden uppvisar ett 
granitiskt sprickmönster, med en flack sprickgrupp och två branta-vertikala 
sprickgrupper som är mer eller mindre vinkelräta mot varandra. Dessutom 
förekommer medelbrant lutande sprickor allmänt. 

Bergsslänterna inom det aktuella planområdet är idag stabila enligt utred-
ningen. Utredningen pekar på vissa områden där åtgärder i form av besikt-
ning bör genomföras, dessa områden ligger dock utanför planområdet. 

Radon 
Strömstads kommun utgörs i huvudsak av högradonmark med en berg-
grund av granit.  

I samband med den bergtekniska besiktningen (Bergab, 2011-05-05) utför-
des radonmätningar inom planområdet. Vid undersökningstillfället uppmät-
tes nivåer på gammastrålning från Bohusgraniten huvudsakligen på cirka 
0,30–0,40 mikrosievert per timma ( S/h), med enstaka partier upp till 0,50 

S/h. Gnejsens nivåer ligger genomgående lägre, på cirka 0,20 S/h. 

Byggherren har enligt Boverkets byggregler (BBR) ansvaret för att säker-
ställa att gränsvärdet för radongas (200 Bq/m³) inte får överskridas. Detta 
betyder att det i de flesta fall krävs ett radonsäkert byggande. Eventuella åt-
gärder ska beaktas och bevakas vid bygglovsprövning. 

Buller 
Det som kan ge upphov till buller är vägtrafik, järnvägstrafik, industrier 
inom området, hamnverksamhet vid Myrens hamnområde, färjetrafik vid 
Torskholmen och båttrafik. 
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Bostäder och skolgårdar 
2015-04-09 utfärdade näringsdepartementet en bullerförordning, ”Förord-
ning om trafikbuller vid bostadsbyggnader” (2015:216). I förordningen finns 
bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och 
flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmel-
ser när det gäller beräkningen av bullervärden vid bostadsbyggnader. För-
ordningen reviderades den 1 juli 2017 vilket innebar att vissa riktvärden kor-
rigerades.  

Den reviderade förordningen säger att buller från spårtrafik och vägar inte 
bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad och 
50 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats, om sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. För bostäder på upp till 35 m² gäl-
ler istället att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 65 dBA ek-
vivalent ljudnivå vid fasad. 

Om ljudnivån skulle överskrida riktvärdena vid fasaden bör minst hälften av 
bostadsrummen (rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn) i en 
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-
skrids. Minst hälften av bostadsrummen bör också vara vända mot en sida 
där 70 dBA maximal ljudnivå vid fasaden inte överskrids mellan kl. 22.00 
och 06.00. 

Vid beräkning av bullernivåerna ska hänsyn tas till framtida trafik som har 
betydelse för bullersituationen. 

Naturvårdsverket publicerade i september 2017 riktlinjer för buller på skol-
gårdar från väg- och spårtrafik. Riktvärdena anger att den ekvivalenta buller-
nivån på skolgårdar ska vara 50 respektive 55 dBA beroende på vilken del av 
gårdsytan som avses. Den maximala nivån bör vara högst 70 dBA. 

Industriverksamhet 
Vägledningar för bostäder i anslutning till industri- och annat verksamhets-
buller har arbetats fram av Boverket och Naturvårdsverket. Vägledningarna, 
som släpptes i april 2015, innehåller riktvärden som är avsedda som ut-
gångspunkt för den bedömning som ska göras i varje enskilt fall. 

I Boverkets vägledning för nybyggnad av bostäder används tre olika zoner 
för bostadsbebyggelse, zon A, B och C.  

I zon A bör bostadsbebyggelse kunna accepteras i planering och bygglovgiv-
ning utan någon bulleranpassad utformning av bebyggelsen. 

I zon B bör bostadsbebyggelse kunna accepteras förutsatt att tillkommande 
bostadsbebyggelse får tillgång till en ljuddämpad sida och att byggnaderna 
bulleranpassas. 

I zon C är Boverkets bedömning att ljudnivåerna är för höga för att område 
ska vara lämpligt för bostadsbebyggelse och bostäder bör därför inte accept-
eras. På följande sida redovisas riktvärden för de olika zonerna. 

  
RRiktvärden för trafikbuller vid   
bostadsbyggnader (Förordning 
22015:216, ändrad t.o.m. SFS 
2017:359) 

 60 dBA ekvivalent nivå vid bostads-
byggnadens fasad. För bostäder upp till 
35 m² bör inte 65 dBA överskridas. 
 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA 
maximal nivå vid uteplats, om sådan 
ska anordnas i anslutning till byggna-
den. 
 Möjligheter till avsteg finns:  
- Om ljudnivån vi fasad överskrids 

bör minst hälften av bostadsrum-
men vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids och hälften av bostads-
rummen bör vara vända mot en 
sida där 70 dBA maximal ljud-
nivå inte överskrids mellan 22.00-
06.00 vid fasaden.  

- Om riktvärdet för uteplats (70 
dBA maximalt värde) överskrids 
bör nivån inte överskridas mer än 
10 dBA fem gånger per timme 
mellan kl. 06.00-22.00. 
 

Riktvärden för buller på skolgård 
ffrån väg- och spårtrafik 

 50 dBA ekvivalent nivå på de delar av 
skolgården som är avsedd för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet 
 55 dBA ekvivalent nivå för övriga vis-
telseytor inom skolgården 
 70 dBA maximal nivå inom hela skol-
gården.  



   33 

 

Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet Planbeskrivning 
Strömstads kommun, Västra Götalands län                                                        2017-12-22, reviderad 2018-03-13

 
Riktvärden för zon A-C. Utdrag ur vägledning från Boverket gällande industri- och annat verk-
samhetsbuller. 
 

Riktvärden för ljuddämpad sida. Utdrag ur vägledning från Boverket gällande industri- 
och annat verksamhetsbuller.  

Inom Myrens industriområde finns idag Bohus Biotech AB. Företaget har 
krav gällande bullerpåverkan till omgivningen enligt miljötillstånd från Läns-
styrelsen daterat 2007-01-25. Enligt punkt 6 i tillståndet gäller följande: 

Buller från anläggningen skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå som riktvärde vid bostäder än: 

- 50 dB(A) dagtid (kl. 07-18) 
- 45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22) samt söndag och helgdag (kl.07-18) 
- 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07) 

I miljöbalkens 29:e kapitel (4 § stycke två) finns bestämmelser som innebär 
att trots de gällande bullervillkoren angivna i det befintliga miljötillståndet 
kan verksamhetsutövaren överstiga de bullernivåer som anges i tillståndet 

  
MMiljöbalken, Sjätte avdelningen ––  
PPåföljder  
 
229 kap. Straffbestämmelser och 
förverkande 
 
44 §  2. i egenskap av innehavare av det till-
stånd eller det beslut om tillåtlighet, godkän-
nande eller dispens som gäller för verksam-
heten eller åtgärden och som har meddelats 
med stöd av balken, förordning (EG) nr 
1907/2006, förordning (EG) nr 
1107/2009 eller förordning (EU) nr 
528/2012 bryter mot ett villkor eller en be-
stämmelse i tillståndet eller i beslutet. 
   I fråga om ett villkor eller en bestämmelse 
om buller (bullervillkor) som har angetts i 
ett sådant tillstånd eller beslut som avses i 
första stycket 2 ska det förhållandet att en 
bostadsbyggnad är utsatt för omgivningsbul-
ler i strid med bullervillkoret inte anses ut-
göra ett brott mot villkoret, om  
1. byggnaden ingår i ett område med detalj-
plan eller omfattas av ett bygglov enligt plan- 
och bygglagen (2010:900),  
2. det i planbeskrivningen till planen eller i 
lovet har angetts beräknade bullervärden och 
omgivningsbullret inte överskrider dessa vär-
den, och 
3. beräkningen av bullervärdena har gjorts 
med hänsyn till intresset att förebygga olä-
genhet för människors hälsa. 
att betala miljösanktionsavgift. Lag 
(2017:419). 
  
Miljöbalken, Femte avdelningen –– 
TTillsyn m.m. 
 
226 kap. Tillsyn 

 
9 a § I fråga om omgivningsbuller vid en 
bostadsbyggnad får tillsynsmyndigheten inte 
besluta om förelägganden eller förbud om det 
i planbeskrivningen till detaljplanen eller i 
bygglovet enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) har angetts beräknade buller-
värden och omgivningsbullret inte överskrider 
dessa värden. 
   Trots första stycket får förelägganden eller 
förbud beslutas om det med hänsyn till de 
boendes hälsa finns synnerliga skäl för det. 
   Förelägganden eller förbud får dock aldrig 
beslutas i fråga om omgivningsbuller vid ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4 a § plan- och bygglagen. Lag 
(2014:901). 
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om situationen uppfyller tre kriterier. De tre kriterierna som ska uppfyllas är 
att: 

1. Byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett bygglov 
enligt plan- och bygglagen (2010:900),  
2. Det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade bul-
lervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden, och 
3. Beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att före-
bygga olägenhet för människors hälsa. 

I det aktuella fallet uppfylls samtliga kriterier vilket innebär att verksamhets-
utövaren kan tillåtas att överstiga bullernivåerna som har angetts i miljötill-
ståndet.  

I miljöbalkens 26:e kapitel (9a §) finns bestämmelser om att tillsynsmyndig-
heten inte får besluta om förelägganden eller förbud om det i planbeskriv-
ningen har angetts beräknade bullernivåer. Kriteriet uppfylls i planen. 

Hamnverksamhet 
Strömstads handelshamn har i dagsläget kajer vid två platser, Torskholmen 
och Myren. Verksamheten har kapacitet att ta emot cirka 2700 fartygsanlöp 
med bruttovikt över 1350 ton årligen. Vid Torskholmen görs årligen cirka 
2200 anlöp med fartyg med bruttovikt över 1350 ton. 

Tanken är att i framtiden utnyttja hela kapaciteten i hamnen. Med ökad fär-
jetrafik ökar även personbil- och lastbilstrafiken till och från hamnen via 
Uddevallavägen. Hamnområdet vid Torskholmen trafikeras i dagsläget av 
ett antal passagerarfärjor.  

Fartyg med bruttovikt <1350 ton gör anlöp vid Myren. Vid Myren är pro-
gnosen för framtida fartygsanlöp cirka 6000. Tidigare har hamnområdet an-
vänts som omlastningsplats för bensinlagret men denna funktion har för-
svunnit och lagret har därför avvecklats. 

Strömstads handelshamn har idag krav på bullerbegränsningar för externt 
industribuller enligt SNV RR 1978:5 rev 1983, befintlig industri 55 dB(A) 
dagtid kl. 07-18, 50 dB(A) kvällstid kl. 18-22 och 45 dB(A) nattetid kl. 22-07 
samt lördagar, söndagar och helger kl. 07-18. 

Vibrationer 
Markvibrationer kan ge påverkan både på människor och på byggnader. 
Känslig utrustning kan också påverkas och i extrema fall finns det en risk att 
skador på konstruktioner kan uppstå. Människor kan uppleva vibrationer på 
olika sätt främst beroende på frekvensområde (relevant frekvensområde är 
1-80 Hz) eller som ljud. 

Mycket höga nivåer av markvibrationer ger en ökad risk för byggnadsska-
dor. För att orsaka byggnadsskador krävs vibrationsnivåer som är i storleks-
ordningen 10 till 100 gånger större än de värden som normalt ger komfort-
störningar för människor. 
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Riktvärden för komfort i byggnader enligt Svensk Standard SS 460 48 61 re-
dovisas nedan: 

 Vägd hastighet Upplevelse 

Måttlig störning 0,4 – 1,0 mm/s Ger i vissa fall anledning till 
klagomål 

Sannolik störning > 1 mm/s 
 

Kännbara vibrationer och upp-
levs av många som störande. 

 

Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagningen av angivna 
riktvärden i svensk standard, anses mycket få människor uppleva vibrationer 
under skiktet ”Måttlig störning” som störande. 

Riktvärdena bör tillämpas vid nyetableringar och vid nybebyggelse. De kan 
tillämpas mindre strikt för kontor än för bostäder. Riktvärdena bör tillämpas 
mer strikt för bostäder nattetid. Riktvärdena kan vidare användas som mål-
sättning för långsiktig förbättring av vibrationsförhållanden i befintliga mil-
jöer. 

Risker, farligt gods m m 
Planområdet är detaljplanerat och omfattas inte av några generella skyddsav-
stånd, såsom exempelvis byggnadsfritt avstånd från Uddevallavägen. 

Söder om och i den södra delen av planområdet löper Uddevallavägen  
respektive Bohusbanan som båda är rekommenderade transportleder för 
farligt gods.  Uddevallavägen är en landsväg med en hastighetsbegränsning 
på 70 km/h sydost om planområdet som övergår till 50 km/h förbi planom-
rådet.  

Mellan bebyggelsen inom Myrenområdet och Uddevallavägen ligger Bohus-
banan som är placerad på en järnvägsvall som ligger cirka 2 meter över plan-
området. Järnvägsvallen utgör, på en stor del av sträckan inom planområdet, 
en barriär mellan vägen och planområdet som hindrar avåkning från Udde-
vallavägen in till planområdet. Bohusbanan är en järnvägssträckning mellan 
Göteborg och Strömstad. Förbi planområdet trafikeras banan i dagsläget 
endast av persontrafik. Tillstånd finns dock för att transportera farligt gods 
på banan. 

Trädgårdsgatan utgör en lokalgata som i dagsläget löper rakt genom plan-
området med en hastighetsbegränsning på 30 km/h. 

Till sjöss transporteras farligt gods idag via Color Line och Fjordline som 
avgår från Torskholmen. Kortast avstånd mellan Torskholmen och planom-
rådet uppgår till cirka 200 meter. För att ta sig till Torskholmen måste Udde-
vallavägen, som passerar och delvis ingår i planområdet, användas. 

Bohus Biotech är en läkemedelsindustri belägen inom planområdet. Verk-
samheten har idag ett tillstånd för brandfarlig vara som innebär en rätt att 
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lagra 20 000 liter etanol klass 1, 20 000 liter etanol klass 2a och 400 liter ace-
ton klass 1. Verksamheten hanterar brandfarlig vara i klass 1 och 2.  

Biotech hanterar farligt gods som transporteras till anläggningen via Udde-
vallavägen och Trädgårdsgatan närsomhelst på dygnet. Bohus Biotech har 
även ett tillstånd för en B-anläggning enligt miljöbalkens 9 kapitel.  

Söder om Uddevallavägen har det tidigare funnits ett bergrum för mellanlag-
ring av bensin och olja. Verksamheten är numera avvecklad. 

Förorenad mark 
Planområdet har varit ett industriområde ända sedan 1940-talet. Under åren 
har ett antal större och mindre verksamheter, däribland tillverkningsindu-
strier funnits inom området. Än idag finns här bland annat läkemedelstill-
verkning. På alla fastigheter inom Myrenområdet, utom på fastigheten Lin-
den 4, har det bedrivits verksamheter som i större eller mindre omfattning 
kan ha förorenat mark och grundvatten. 

Planprocessen drivs parallellt med processen gällande förorenad mark. De 
olika processerna styrs av olika lagstiftningar. Detaljplanen tas fram via Plan- 
och bygglagen (PBL), medan processen gällande förorenad mark regleras i 
Miljöbalken (MB).  

För att kunna bedöma områdets lämplighet för de användningar som före-
slås i detaljplaneförslaget måste föroreningssituationen utredas och en be-
dömning av vilka åtgärder som krävs för att området ska vara lämpligt för 
föreslagen exploatering ska presenteras. I det aktuella fallet är utredningen 
av markföroreningssituationen en naturlig följd av planarbetet där använd-
ningen inom området föreslås förändras från den tidigare industrianvänd-
ningen mot en användning mer inriktad mot boende och centrumverksam-
het som är mer personintensiv. 

Planprocessen har fram till och med samråd 1 drivits i enlighet med den 
äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). 2016-09-01 tog Miljö- och bygg-
nämnden beslut (MBN § 171) om att fortsätta att driva planen enligt nya 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detta innebär bland annat att det går 
att använda planbestämmelser som innebär att kommunen nu kan bevilja 
bygglov men inte ge startbesked innan en markförorening har sanerats, vil-
ket är en fördel vid exploateringen. 

Undersökningarna av markföroreningsförhållandena inom planområdet har 
utförts i enlighet med MIFO-metodiken. MIFO är en förkortning för Meto-
dik för Inventering av Förorenade Områden, och har tagits fram av Natur-
vårdsverket. Metodiken bygger inledningsvis på faktainsamling och risk-
klassning för att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med fältunder-
sökningar på ett misstänkt förorenat område. Den första orienterande stu-
dien inom metodiken benämns Fas 1. Bedöms platsen efter fas 1 som ange-
lägen att undersöka vidare initieras MIFO fas 2 som innebär översiktliga 
miljötekniska undersökningar.  
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Nya fakta som kommer fram i fas 2 ligger till grund för en ny riskklassning 
och bedömning av om fördjupade undersökningar och eventuell efterbe-
handling bör genomföras. 

Ett mycket stort antal provtagningar, undersökningar och rapporter har ta-
gits fram för det aktuella området under planprocessens gång. Sedan samråd 
2 har de tidigare genomförda undersökningarna sammanfattats i rapporten 
”Bedömd föroreningssituation inom Myren, 2016-06-14, rev. 2017-07-03” 
framtagen av WSP.  

I rapporten görs en generell bedömning av föroreningssituationen inom in-
dustriområdet. Behovet och kostnaden av efterbehandling för förorenad 
mark redovisas fastighet för fastighet. En rekommendation gällande regle-
ring med planbestämmelser ingår också i rapporten. 

Baserat på den framtagna utredningen har Strömstads kommun begärt ett så 
kallat planeringsbesked av länsstyrelsen. Syftet med ett planeringsbesked är 
att kommunen ska kunna få ett bindande besked beträffande en eller flera av 
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § andra stycket PBL. I detta fall gällde be-
skeden om ingripandegrunderna hälsa och säkerhet gällande föroreningsbilden 
och om miljökvalitetsnormerna för vatten och musselvattenplan skulle kunna 
påverkas negativt vid ett genomförande av detaljplanen. 

Länsstyrelsen beslutade 2017-09-13 att planförslaget inte strider mot ingri-
pandegrunderna. Bedömningen baseras på att kommunen i detaljplanen 
nyttjar de i utredningen föreslagna skyddsbestämmelserna och dessutom 
villkorar startbesked för att på så sätt kunna säkerställa att nödvändiga sane-
ringar genomförs inom respektive fastighet. 

Luftkvalitet 
Luftföroreningssituationen i ett område bestäms av utsläpp i området, bak-
grundshalter beroende på intransporterade föroreningar och av omgivnings-
luftens förutsättningar för utspädning. Vid låg vindhastighet och stark vär-
meutstrålning från marken kan inversionsförhållanden uppstå som försvårar 
ventilationen och därmed utspädningen. Inversion förekommer speciellt un-
der vintern och kan leda till kraftigt förhöjda luftföroreningshalter. Kraftiga 
vindar däremot medför goda ventilationsmöjligheter och lägre halter.  

Luftkvaliteten påverkas också av långdistanstransporterade luftföroreningar. 
Periodvis kan intransporterade luftföroreningar bidra till kraftigt förhöjda 
luftföroreningshalter i staden. 

Luftföroreningar utomhus kommer från ett stort antal källor som till exem-
pel trafiken (som i stadsmiljö är den dominerande källan), uppvärmning, 
långdistanstransport och industriprocesser. Partiklar och kväveoxider är ex-
empel på föroreningar som orsakar många olika typer av besvär och sjukdo-
mar. Organiska ämnen, såsom bensen, eten och polyaromatiska kolväten, är 
också cancerframkallande ämnen i luftföroreningar från ofullständig för-
bränning. I ett statistiskt urval av Sveriges befolkning angav en tiondel att de 
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hade besvär orsakat av främst bilavgaser och vedeldning. Antalet lungcan-
cerfall till följd av föroreningar i tätortsluften i Sverige uppskattas till mellan 
100 och 200 fall per år. För andra cancerformer uppskattas mellan 100 och 
1000 fall per år härröra från luftföroreningar. 

I Myrenområdet kommer de dominerade luftutsläppen från vägtrafiken, 
främst från Uddevallavägen men även från Trädgårdsgatan som passerar 
igenom planområdet.   

Bohus Biotech har även utsläpp av VOC (lättflyktiga organiska föreningar). 
Miljötillståndet för Bohus Biotech har villkor gällande utsläpp till luft som 
lyder "Avgången till luft av lösningsmedel skall minimeras genom bästa tek-
nik och utrustning samt lämpligt underhåll och andra förebyggande åtgär-
der." 

Färjetrafiken lokaliserad nordost om Myrenområdet kan även den medverka 
till en påverkan på luftkvaliteten. 

Teknisk försörjning 
Vatten- och avlopp, dagvatten 
Området är anslutet till det kommunala Va-nätet. Befintliga dricks- och 
spillvattenanläggningar inom och intill planområdet finns dels norr om järn-
vägsbron längs Trädgårdsgatan, inom Myrens bostads- och industriområde 
samt söder om järnvägsbron, längs Nils Ljungqvists väg och Uddevallavä-
gen.  

Planområdets spillvatten leds idag via befintliga spillvattenledningar i Träd-
gårdsgatan mot den befintliga avloppspumpstationen i hamnen, söder om 
Uddevallavägen. 

Befintliga dagvattenanordningar inom planområdet utgörs dels av dagvat-
tenledningar under Trädgårdsgatans västra del och dels av en dagvattenled-
ning med en diameter på 800 millimeter längs järnvägen. I den östra delen 
av parkområdet har Strömstads kommun en pumpstation vars syfte är att 
pumpa bort dräneringsvatten från husen runt Hagtornsvägen och Boks-
tigen. Detta vatten leds vidare till befintliga dagvattenledningar i området.   

Planområdet består idag till stor del av större byggnader samt parkeringsytor 
avsedda för olika verksamheter bl.a. kontor och industriverksamheter. En 
mycket stor del, cirka 85 %, av planområdet utgörs alltså redan idag av stora 
hårdgjorda ytor där infiltrationen av dagvattnet är mycket begränsad. Dock 
finns en relativt stor yta, cirka 2 500 m², inom fastigheten Häggen 2 som ut-
görs av mjukmark.  

I den östra delen av planområdet återfinns en större parkyta och ett mindre 
skogsområde där infiltration i dagsläget är möjlig, dock ligger grundvattenni-
vån relativt grunt under marknivån.  
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När hårdgjorda ytor drabbas av nederbörd genereras ett ökat avrinnings-
flöde. Med hårdgjorda ytor menas ytor med hög lutning eller dålig infiltrat-
ion till exempel tak eller asfalt.  

Dagvattnet från stora delar av planområdet leds idag direkt ut till havet utan 
någon rening eller fördröjning. Dagvattenhanteringen inom planområdet får 
idag betecknas som bristfällig. 

Den östra delen av planområdet är beläget inom en lågpunkt i området. Vid 
en extrem vädersituation med ett 100- eller 200-årsregn kommer dessa delar 
till stor del att översvämmas med nuvarande förutsättningar, se illustration 
nedan. 

Illustration över dagens översvämningssituation i den nordöstra delen av planområdet 
samt i intilliggande villaområde i händelse av ett 10 minuter långvarigt 100- respektive 
200-årsregn. 100-årsregnet illustreras med blå linje och 200-årsregnet med röd linje.  
Dagens dagvattensituation för närliggande villor är inte acceptabel. Ett skyfall skulle få 
stora negativa konsekvenser för enskilda fastighetsägare. Illustrationen redovisar hur över-
svämningssituationen skulle se ut utan några åtgärder gällande dagvattenhanteringen.  

Värme och el 
Fastigheterna inom Myrenområdet är idag anslutna till ett befintligt elnät. 
Inom planområdet finns ett antal transformatorstationer.  

Uppvärmning sker idag med enskilda anläggningar och det finns inget när-
liggande fjärrvärmesystem. 

Avfall 
Strömstads kommun sköter insamlingen av hushållsavfall. Återvinningsan-
läggningen Österröd ligger vid den södra infarten till Strömstad, cirka 1 kilo-
meter från planområdet. 
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PLANFÖRSLAGET – FÖRÄNDRINGAR, 
KONSEKVENSER 
Allmänt 
Avsikten med planförslaget är att möjliggöra en utveckling inom Myrenom-
rådet - från ett industriområde till en levande och attraktiv stadsdel.  

Förslaget bygger i stort vidare på den befintliga struktur som redan finns i 
området. Omvandlingen föreslås i första hand ske genom att Myrenområdet 
får ett flertal olika användningar såsom boende, kontor, förskolor, handel, 
centrumaktiviteter och industri. De olika användningarna inom området 
kommer innebära att stadsdelen får förutsättningar att användas under hela 
dygnet. Attraktiva aktiviteter och en välkomnande vistelsemiljö ska ytterli-
gare bidra till att göra stadsdelen levande. 

Norr om Trädgårdsgatan, i den västra delen av planområdet, ges möjligheter 
för en stor sammanhållen byggnad med centrumanvändning avsedd för en 
upplevelseanläggning. Söder om Trädgårdsgatan föreslås en omvandling av 
delar av nuvarande industrimark till att istället användas för centrumfunkt-
ioner och bostäder. En del industrimark ska dock finnas kvar. Öster om Va-
tulandsgatan, som i och med planförslaget omvandlas till en gång- och cy-
kelväg för att undvika genomfartstrafik, föreslås att bostäder och kontor får 
uppföras. Befintlig park- och naturmark föreslås huvudsakligen vara kvar 
och förädlas. 

Trafikföringen i planområdet förändras så att genomfartsmöjligheterna för 
bilar på Trädgårdsgatan upphör och att det inte längre kommer vara möjligt 
att med bil (men fortsatt med gång- och cykel) ta sig via Vatulandsgatan till 
Trädgårdsgatan. Karaktären på gatorna inom området kommer att föränd-
ras. Från att vara till huvuddelen industrivägar utformade så att transporter 
kan komma fram på enkelt vis, till att vara gator med olika karaktär allt efter 
vad för verksamhet som bedrivs i de anslutande fastigheterna. Detta innebär 
att gatumiljöer i anslutning till centrumfunktioner ska utformas för att tillåta 
att folk vistas nära eller på gatan. Kvarvarande industri ska få överblickbara 
infarter men transportarbetet ska även fortsättningsvis ske på Trädgårdsga-
tan. Plats- och torgbildningar ska komplettera Trädgårdsgatan. 

På grund av den ökande trafiken möjliggör detaljplanen att en cirkulations-
plats kan anläggas som en naturlig infart till området, i korsningen mellan 
Uddevallavägen och Trädgårdsgatan. 

Sammantaget ska Myrenområdet omvandlas från en del av staden som an-
vänts för industri och arbete till en stadsdel som kan användas för många 
olika sorters aktiviteter. På följande sida redovisas kortfattat de ändringar 
som har skett sedan granskningen.  
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Sedan granskningen har planförslaget endast förändrats marginellt. 
Nedan listas de förändringar som har skett i planförslaget sedan 
granskningen: 

- En marginell förändring av tillåtna byggnadshöjder har skett inom 
den östra delen av fastigheten Linden 11. Byggnaderna närmast 
Trädgårdsgatan tillåts bli 2 meter högre, men totalhöjden motsvarar 
i princip omkringliggande byggnader. Höjden för byggnaden i sö-
der, närmast Bohusbanan, sänks istället med 1 meter. Den genom-
snittliga höjden blir därmed 1 meter högre än granskningsförslaget, 
medans den maximala höjden blir 1 meter lägre. 
 

- En ökning av byggnadsarean har skett inom den östra delen av fas-
tigheten Linden 11. Detta för att på ett rationellt sätt kunna in-
rymma den avsedda handelsytan på 1200 m². Bruttoarean är oför-
ändrad och korrigeringen av byggnadshöjder och byggnadsarea in-
nebär endast en omfördelning av byggrätten inom den östra delen 
av fastigheten Linden 11. 
 

- Regleringen av höjden på byggnader inom fastigheten Linden 10 
har ändrats. Totalhöjden på 21 meter över nollplanet ändras istället 
till en maximal nockhöjd på 21 meter över nollplanet. Regleringen 
innebär att skorstenar, fläktanordningar och övriga tekniska anlägg-
ningar kan placeras ovan den maximala nockhöjden. 
 

- Vid den befintliga järnvägsbron har det införts två användningar i 
skilda plan. ”T1 - Järnvägstrafik” omfattar själva bron och placeras 
på kvartersmark och utgör den huvudsakliga användningen. An-
vändningen ”(GATA) - Gata för lokal trafik” utgörs av allmän 
platsmark och omfattar den befintliga kommunala gata som är dra-
gen under järnvägsbron. 
 

- Som en följd av de två användningarna i skilda plan vid den befint-
liga järnvägsbron så har en tidigare administrativ bestämmelse angå-
ende brons utformning utgått och istället ersatts med en utform-
ningsbestämmelse, ”f”, som säkerställer att högre fordon kan pas-
sera under bron. 
 

- En möjlighet att uppföra en skyddsmur, med en utformning enligt 
räddningstjänstens krav, vid fastighetsgräns mot väster har införts 
på en del av fastigheten Linden 11. Korrigering av bestämmelsen 
gällande skyddsmuren på fastigheten Linden 4 och 10 har genom-
förts  
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- Bestämmelserna avseende byggrätten inom fastigheterna Häggen 2 
och den östra delen av fastigheten Linden 11 har kompletterats    
genom att förtydliga att brutto- respektive byggnadsarean ska beräk-
nas exklusive gårdsbjälklag. 

Bebyggelse 
Omgivande bebyggelse/stadsbild/landskapsbild 
Planförslaget kommer att påverka stadsbilden genom de stora och höga vo-
lymer av byggnader som planförslaget möjliggör. Beroende på var i land-
skapet man befinner sig kommer de föreslagna byggnaderna att få olika på-
verkan på landskapsbilden.  

Mellan planområdet och havet finns inga topografiska höjder eller höga 
byggnader vilket gör att området är synligt från havet. Från havet i väster 
kommer därför upplevelsecentret att utgöra ett betydande inslag i vyn när 
man ser in mot land. Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och 
större i volym än dagens byggnader inom Myrenområdet.  

Genomförandet av planförslaget kommer att påverka utsikten från villaom-
rådena norr om planområdet och förslaget innebär en stor skalskillnad mel-
lan villorna och exploateringen. De nya byggnaderna trappas ner i höjd för 
att möta villabebyggelsen och placeras för att uppnå transparens och ge-
nomsikt i området.   

Omvandlingen innebär att Myrenområdet förädlas från ett slitet industriom-
råde till en levande stadsmiljö. Från större delen av Strömstads centrum, 
cirka 1,3 kilometer norr om planområdet, kommer inte upplevelsecentret att 
bli synligt, dock kommer upplevelsecentret/hotellet att kunna skymtas från 
Laholmens terrass. 

På följande sidor redovisas volymstudier som syftar till att visa vilken visuell 
påverkan som planförslaget innebär. Observera att volymerna i huvudsak är 
redovisade med ett maximalt utnyttjande av de tillåtna höjderna. På vissa 
fastigheter redovisas dock inte den maximala höjden, dock visualiseras bygg-
nader som har utnyttjat all byggrätt i form av maximal bruttoarean inom re-
spektive fastighet. Detta på grund av att i praktiken kan inte alla maxvoly-
mer utnyttjas samtidigt, då bruttoarean i så fall överskrids.  

Studierna redovisar endast volymer och är inte menade att redovisa en arki-
tektonisk gestaltning av hur byggnaderna kommer att se ut. 
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Volymstudie. Vy från öster. 
 

Volymstudie. Vy från söder. 

Volymstudie. Vy från väster. 
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Volymstudie. Vy från norr. 
 
 

 
Volymstudie. Vy från havet i nordväst (Skruveskär). 

Volymstudie. Vy från havet i väst. 
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Verksamheter 
WATER (Rönnen 8, Rönnen 2 samt del av Strömstad 4:16): 
Inom detta område (cirka 24 000 m²) ska ett upplevelsecentrum innehål-
lande hotell- och konferensanläggning, badland, kongresshall, handel, aktivi-
tetsytor, restauranger med mera uppföras. Anläggningen ska bidra till att 
bredda utbudet av turistverksamhet i Strömstads kommun och medverka till 
att turistsäsongen förlängs. 

Användningen inom detta område sätts till ”C1 - Centrum”. Centruman-
vändningen innebär att ett mycket differentierat utbud av verksamheter kan 
uppföras inom området. I centrumanvändningen ingår bland annat butiker, 
service, hotell, kontor, bank, bio, bibliotek, teatrar, samlingslokaler, gym, re-
stauranger med mera. Det är dock inte tillåtet att uppföra bostäder inom 
området.  

Inom detta användningsområde sätts den maximala tillåtna bruttoarean till 
32 000 m². Inom användningsområdet begränsas den maximala bruttoarean 
för hotelländamål till 12 500 m². Den maximala tillåtna bruttoarean för han-
delsändamål sätts till 1 000 m². Maximal tillåten bruttoarea för samlingslokal 
(inkl. konferens) är 4 000 m². Maximal tillåten bruttoarea för restaurang är  
1 500 m². Parkeringsgarage i källare ska inte medräknas i bruttoarean. 

Viktigt att påpeka är att en restaurang för hotellets behov ingår i använd-
ningen hotell och därför inte ska räknas av från den maximalt tillåtna brutto-
arean för restaurangverksamhet. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs bestäm-
melser om att varken parkeringsgarage eller hotellrum får uppföras i mark-
plan/entréplan. 

Höjden på bebyggelsen inom detta område regleras enligt följande: Maximal 
tillåten totalhöjd varierar från +16,0 upp till +37,0 meter över grundkartans 
nollplan. Detta innebär att cirka 10 våningar kan uppföras inom den del av 
området som tillåter +37,0 meter över nollplanet. Inom en mindre del av 
området, lokaliserat längs en relativt lång sträcka intill Trädgårdsgatan, tillåts 
en totalhöjd på +16,0 meter över grundkartans nollplan. I denna del kan 
högst 2 våningar uppföras. I byggrätten finns en flexibilitet som innebär att 
man kan välja att utforma byggnaden på ett annat sätt än vad som redovisas 
i volymstudier och illustrationer. Inom den föreslagna byggrätten regleras 
alltså byggrätten dels genom en maximal höjd i förhållande till grundkartans 
nollplan samt genom en maximal bruttoarea.  

Vid en utbyggnad med 32 000 m² BTA så kommer troligtvis inte den maxi-
malt tillåtna höjden inom alla delar av området att kunna utnyttjas.  

Parkeringen för de olika verksamheterna är planerad att ske i ett underjor-
diskt parkeringsgarage i 2 våningar kompletterat med markparkeringar hu-
vudsakligen norr om byggnaden, främst avsedd för personal. 

 I detaljplaneförslaget regleras byggrätten 
på olika sätt beroende på vilken fastig-
het som berörs. Både byggnadsarea och 
bruttoarea regleras. Nedan förklaras 
dessa uttryck. Observera att byggrätten 
även regleras med prickmark och att 
höjden på planerade byggnader också re-
gleras. 
 
 Byggnadsarea (BYA): Med byggnads-
area avses den area som en byggnad 
upptar på marken. Byggnadsarean kan 
beskrivas som en horisontalprojektion 
av byggnadens fasadliv. Byggnadsarean 
reglerar alltså arean som en byggnad får 
uppta på marken. 
 
 Bruttoarea (BTA): Bruttoarean är 
summan av alla våningsplans area och 
begränsas av de omslutande byggnadsde-
larnas utsida. 

 I detaljplaneförslaget regleras höjden på 
de planerade byggnaderna främst genom 
en ”totalhöjd i meter över nollplanet”. 
Detta innebär att taknock samt eventu-
ella tekniska anläggningar, exempelvis 
fläktanordningar, måste inrymmas 
inom den angivna höjden. Nollplanet 
som det refereras till syftar på grund-
kartans höjdangivelse. Nollplanet 
(+0,0) representerar i princip vattnets 
nivå. Detta innebär att den faktiska 
höjden på en byggnad är skillnaden mel-
lan markens nivå där byggnaden upp-
förs och den tillåtna höjden. En angi-
velse på +20 innebär exempelvis att en 
byggnad på högst 10 meter kan uppfö-
ras om markens nivå där byggnaden 
ska uppföras ligger på +10 meter. 
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Volymstudie över bebyggelsen inom Rönnen 2 och 8. Vy från befintligt villaområde i 
norr. 

 
Volymstudie över bebyggelsen inom Rönnen 2 och 8. Vy från infarten i sydväst. 

Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Rönnen 2 och 8. 
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För ett område inom det nya kvarteret införs bestämmelsen ”ej parkering - 
parkering ovan mark/bjälklag får inte anordnas. Detta för att undvika parke-
ring i den nordöstra delen av kvarteret, i nära anslutning till befintlig villabe-
byggelse. Bestämmelsen ska medverka till att undvika att en ”baksida” bildas 
mot det offentliga gångstråket samt mot befintlig villabebyggelse.  

Längs den östra sidan av fastigheten har en remsa med allmän platsmark 
med användningen ”park” lagt in. Inom denna yta har en bestämmelse in-
förts som innebär att planteringar ska finnas. Detta för att ytterligare med-
verka till att området inte upplevs som en baksida mot det befintliga villa-
området. 

Längs med Trädgårdsgatan införs utfartsförbud för att styra in- och utfarter 
till fastigheten. Inlastningsmöjligheter kommer att finnas runt om byggna-
den, exempelvis längs den norra fasaden och kommer då delvis vara dold av 
bergshöjden norr om planområdet. Inlastning kan även komma att ske vid 
den östra fasaden, exempelvis vid konserter i konserthallen som planeras i 
den östra delen av byggnaden.  

Inlastning av varor är dock planerad att ske inom byggnaden i den sydvästra 
delen av fastigheten. Detaljplanen har anpassats efter detta genom att tillåta 
infart i anslutning till infarten till området. Dock finns fortfarande en möjlig-
het att lasta och lossa på andra platser inom fastigheten, då planen inte regle-
rar exakt var inlastningen kommer att kunna ske utmed byggnaden.  

För att kunna möjliggöra parkering under mark kommer en del av den be-
fintliga bergshöjden norr om befintlig och planerad byggnad att behöva 
sprängas bort. Redan idag finns här en bergsvägg som har tillkommit genom 
sprängning.  

Illustration av rundkörningsmöjligheten som finns runt byggnaden. 
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En bestämmelse om att räddningsväg ska anordnas införs för större delen 
av den yta som omringar den tänkta byggnaden. 

Längs med Trädgårdsgatan kan byggnaden uppföras direkt intill den plane-
rade gång- och cykelbanan. För att undvika att entréer och dörrar är i vägen 
för den allmänna gång- och cykeltrafiken införs en bestämmelse som inne-
bär att entréer ska placeras minst 4 meter från allmän platsmark. Eventuella 
utrymningsvägar får dock placeras i direkt anslutning mot allmän platsmark 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i väster och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras. 

Perspektivbild på WATER sett från Trädgårdsgatan. Observera att detta endast är ett 
exempel på hur man skulle kunna utforma en byggnad inom ramen för detaljplanens be-
stämmelser. Illustration: Henrik Schulz. 

 
Linden 8:  
Inom detta område (cirka 5 600 m²) sätts användningen till ”C2 – Centrum”. 
Detta innebär en flexibel användning som kan inrymma funktioner som 
bland annat butiker, service, hotell, kontor, bank, bio med mera. Bostäder är 
inte tillåtet. 

Inom detta användningsområde sätts den maximala tillåtna bruttoarean till  
7 000 m². Inom användningsområdet begränsas den maximala bruttoarean 
för handelsändamål till 1 000 m². Livsmedelsförsäljning är inte tillåten. Par-
keringsgarage i källare ska inte medräknas i bruttoarean. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs bestäm-
melser om att varken parkeringsgarage eller hotellrum får uppföras i mark-
plan/entréplan. 
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Volymstudie över bebyggelse inom Linden 8. Vy från väster. 

 

Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 8. 

Höjden på bebyggelsen inom området regleras. Totalhöjden sätts till +15,0 
meter över grundkartans nollplan för en stor del av fastigheten. Detta inne-
bär att upp till 3 våningar kan uppföras inom denna del av området. Inom 
den östra delen av fastigheten tillåts en totalhöjd på +29,0 respektive +21,0 
meter. Inom detta område kan upp till cirka 7 respektive 4 våningar uppfö-
ras. 

Utfartsförbud införs på en lång sträcka längs Trädgårdsgatan för att styra ut- 
och infart från fastigheten till den befintliga utfarten i den västra delen av 
fastigheten. 

Inom fastigheten avsätts ett mindre område med användningen ”E2 - Tek-
nisk anläggning, transformatorstation” för att bekräfta en befintlig station. 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i väster och söder och plane-
rad bebyggelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där 
byggnader inte får uppföras. 

Linden 4 och 10:  
Inom dessa två fastigheter (cirka 11 000 m²) planeras ingen förändring av 
användningen, som i dagsläget är ”J - Industri”. 

Maximal tillåten byggnadsarea sätts till 6 000 m² totalt för båda fastighet-
erna. 
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Höjden på bebyggelsen inom området regleras. Högsta nockhöjd för Linden 
4 och Linden 10 sätts till + 21,0 meter över grundkartans nollplan. Detta in-
nebär att bebyggelse i upp till 4 våningar kan uppföras och att tekniska in-
stallationer tillåts uppföras utöver den reglerade nockhöjden. 

Inom fastigheten avsätts ett mindre område med användningen ”E2 - Tek-
nisk anläggning, transformatorstation” för att bekräfta en befintlig station. 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i söder och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras. 

En yta i den östra delen av fastigheten Linden 10 har avsatts som ett område 
för cisterner där farlig vätska ska förvaras. Området har fått beteckningen 
”cistern - Område för cistern innehållande brandfarlig vara”. Detta har 
gjorts med syfte att hitta en lämplig placering av cisterner samtidigt som ett 
säkerhetsavstånd till närliggande fastigheter ska kunna uppnås.  

En bestämmelse om att skyddsmur ska uppföras i enlighet med räddnings-
tjänstens krav införs i den östra delen av fastigheten, invid gränsen mot fas-
tigheten Linden 11. Krav på skyddsmur ställs av räddningstjänsten då detalj-
planen innebär att användningen ”H - Handel” införs på den västra delen av 
Linden 11. Detta innebär att upp till 600 personer kan vistas i en eventuell 
handelsbyggnad. För att minimera risker vid påfyllning och tömning av den 
brandfarliga varan på Linden 4 och 10 ska en skyddsmur i fastighetsgränsen 
mellan Linden 4, 10 och Linden 11 byggas. Muren ska uppföras och utfor-
mas enligt räddningstjänstens krav, som redovisas på sidan 75. 

 
Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 4 och 10. 
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Befintlig entré till Bohus Biotech inom fastigheten Linden 10. 

Linden 11:  
Västra delen: 

Den västra delen av fastigheten Linden 11 (cirka 8 000 m²) planläggs som 
”KH - Kontor och handel”. Användningen motsvarar den befintliga an-
vändningen inom området idag. Den maximala byggnadsarean sätts till 3400 
m². Maximal bruttoarea sätts till 3 400 m² och den högsta tillåtna brutto-
arean för handelsändamål sätts till 1 700 m². Livsmedelsförsäljning är inte 
tillåten. Parkeringsgarage i källare ska inte medräknas i bruttoarean. 

Höjden på bebyggelsen inom den västra delen av området regleras. Den 
maximala höjden över grundkartans nollplan sätts till +21,0. Detta innebär 
att upp till 4 våningar kan uppföras inom området.  

Utfartsförbud införs på en del av sträckan mot Trädgårdsgatan för att styra 
in- och utfarter till den befintliga utfarten. 

Inom fastigheten ligger en större allmän dagvattenledning. Ledningen har 
säkerställts genom att ett 9 meter brett område har prickats bort, det vill 
säga inga byggnader får uppföras i detta område. En så kallad u-bestäm-
melse har även införts för det aktuella området. Bestämmelsen innebär att 
marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  

Ett avstånd på totalt 35 meter mellan järnvägsspåret i söder och planerad 
bebyggelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggna-
der inte får uppföras. Anledningen till att avståndet från spåret till byggnader 
är större inom denna fastighet är att området för den befintliga ledningen 
ligger på ett avstånd av cirka 25 till 35 meter från spåret. 

Användningen inom denna del av fastigheten (”H – Handel”) innebär att en 
skyddsmur mot fastigheterna Linden 4 och 10 ska uppföras i enlighet med 
räddningstjänstens krav. Se beskrivning av murens utformning på sidan 75.  

Inom fastigheten avsätts ett mindre område med användningen ”E2 - Tek-
nisk anläggning, transformatorstation” för att bekräfta en befintlig station. 
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Volymstudie över bebyggelse inom den västra delen av Linden 11. Vy från söder. 

Bostäder och verksamheter 
Linden 11:  
Östra delen: 

Inom detta område (cirka 6 700 m²) sätts användningen till ”BH - Bostäder 
och handel”. Maximal tillåten byggnadsarea är 2 400 m², exklusive gårds-
bjälklag. Maximal tillåten bruttoarea, exklusive gårdsbjälklag, är 10 200 m², 
varav maximalt 1200 m² får nyttjas för handelsändamål. Parkeringsgarage i 
källare ska inte medräknas i bruttoarean. 

Inom området regleras höjden med 2 olika totalhöjder vilket innebär att höj-
den på bebyggelsen trappas av mot norr, mot Trädgårdsgatan och den be-
fintliga villabebyggelsen norr om planområdet. I den södra delen av området 
sätts den maximala höjden över grundkartans nollplan till +29,0. Detta är en 
anpassning till den bergshöjd som finns direkt i öster som har en höjd på 
upp till +32,0 meter över grundkartans nollplan. I den norra delen, i anslut-
ning till Trädgårdsgatan sätts höjden till +26,0 meter över nollplanet. Detta 
innebär att byggnader inom området kan uppföras i upp till 6 respektive 5 
våningar. Syftet är att tre stycken ”fristående” bostadsenheter ska kunna 
uppföras som sammanbinds av ett gemensamt upphöjt gårdsbjälklag där 
parkering sker under jord. För att undvika en ”fasad utan liv” mot Träd-
gårdsgatan så införs en bestämmelse om att parkeringsgarage inte får uppfö-
ras i markplan mot Trädgårdsgatan. 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i söder och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras.  
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Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 11. 

 
Volymstudie över bebyggelse inom den östra delen av Linden 11. Vy från öster. 

Linden 12 och Linden 13:  
Inom detta område (cirka 6 300 m²) sätts användningen till ”BS1 -Bostäder 
och förskola”. Den maximala byggnadsarean för båda fastigheterna tillsam-
mans sätts till totalt 1 900 m², där byggnadsarean på Linden 12 och 13 är 
650 m² respektive 1250 m². Maximal tillåten bruttoarea sätts till totalt 8 100 
m², där bruttoarean på Linden 12 och 13 är 3200 m² respektive 4900 m². 
Byggnation kan uppföras separat inom respektive fastighet, dock redovisas i 
illustrationerna på följande sida ett scenario där byggnation genomförs över 
nuvarande fastighetsgräns, vid en eventuell sammanslagning av fastighet-
erna. 

Inom området regleras totalhöjden för att säkerställa en nedtrappning mot 
villabebyggelsen i nordost. Höjderna sätts till +26,0, +23,0, +20,0 och +17,0 
meter över nollplanet. Detta innebär att bebyggelsen kan uppföras i maxi-
malt 6 våningar i den västra delen av området för att sedan trappa ned till 5, 
4 respektive 3 våningar i den nordöstra delen av området. 
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Volymstudie över bebyggelse inom Linden 12 och 13. Vy från norr. 

Inom området finns möjlighet att införa förskoleverksamhet, exempelvis i 
bottenplanet på byggnaderna. Plats finns att anordna en förskolegård på fas-
tigheten. Närheten till den större parken innebär att utemiljön för en etable-
ring av en förskola är passande. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 

I den norra delen av området har prickmark, det vill säga mark där byggna-
der inte får uppföras lagts ut med anledning av en ledningsrätt. Området har 
även fått en så kallad u-bestämmelse, marken ska därmed vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. En del av fastigheten avsätts som allmän 
platsmark till förmån för en vändplats på Trädgårdsgatan. 

Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 12 och 13. 

Häggen 2:  
Inom detta område (cirka 3 600 m²) sätts användningen till ”BHKS1 -Bostä-
der, handel, kontor och förskola”. Den maximala byggnadsarean, exklusive 
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gårdsbjälklag, sätts till 800 m². Maximal tillåten bruttoarea är 4 800 m² exklu-
sive gårdsbjälklag. Handelsändamål får utgöra maximalt 500 m² av brutto-
arean. 

Sedan samrådet har förändringar av bestämmelserna inom området genom-
förts, vilket kommer att påverka utförandet av byggnaderna inom fastig-
heten. Nu föreslås att två punkthus i 5 respektive 7 våningar uppförs. Detta 
för att ännu tydligare skapa en transparent bebyggelse med djup och för-
stärka en miljö av ”hus i park” i anslutning till den allmänna parken norr om 
fastigheten. Förbud mot parkering ovan mark/bjälklag införs inom området. 
Detta för att bevara siktlinjer mellan parkområdet i norr och Trädgårdsga-
tan. Den totala byggnadsarean har sänkt från 1 200 m² till totalt 800 m². 
Den totala byggrätten i form av den maximala bruttoarean är dock oföränd-
rad och regleras till 4 800 m². En totalhöjd över nollplanet på +31,5 respek-
tive +25,5 införs för den västra respektive östra delen av området. Den ex-
akta placeringen av husen regleras inte. 

 
Volymstudie över bebyggelse inom Häggen 2. Vy från norr. 

Möjligheten finns att anordna ett parkeringsgarage under byggnaderna. 
Inom fastigheten tillåts därför gårdsbjälklaget att höjas upp till högst +9,0 
meter över nollplanet för att underlätta anordnandet av ett parkeringsgarage 
som delvis ligger under mark, se illustration nedan. 

 
Illustration på hur bestämmelsen om en maximal markhöjd inom Häggen 2 ska tolkas. Gårds-
bjälklaget får inte ligga högre än +9,0 meter över grundkartan nollplan. 
 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 
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Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Häggen 2. 

Häggen 3:  
Inom detta område (cirka 2 600 m²) sätts användningen till ” BKS1 - Bostä-
der, kontor och förskola. Maximal tillåten byggnadsarea är 1100 m². Maxi-
mal tillåten bruttoarea är 2 600 m².  

Höjden på bebyggelsen inom området regleras. Maximal tillåten totalhöjd 
sätts till +20,0 respektive +17,0 över nollplanet vilket innebär att det kan 
uppföras 4 respektive 3 våningar inom området. 

Prickmark placeras ut i den västra delen av fastigheten för att säkerställa att 
inga byggnader placeras ovanpå en ledningsdragning. Området har även fått 
en så kallad u-bestämmelse, vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. 

 
Volymstudie över bebyggelse inom Häggen 3. Vy från norr. 
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En stor del av fastigheten prickas, d.v.s. mark där inga byggnader får uppfö-
ras. Detta för att skapa ett intryck av ”hus i park” i anslutning till den befint-
liga parken/grönytan i norr. Parkeringar är tänkt att kunna anordnas i mark-
plan och möjlighet finns till att etablera en förskola, exempelvis i bottenvå-
ningen. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 

 
Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Häggen 3. 

Gestaltning 
Några planbestämmelser som specifikt reglerar utformningen av byggna-
derna vad gäller material, färgval, takvinklar med mera har inte införts i de-
taljplanen. 

Utformningen styrs istället främst av bestämmelser vad gäller placering i för-
hållande till fastighetsgränser men framförallt reglering av byggnadernas 
storlek i form av höjder i förhållande till grundkartans nollplan. Generellt 
ska byggnader placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot kvarters-
mark. 

Bestämmelser med syfte att skapa en levande fasad mot Trädgårdsgatan har 
införts i planförslaget. Mot Trädgårdsgatan får vare sig hotellrum eller par-
keringsgarage uppföras i entréplan. En upplysning på plankartan har även 
införts som innebär att parkeringsgarage i källare inte ska medräknas i an-
givna byggrätters bruttoarea. Detta för att uppmuntra fastighetsägare till att 
placera parkeringar under jord.  

Till planhandlingarna har ett gestaltningsprogram tagits fram som ger en ge-
nerell bild av utformningen inom planområdet. Programmet redovisar över-
gripande gestaltningsprinciper för Myrenområdet, med fokus på utformning 
av allmänna platser.  
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Solstudier 
Solstudier har tagits fram för att visualisera vilken påverkan de föreslagna 
byggnaderna kan få på befintliga byggnader i anslutning till planområdet. På 
följande sidor redovisas solstudier för olika tidpunkter på dygnet vid vår- re-
spektive höstdagjämning samt under juni, oktober och december månad.  
Skuggningen av befintliga bostadsfastigheter i anslutning till planområdet till 
följd av exploateringen enligt planförslaget är mycket begränsad. Inom plan-
området skuggas dock planerade byggnader relativt kraftigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid vår- höstdagjämning kl. 09.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid vår- och höstdagjämning kl. 12:00. 



   59 

 

Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet Planbeskrivning 
Strömstads kommun, Västra Götalands län                                                        2017-12-22, reviderad 2018-03-13

Solstudie som visar skuggförhållanden vid vår- och höstdagjämning kl. 15:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 09:00. 

 

 

 

 

 



 

 

60 

Planbeskrivning Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet 
2017-12-22, reviderad 2018-03-13 Strömstads kommun, Västra Götalands län 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 15:00. 
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 Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 18:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden 21 oktober kl. 15:00. 
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Solstudie som visar skuggförhållanden vid vintersolståndet (slutet av december) kl. 12:00. 

 
Befintliga bostadsfastigheter 
Två mindre områden i anslutning till befintliga bostadsfastigheter får an-
vändningen ”B - Bostäder”.  

Dessa områden föreslås regleras till befintliga bostadsfastigheter om intresse 
finns från fastighetsägarna. För ett av dessa områden finns redan ett arrende 
att nyttja marken.  

Områdena prickas för att inte kunna inrymma några nya byggnader. 

 
Två befintliga bostadsfastigheter ges möjligheten att utökas. Fastigheterna ligger i 
anslutning till parkområdet. 
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Friytor och rekreation 
Grönytan i den nordöstra delen av planområdet ska förbättras och utvecklas 
i samband med ett genomförande av planförslaget. Området får använd-
ningen ”PARK - Anlagd park” och är cirka 10 000 m² stort.  

Parken kan innehålla en rad olika aktiviteter, exempelvis lekplats, bollplan, 
boulebanor med mera. En planbestämmelse ”lek - Lekplats” (tillsammans 
med en bestämmelse för dagvattenhantering) har införts för en stor del av 
parken.  

Illustration över möjlig utformning av parkområdet. 

Parken kommer att ta i anspråk den ytan som i dagsläget utgörs av en allmän 
parkeringsplats. Parkeringsplatsen kommer att tas bort och istället omvand-
las för att ingå i ett större parkområde. Två mindre delar av grönområdet 
kommer att ianspråktas för bostadsanvändning, se rubriken ”Befintliga bo-
stadsfastigheter”. 

Bestämmelser om att planteringar ska finnas införs längs med den planerade 
gång- och cykelvägen i väster införs. Syftet med planteringarna är att av-
skärma det storskaliga upplevelsecentret från villabebyggelsen. 

Parken ska även inrymma dagvattenhantering för att kunna hantera extrema 
vädersituationer. En nedsänkt bollplan kan fungera som ett tillfälligt öppet 
dagvattenmagasin. I plankartan regleras dessa funktioner med beteckning-
arna ”boll – Bollplan” och ”dagvatten – Dagvattenhantering”.  

Anläggandet av den kombinerade bollplanen och dagvattenmagasinet kom-
mer att minska risken för översvämning i villaområdet vid häftiga regn. Läs 
mer under rubriken ”Teknisk försörjning”. 
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Trafik 
Vägar/Gator, g/c-vägar 
Ett genomförande av planförslaget kommer att innebära stor påverkan på 
trafikföringen och utförandet av gator inom planområdet. 

De viktigaste ändringarna som sker gällande trafiken är: 

 Vatulandsgatan stängs av för genomfartstrafik genom att en vänd-
plats anläggs i anslutning till fastigheterna Älgen 1 och Renen 5. Va-
tulandsgatan omvandlas, från vändplatsen och söderut, till en gång- 
och cykelväg i gatans nuvarande sträckning. 

 Trädgårdsgatan stängs av för genomfartstrafik. Observera att detalj-
planen inte säkerställer att trafiken på Trädgårdsgatan stängs av. 
Gatan är kommunal och det är kommunen som äger frågan gäl-
lande en avstängning. Kommunens avsikt är att hindra genomfarts-
trafik. Av säkerhetsskäl måste det dock finnas en möjlighet att 
komma till och från området på fler sätt än via infarten i väster. 
Detta ska lösas på ett sätt som gör att räddningstjänsten ska kunna 
öppna avstängningen vid behov. 

 En rondell anläggs där Uddevallavägen och Trädgårdsgatan möts. 
Rondellen ersätter den nuvarande fyrvägskorsningen som idag fun-
gerar som den huvudsakliga infarten till området.  

 Trädgårdsgatan omvandlas från en industriväg till en mer stads-
mässig gata med kantparkering, trädplanteringar och gång- och cy-
kelvägar. En vändmöjlighet skapas i korsningen av Trädgårdsgatan 
och Vatulandsgatans förlängning samt i höjd med villatomterna i 
öster. 

 Den östra delen av Trädgårdsgatan omvandlas till en gångfartsgata, 
från den större vändplatsen vid Vatulandsgatans förlängning fram 
till vändplatsen i höjd med villatomterna. 

Användningen ”VÄG - Väg för trafik mellan områden” omfattar den del av 
Uddevallavägen där det idag finns en fyrvägskorsning som fungerar som in-
fart till planområdet. Vid ett genomförande av planen kommer det att anläg-
gas en rondell för att förbättra kapaciteten och flödet i korsningen. Ett gene-
röst användningsområde har säkerställts för att kunna inrymma vissa geo-
tekniska åtgärder som krävs för en säker anläggning av cirkulationsplatsen. 
Användningsområdet har utökats sedan det andra samrådet för att inrymma eta-
bleringen av en busshållplats norr om Uddevallavägen. 

In- och utfart till Myrenområdet ska endast ske från Uddevallavägen. All tra-
fik som ska ta sig fram till WATER samt all övrig trafik till områdena i söder 
och öster kommer därmed att behöva använda Trädgårdsgatan.  
Den tunga trafiken till WATER planeras att få sin infart tidigt för att und-
vika onödiga konflikter med exempelvis farligt gods-leveranser till Bohus Bi-
otech och med persontrafiken till bostäderna i öster.  
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Detaljplanen förbjuder inte att varutransporter kan ske på andra ställen ut-
med eller runt byggrätten. Ett exempel på detta är att leveranser exempelvis 
kan ske via en infart öster om byggnaden och inlastning ske längs den norra 
fasaden på Waterbyggnaden. Personalparkering avsedd för anställda inom 
Waterområdet är planerad att ske på Waterbyggnadens baksida i norr. 

 
Planerad cirkulationsplats på Uddevallavägen som ska fungera som in- och utfart till 
Myrenområdet.  

Inom Myrenområdet sätts användningen för den största delen av Trädgårds-
gatan, inklusive den del som ligger under befintlig järnvägsbro, samt en del 
av Vatulandsgatan till ”GATA - Gata för lokal trafik”.  

En del av Trädgårdsgatan, från Vatulandsgatans förlängning fram till vänd-
platsen mellan bollplanen och Linden 13 ska utföras som en gångfartsgata. 
Användningen sätts till ” GATA1 - Gångfartsgata”. 

Genomfartstrafiken ska stoppas på Trädgårdsgatan. Detta regleras inte i de-
taljplanen men Strömstad kommun kan som väghållare besluta om att sätta 
ut exempelvis en bom eller på annat sätt med fysiska hinder förhindra ge-
nomfartstrafik på Trädgårdsgatan. Detta planeras att ske i höjd med villabe-
byggelsen som avgränsar planområdet i öster. En vändplats skapas i anslut-
ning till den planerade avstängningen av Trädgårdsgatan. 

Trädgårdsgatan ska rustas upp och omvandlas från en industrigata till en at-
traktiv stadsgata som innehåller trottoarer och trädplantering på varje sida 
samt en gång- och cykelbana som sträcker sig norr om gatan, fram till gång-
fatsgatan där trafiken ska anpassa hastigheten till gångare och cyklister.  

Omvandlingen av vägen ska leda till en bättre upplevelse av Myrenområdet. 
Etableringen av gång- och cykelbanor kommer göra området tillgängligt 
även för trafikanter som inte transporterar sig med bil. 
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Sektion som redovisar en möjlig utformning av Trädgårdsgatans västra del inom ramen 
för detaljplanens genomförande. 

 
Planskiss som redovisar en möjlig utformning av den västra delen av Trädgårdsgatan inom  
ramen för detaljplanens genomförande.
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Inspirationsbild över utförandet av den västra delen av Trädgårdsgatan. Illustration: Henrik 
Schulz. 
 

 
Planskiss som redovisar en möjlig utformning av den östra delen av Trädgårdsgatan (gångfarts-
gata) inom ramen för detaljplanens genomförande. 
 
Den tunga trafiken ska ledas av Trädgårdsgatan så snart som möjligt genom 
att inlastning till upplevelsecentret har sin planerade inlastning i den västra 
delen av planområdet.  

En vändplats planeras även för Vatulandsgatan. Vatulandsgatan ska nämli-
gen även den stängas av för att förhindra genomfartstrafik genom Myren-
området och det befintliga villaområdet lokaliserat norr om planområdet. 
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Vatulandsgatan ersätts istället med en gång- och cykelväg som löper i Vatu-
landsgatans nuvarande sträckning. På detta sätt gynnas gång- och cykeltrafik 
till och från Myrenområdet och biltrafiken styrs till att använda Uddevallavä-
gen med den planerade cirkulationsplatsen. 

Användningen ”GATA - Gata för lokal trafik” sätts även för att bekräfta de 
befintliga vändplatserna i anslutning till parkområdet i den norra delen av 
planen. 

Den planerade gång- och cykelvägen i Vatulandsgatans förlängning säker-
ställs genom användningen ”CYKEL - Gång- och cykeltrafik”. 

Gestaltningsprogrammet kommer att redovisa exempel på utformning av de 
olika gatorna inom planområdet. Utbyggnad och kostnadsfördelning gäl-
lande utbyggnad av gator inom planområdet redovisas i Gatukostnadsutred-
ningen. 

Parkering 
Planförslaget för Myrenområdet inrymmer mycket stora byggrätter vilket in-
nebär att om byggrätterna utnyttjas skapar det ett stort behov av parkerings-
platser. För de flesta fastigheter inom planområdet, med undantag av Häg-
gen 3, måste parkeringen sannolikt lokaliseras under mark i parkeringsgarage 
vid ett maximalt utnyttjande av byggrätten.  

Under planarbetets gång har en uppskattning av antalet parkeringsplatser 
som kan komma att behövas inom planområdet tagits fram inom ramen för 
trafikutredningen, ”PM Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 2016-06-28”, 
som finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering. Utredningen 
har utgått från de normer som finns redovisade i Strömstad kommuns par-
keringsnorm som är antagen av kommunfullmäktige. Kommunens parke-
ringsnorm omfattar dock inte normtal för en sådan blandad ”upplevelse-
verksamhet” som exempelvis Waterprojektet utgör. Vid en sådan etablering 
ska ett samnyttjande gällande parkeringsplatserna användas, vilket förklaras i 
den framtagna trafikutredningen. 

För beräkning av antalet parkeringsplatser vid bygglovgivning hänvisas till 
sidan 14-19 i ”PM Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 2016-06-28”. En 
upplysning som hänvisar till denna del av planbeskrivningen samt det aktu-
ella stycket i trafikutredningen har införts på plankartan. Om respektive fas-
tighetsägare endast väljer att utnyttja en mindre del av sin byggrätt kan möj-
lighet finnas att inrymma parkeringar inom respektive fastighet genom 
markparkering. 

Järnväg  
För fastigheten som innehåller Bohusbanan och som ägs av Trafikverket 
sätts användningen till ”T1 - Järnvägstrafik”. Användningen överlappar in-
farten till Myrenområdet där det finns en järnvägsundergång. Inom detta 
område införs två användningar i skilda plan, där den underliggande an-
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vändningen är ”(GATA) – Gata för lokal trafik” som omfattar den befint-
liga vägen under bron.  

För att säkerställa att utformningen av bron tillåter tillgänglighet har en ut-
formningsbestämmelse (f) införts i plankartan som innebär att bron ska ut-
formas med en fri höjd på minst 4,7 meter i båda körriktningarna.  

Med avseende på riskerna som kan finnas vid transport av farligt gods på 
järnvägen har ett område på 25 meter från spåren prickats bort, det vill säga 
ingen ny bebyggelse får inrymmas inom detta område. 

Kollektivtrafik 
En busshållplats för att försörja planområdet placeras företrädelsevis längs 
med Uddevallavägen. En exakt placering av hållplatsen regleras inte i plan-
förslaget men en lokalisering i nära anslutning till infarten till Myrenområdet 
är eftersträvansvärd. Utrymme finns exempelvis norr om Uddevallavägen, 
direkt väster om infarten till området. Sedan det andra samrådet har vägom-
rådet därför utökats med syfte att inrymma en busshållplats. 

Även centralt i planområdet, längs med Trädgårdsgatan i anslutning till det 
planerade upplevelsecentret, inom användningen ”gata - lokalgata”, finns 
plats för att inrymma en eventuell busshållplats. 

Mark och natur 
Mark, terräng, natur och vegetation 
Inom planområdet avsätts cirka 10 000 m² med användningen ”Natur - na-
turområde” på allmän plats. Ytterligare cirka 10 000 m² avsätts som allmän 
plats ”Park - anlagd park”. För information om parken, läs mer under rubri-
ken ”Friytor och rekreation”. 

Ett naturområde som i dagsläget är skogsbeväxt och fungerar som en natur-
lig buffertzon mot begravningsplatsen finns i öster. I dagsläget, enligt gäl-
lande detaljplan, finns möjlighet att etablera lagerverksamhet på delar av 
denna yta men i och med planförslaget så säkerställs denna yta till att även 
fortsättningsvis vara ett naturområde. 

Inget av de naturvärden som återfanns under kommunens inventering be-
döms påverkas negativt i och med ett genomförande av planförslaget. Dock 
innebär etableringen av upplevelsecentret att utsikten i vissa riktningar, 
främst söderut från höjden i nordväst, påverkas kraftigt. Havsutsikten från 
bergshöjden lokaliserad öster om Linden 11 kommer att begränsas då den 
föreslagna byggnaden i höjd kommer att ligga i nivå med den västra delen av 
berget. 

Vid anläggandet av ett underjordiskt parkeringsgarage till förmån för projekt 
WATER kommer viss sprängning att bli nödvändig norr om befintlig bygg-
nad. Detta kommer att innebära ett ingrepp i berget, dock består berget re-
dan idag av en sprängd bergsvägg.
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Strandskydd 
Strandskyddet inträder automatiskt när en ny detaljplan upprättas. Strand-
skyddet behöver upphävas för att genomföra detaljplanen. För att upphäva 
strandskyddet krävs särskilda skäl som redovisas i 7 kap MB. De särskilda 
skäl som kan åberopas för ett upphävande av strandskyddet i det aktuella 
fallet är att: 

 Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, (§ 18 c, 1. 7 kap MB). 

 Området genom en väg (Uddevallavägen), järnväg (Bohusbanan), 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen,  
(§ 18 c, 2. 7 kap MB). 

En administrativ bestämmelse om att strandskyddet upphävs införs på 
plankartan. Läs mer angående under rubriken ”Områdesskydd”. 

Geoteknik 
Två geotekniska utredningar har genomförts i samband med att samråds-
handlingarna har tagits fram. I den första utredningen togs rekommendat-
ioner för de olika delområdena fram, dessa redovisas nedan. 

Allmänna rekommendationer för planområdet 
Delområde Öster: Inom delområde ”Öster” förväntas byggnader att grundläg-
gas på spetsbärande pålar på grund av de mycket sättningskänsliga jordlag-
ren av torv och gyttja men även därför att den underliggande leran är sätt-
ningskänslig. Eventuella uppfyllnader bör minimeras eller kompenseras för 
att inte orsaka skadliga sättningar vid t.ex. entréer och ledningsanslutningar. 
Total belastningsökning bestäms av summan av t.ex. byggnadslast, uppfyll-
nad och eventuell grundvattensänkning. 

Delområde Nordväst, Syd och Sydväst: I dessa områden förväntas byggnader att 
grundläggas på undersprängt berg eller spetsbärande pålar och eventuellt 
kombinerat med plintar. I allmänhet utgörs den naturligt lagrade jorden av 
friktionsjord och det kan därmed bli aktuellt med grundläggning direkt i 
mark om detaljprojektering visar att bärigheten är tillfredsställande och sätt-
ningar acceptabla för de aktuella förhållandena, geometrier och laster. Vid 
val av grundläggningsmetod bör beaktas att det lokalt finns skikt/lager av 
gyttja och lera inlagrade i friktionsjordlagren. 

Om ytlaster överstigande 4,0 ton/m² påförs befintlig markyta inom delom-
råde ”Sydväst” ska kompletterande stabilitetskontroller utföras. En upplys-
ning om detta har införts på plankartan. 

Delområde Bohusbanan och Söder om Bohusbanan: Vid en eventuell framtida för-
ändring av Uddevallavägens geometri rekommenderas att utföra komplette-
rande geotekniska undersökningar för att verifiera nu utvärderade jordprofi-
ler och optimera eventuella förstärkningsåtgärder, med hänsyn till sättningar 
och stabilitet. 
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Det råder mycket skiftande förhållanden inom planområdet och grundlägg-
ning kan ske på olika sätt beroende på var i området bebyggelse lokaliseras.  

Cirkulationsplats 
Den andra geotekniska utredningen visade att en åtgärd är nödvändig för att 
uppnå en acceptabel stabilitet vid en ombyggnad till cirkulationsplats vid in-
farten till Myrenområdet. 

Illustrationen visar den stabilitetsförbättrande åtgärden i form av att ersätta befintligt material un-
der vägbanan med lättklinker (rosa område). 

Den föreslagna stabilitetsförbättrande åtgärden är att minska lasten i den på-
drivande delen av glidytan genom att ersätta en del av det befintliga fyllnads-
materialet med lättfyllning, se illustration ovan. 

För att komma upp i önskad säkerhetsnivå krävs knappt 1 meter lättklinker 
med en utbredning på mellan 10-15 meter. Mängden lättklinker uppskattas 
till omkring 500-600 m³. 

En planbestämmelse har införts för området vid rondellen som lyder ”sta-
bilitetshöjande åtgärder krävs för att uppnå en säkerhetsfaktor på minst 
FEN=1,0”.   

Grundvatten 
Det är av högsta vikt att grundvattennivån inte förändras på grund av den 
planerade byggnationen inom området. Detta bland annat grund av de sätt-
ningar som skulle kunna uppstå på befintlig bebyggelse i närområdet. 

Enligt den geotekniska utredningen ska man innan arbeten med sprängning, 
schakt eller pålning påbörjas upprätta en riskanalys med avseende på vibrat-
ioner, markrörelser och risk för grundvattensänkning. Utifrån riskanalysen 
och geotekniska bedömningar ska sedan ett kontrollprogram upprättas. 
Kontrollprogrammet bör bland annat redovisa mätpunkter, mätschema, 
gränsvärden för tillåtna rörelser och grundvattennivåer samt ansvarsfördel-
ning.  

Utredningen rekommenderar även att schaktnings- och grundläggningsar-
beten ska ske i samråd med geoteknisk sakkunnig och att ledningsgravar bör 
utföras med strömningsavskiljande fyllning för att undvika utdränering av 
grundvatten via dessa.  
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Med tanke på grundvattensituationen inom och i anslutning till planområdet 
har ett utlåtande tagits fram inför granskningen, ”Hydrogeologiskt utlåtande de-
taljplan Myrenområdet, ÅF, 2017-12-20”. Syftet med utlåtandet är att bedöma 
vilka områden inom detaljplanen som inte lämpar sig för byggnation av käl-
lare under nya hus, samt att föreslå åtgärder som kan vidtas under byggskede 
för att inte sänka rådande grundvattennivåer. I samband med detta tas även 
ett kontrollprogram fram med avseende på grundvattennivåer. 

 
Illustration över delområden med avseende på grundvattenhantering. 

Slutsatserna som presenteras i utlåtandet innebär att: 

- Bergsklacken i de centrala delarna av området (område 9 i illustrat-
ionen ovan) inte får tas bort och byggnation av källare bör därför 
endast utföras till lägsta bergfria schaktdjup eller till maximalt +6,5 
vid schaktning i berg. Innan byggnation påbörjas bör bergsklackens 
utbredning därför verifieras med kompletterande geotekniska son-
deringar för att klargöra lägsta bergfria schaktdjup.  

- Vid byggnation under marknivå i området täckt av organisk jord 
(område 1-4 i illustrationen ovan) får inte en hydraulisk kontakt 
skapas mellan den organiska jorden och moränen/friktionsjorden. 
En hydraulisk kontakt kan leda till att den organiska jorden dräne-
ras/bryts ned och sättningar bildas. 

- I den västra delen av området (område 5-9 i illustrationen ovan) 
finns en risk för större grundvattenflöden i schakter. 

Baserat på utlåtandet införs bestämmelser för att säkerställa att byggnat-
ionen inte ska orsaka någon påverkan på grundvattennivåerna inom och i 
anslutning till planområdet. 
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Bestämmelser införs som innebär att: 

- Del av byggnad under rådande grundvattennivå ska antingen utfö-
ras som en vattentät konstruktion, dimensionerad för upplyft, alter-
nativt placeras inom vattentät konstruktion där fyllning mellan 
byggnad och vattentät konstruktion ska dräneras genom självfall el-
ler pumpning. 

- Va-ledningar ska utformas med tät barriär av metalliskt material, 
som förhindrar att diffusion av eventuella föroreningar sker. 

- Bergschaktning under en nivå på +7,5 förbjuds inom området där 
bergsklacken är lokaliserad. 

- Bygg- och anläggningsarbeten inom planområdet får inte medföra 
att grundvattennivån inom ”Park” respektive ”Natur” understiger 
+5,55 meter över nollplanet. Hänvisning sker till planbeskrivningen 
och det framtagna utlåtandet. 

- I den östra delen av planområdet regleras den lägsta tillåtna schakt-
nivån till +4,0, +4,5 respektive +5,55. 

Dessa planbestämmelser, tillsammans med en upplysning på plankartan om 
att ett kontrollprogram för grundvattnet ska tillämpas i enlighet med rekom-
mendationerna i det hydrogeologiska utlåtandet, bedöms utgöra ett tillräck-
ligt skydd för både planerade och befintliga byggnader vad gäller påverkan 
på grundvattnet vid ett genomförande av planförslaget. 

Vid utbyggnad under mark och andra byggnadstekniska åtgärder kan en an-
sökan om tillstånd för arbete i vatten enligt 11 kapitlet i Miljöbalken komma 
att krävas.  

Fornlämningar 
Under programsamrådet yttrade sig Bohusläns museum angående den arke-
ologiska situationen inom planområdet. Museet hade ingen erinran ur ett 
fornminnesperspektiv. Minnesstenen som finns inom området bör dock 
flyttas och placeras på ett nytt ställe inom området. Detaljplanen reglerar 
inte en specifik placering men stenen placeras förslagsvis inom parkområdet. 

Befintlig minnessten inom planområdet. 
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Service 
Planförslaget innebär en omvandling av ett befintligt industriområde till en 
levande stadsdel med varierande innehåll.  

Med den föreslagna centrumanvändningen inom stora delar av planområdet 
skapas betydande möjligheter att förbättra den kommersiella servicen, exem-
pelvis genom etablering av hotell- och konferensanläggning, en större sam-
lingslokal samt handelsmöjligheter. 

Hälsa och säkerhet 
Risker 
Risker inom och i anslutning till planområdet omfattar bland annat risker 
vid transporter med farligt gods, risk för urspårning av tåg och risker vid-
hantering av brandfarlig vara inom den kvarvarande industrifastigheten. Un-
der planarbetet har en generell riskbedömning tagits fram. En utredning 
som specifikt behandlar befintliga och planerade cisterner för förvaring av 
brandfarlig vara på fastigheten Linden 10 har också tagits fram.  

WSP har upprättat en riskbedömning för planområdet, ”Detaljerad riskbedöm-
ning för detaljplan, 2013-07-05, rev 2015-05-12”. Bedömningen finns att ta del 
av på stromstad.se/detaljplanering. Syftet med riskbedömningen är att un-
dersöka lämpligheten att ur risksynpunkt genomföra planerad detaljplan 
samt att uppfylla de krav och rekommendationer som finns på beaktande av 
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt godsled. Målet är 
att fastställa om riskreducerande åtgärder krävs för att kunna genomföra de 
markanvändningsförslag som utreds, samt vid behov ge förslag på tillrådliga 
riskreducerande åtgärder. 
Bensinlager 
Det konstateras i bedömningen att ”Depå Strömstad” (mellanlagring av 
bensin och olja) kommer vara avvecklad och utgör inte några betydande ris-
ker för planområdet Myren med horisontåret 2035. Sedan riskbedömningen 
togs fram har nu bensinlagret avvecklats.  

Farligt gods och urspårning 
Den kvantitativa analysen visar att individrisken för planområdet år 2035 
med avseende på transport av farligt gods på Trädgårdsgatan är acceptabel. 

Risknivån genererad av Uddevallavägen går aldrig över oacceptabla kriterier 
men ligger inom ALARP-området fram till 25 meter från vägkant. Detta in-
nebär enligt värderingskriterierna att risker där kan tolereras om alla rimliga 
åtgärder är vidtagna. 

Risknivån genererad av Bohusbanan är oacceptabelt hög fram till 15 meter 
från spåret och ligger inom ALARP-området fram till 25 meter från spåret. 
Detta innebär enligt värderingskriterierna att riskreducerande åtgärder ska 
genomföras. 
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Samhällsrisken för planområdet år 2035 med avseende på farligt gods-olycka 
på Uddevallavägen och Trädgårdsgatan ligger inom ALARP-området. Detta 
innebär enligt värderingskriterierna att risker där kan tolereras om alla rim-
liga åtgärder är vidtagna. 

I utredningen konstateras det att följande riskreducerande åtgärder medför 
en acceptabel risknivå inom planområdet: 

- Befintligt skyddsavstånd och skyddsbarriär mellan Uddevallavägen 
och bebyggelse på planområdet bibehålls.  

- Skyddsavstånd på 25 meter alternativt skyddsbarriär utförs mellan 
Bohusbanan och bebyggelse på planområdet. 

För att ytterligare sänka risknivån på planområdet kan även följande åtgärder 
genomföras: 

- Hastigheten inom planområdet är i dagsläget satt till 30km/h. 
Denna hastighet bör bibehållas alternativt sänkas ytterligare genom 
att göra området till gångfartsområde. 

- Skyddsavstånd på 50 meter mellan cistern och byggnad, på planom-
rådet utanför Bohus Biotechs fastighet bör upprätthållas. Detta av-
stånd kan minskas om åtgärder vidtas som genom riskutredning på-
visar att acceptabel risknivå fortfarande bibehålls. Exempel på åt-
gärder kan vara brandvägg, invallning, flamspärr och tryckavlast-
ningsventil. 

Brandfarlig vara 
Inför samråd 2 upprättade ÅF en riskutredning, med avseende på hantering 
av brandfarlig vara, ”Riskutredning etanol BBT, 2016-09-27”, inom fastigheten 
Linden 10. Syftet med utredningen var bland annat att finna en lämplig pla-
cering av den befintliga utomhuscisternen innehållande etanol. 

Sedan samråd 2 har Bohus Biotech inkommit med en anmälan om tillstånd 
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. I ansökan anges 
att företaget vill hantera 20 000 liter etanol 70 %, 20 000 liter etanol 99,9 %, 
1000 liter aceton, 1000 liter melhyd ethyl ketone och 3000 liter moderlut ke-
mikalier. Anmälan innebär att alla brandfarliga varor ska förvaras i ett 
cisternrum i den östra delen av fastigheten Linden 10 och att den befintliga 
utomhuscisternen och överfyllningscisternen kan tas bort. 

Förslaget innebär att det befintliga cisternrummet förlängs 8,5 meter med 
samma bredd som det befintliga cisternrummet. Den nya delen ska enligt 
anmälan ha brandsäkra väggar och en vägg mellan den nya och gamla delen 
av cisternförrådet. Tankning ska ske vid kortsidan av cisternrummet och i 
anslutning till tankningen ska en skyddsmur uppföras enligt beslut av rädd-
ningstjänsten den 2018-02-22. Av yttrandet framgår placeringen av muren 
och att muren ska vara 3 meter hög, 15 meter lång och utföras i brandtek-
nisk klass EI60.  
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Bild på befintligt cisternrum som ska byggas ut söderut. 

En ny riskutredning har utförts i samband med den nu aktuella ansökan en-
ligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Denna nya ut-
redning, framtagen av ÅF, är daterad 2018-01-18 och rekommendationerna 
har inarbetats i antagandeförslaget och utgör samtidigt underlag för det nya 
tillståndet för hantering av brandfarliga varor som räddningstjänsten ska ut-
färda under våren 2018. Den tänkta lösningen med förvaring av samtliga 
brandfarliga vätskor inne i ett cisternrum bedöms innebära en bättre lösning 
både för Bohus Biotechs verksamhet och minska riskerna vid hantering av 
brandfarliga vätskor. 

Sammanfattning och åtgärder 
En utredning med avseende på risker för urspårning och transport av farligt 
gods på järnvägen har genomförts. Med avseende på dessa risker har ett  
säkerhetsområde på 25 meter mellan järnvägsspåren och planerade byggna-
der säkerställts i plankartan genom prickmark, det vill säga mark där byggna-
der inte får uppföras. Inga ytterligare åtgärder bedöms vara nödvändiga utö-
ver det byggnadsfria avståndet. 

Inför antagande av planförslaget har en ny riskutredning tagits fram i sam-
band med anmälan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Detta på 
grund av att användningen ”H - Handel” som innebär en personintensiv an-
vändning, införs i anslutning till den befintliga industrin. Enligt anmälan fö-
reslås befintlig cistern, som hittills har stått utomhus, att flyttas och byggas 
in i anslutning till övriga cisterner vid den östra gaveln. Utredningen redovi-
sar de åtgärder som rekommenderas avseende brandteknisk klass, spillzoner 
mm. Räddningstjänsten har den 2018-02-22 inkommit med en komplette-
ring av sitt granskningsyttrande. Där ställs krav på att en skyddsmur uppförs 
i fastighetsgränsen mellan Linden 10 och 11 i samband med att planen vin-
ner laga kraft.  

Det aktuella planförslaget innebär att placeringen av cisternrummet pekas ut 
i plankartan. Placeringen korresponderar med placeringen i den inkomna  
anmälan. Ett område som möjliggör ett uppförande av en skyddsmur har 
också avsatts på fastigheterna Linden 4, 10 och 11, längs med fastighetsgrän-
sen. Bostadsområden har placerats på ett avstånd på minst 55 meter från in-
dustrifastigheten Linden 10. Planförslaget har inför antagande anpassats till 
de föreslagna åtgärderna i den nya utredningen och Räddningstjänstens ytt-
rande. 

Ritning över planerad utbyggnad av 
cisternrum i den östra delen av fastig-
heten Linden 10. 
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Med hänsyn till att placering av bostäder i förhållande till industriverksam-
heten, att stora markområdena har prickats bort och att områden har avsatts 
för åtgärder med tanke på hantering av brandfarlig vara bedöms riskerna för 
etablering av bostäder och centrumverksamhet i närhet till industrin vara ac-
ceptabel, dock ska ytterligare anpassning ske till kommande riskutredning.  

Kommunen bedömer, med hänsyn till framtagna utredningar och dess före-
slagna åtgärder, att en rimlig avvägning har gjorts mellan intresset att ut-
veckla Myrenområdet och intresset att även fortsättningsvis bedriva indu-
striverksamhet i området. 

Skred/bergras 
Inga åtgärder bedöms nödvändiga för att höja stabiliteten. Skärningen längs 
södra sidan av Uddevallavägen bedöms vara stabil. Det förekommer dock 
en del utfall av mindre stenar och ett parti med kraftig grusvittring, men 
detta bedöms ej föranleda åtgärder. Bergbranten söder om Uddevallavägen 
behandlas i ett annat planarbete. 

Den framtagna bergtekniska utredningen rekommenderar besiktning av ett 
mindre område i anslutning till planområdet inom 10 år. Utredningen ger 
även en generell rekommendation för hela området som innebär att efter att 
eventuella nya bergschakt tas upp ska eventuella kvarstående bergschakt-
väggar rensas på löst bergmaterial. Bergsakkunnig ska därefter tillkallas för 
besiktning, för att bedöma eventuellt behov av ytterligare förstärkningsåtgär-
der såsom bultning. 

Inga planbestämmelser bedöms behöva införas på plankartan med anled-
ning av rekommendationerna i den bergtekniska utredningen. 

Radon 
Mätningarna av radon som har genomförts i samband med planarbetet visar 
att området kan bestå av högriskmark vad gäller radon. Dock kan en bety-
dande del av den uppmätta gammastrålningen härröra från torium, som ej 
nybildar radon. Ytterligare undersökningar med gammaspektrometer bör 
därför utföras för att bestämma halterna av uran, radium respektive torium.  

En upplysning har införts på plankartan som förklarar att byggnader där 
människor ska vistas stadigvarande ska utföras radonsäkra om inte komplet-
terande undersökning visar att ett enklare utförande kan accepteras. 

Buller 
ÅF Infrastructure har tagit fram en bullerutredning ”Detaljplan för Myrens in-
dustriområde, Bullerutredning, 2014-10-13, rev 2016-10-12” som beskriver buller-
påverkan. Buller från trafik, befintlig verksamhet och hamnverksamhet i 
närområdet har studerats. Komplettering av beräkningar av verksamhetsbul-
ler har genomförts sedan granskningen. Utredningen finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 
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Trafikbuller 
Förutsättningar 
Det underlag i form av trafiksiffror som har använts vid beräkningen av bul-
ler redovisas nedan. 

Veckomedeldygntrafik under sommartid (SDT) år 2035 vid utbyggnad inom Myrenom-
rådet. Andel tung trafik anges som procentsatser.  

Sedan den bullerutredning som kortfattat redovisas nedan togs fram har bul-
lerförordningen avseende trafikbuller vid bostadsbyggnader reviderats med 
förhöjda riktvärden som följd, se sidan 32. Genomgången av de beräknade 
resultaten på följande sidor kommenteras med bakgrund av den genomförda 
revideringen. Detta innebär att slutsatserna skiljer sig något från text som 
återfinns i den framtagna bullerutredningen som togs fram innan revide-
ringen genomfördes. Sedan bullerutredningen togs fram har även Natur-
vårdsverket publicerat riktlinjer för buller vid skolgårdar, se sidan 32. 

Resultat - bostäder 
Beräkningarna visar att dygnsekvivalenta ljudnivåer upp till 60 dBA kan fö-
rekomma. För centrumbebyggelsen i den västra delen av området bör buller 
från trafiken kunna hanteras. Här ställs inga direkta krav på utomhusmiljön 
och man bör kunna åstadkomma god inomhusmiljö med rätt val av fasad.  

 
Ljudutbredningskarta som redovisar ekvivalenta värden för sommartrafik (vägtrafik) år 
2035. Utredningen visar att ekvivalenta nivåer på upp till ca 60 dBA förekommer. 
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För planerade bostäder i den östra delen beräknas riktvärdet på 60 dBA inte 
överskridas. För bostäderna bör det kunna ordnas bullerskyddade uteplatser 
där riktvärdet på 50 och 70 dBA ekvivalent respektive maximal bullernivå 
klaras. Med nivåer över 50 respektive 70 dBA nära Trädgårdsgatan kan ute-
platser placerade nära vägen behöva kompletteras så att bullret från passe-
rande fordon dämpas. Alternativt kan en bullerskyddad uteplats ordnas på 
innergård eller motsvarande och då utgöra ett komplement till den egna ute-
platsen. Fasad mot Trädgårdsgatan kan behöva förses med förhöjd ljudisole-
ring för att klara riktvärdena inomhus. 

Med tanke på de goda möjligheterna att anordna lägenheter och uteplatser i 
förhållande till gällande riktvärden bedöms inte några planbestämmelser 
med avseende på trafikbuller behöva införas. 

Buller - skolgårdar 
Med tanke på att riktvärdena för buller med avseende på skolgårdar endast 
överskrids i direkt närhet till Trädgårdsgatan så finns det goda möjligheter 
att anordna skolgårdar med en bra ljudmiljö inom planområdet. Närheten 
till det större grönområdet i norr, med goda ljudförhållanden, medverkar yt-
terligare till att en god miljö med avseende på buller kan uppnås i planområ-
det. 

Resultat - industriverksamhet 
I Myrens industriområde kommer verksamhet vid Bohus Biotech AB att 
finnas kvar efter utbyggnad. De externa installationerna på Bohus Biotech 
beräknas ge upphov till ekvivalenta ljudnivåer upp till 45 dBA utomhus vid 
närmaste fasad. Vid kv. Linden 8 beräknas ekvivalenta ljudnivåer uppgå till 
48 dBA vid närmaste fasad. Vid Rönnen 8 beräknas nivåer upp till 43 dBA. 
Vid planerade bostäder inom Linden 11 beräknas ekvivalenta ljudnivåer 
uppgå till 44 dBA vid närmaste fasad. 

Då uppgifter saknas om ljudemission från planerade byggnader inom kv. 
Rönnen 8 har antaganden fått göras. Om externa installationer sammantaget 
inte har högre ljudeffekt (Lw) än 75 dBA per byggnad bedöms det totala 
ljudbidraget till planerade byggnader vid kv. Linden 8 till cirka 41 dBA. Till 
planerade byggnader inom kv. Linden 11, 12 och 13 samt Häggen 3 beräk-
nas ljudbidraget till cirka 36 dBA. 

Planerade bostäder 
Beräkning av det externa verksamhetsbullret i form av fläktar från Bohus 
Biotech visar att ljudnivåerna utomhus inte beräknas överskrida riktvärdena 
för dag, kväll och natt enligt Boverkets vägledning. Däremot överskrids Bo-
hus Biotechs bullernivåer enligt gällande miljötillstånd nattetid kl. 22-07, 40 
dBA ekvivalent ljudnivå i den sydöstra delen av Linden 11. 

Om bedömning görs enligt Naturvårdsverkets/Boverkets vägledning bör 
bostäder kunna medges då man hamnar inom zon A.  
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Ljudutbredningskarta som redovisar ekvivalenta värden för externt verksamhetsbuller. 
Beräkningarna visar att bullret från fastigheten Linden 10, på en nivå 15 meter ovan 
mark, uppgår till 45 dBA inom den sydvästra delen av fastigheten Linden 11. Inom den 
sydöstra delen av Linden 11 ligger bullervärdet under 45 dBA (gul markering). 

Beräkningarna visar att ekvivalent ljudnivå enbart från Bohus Biotech kan 
uppgå till 44 dBA vilket innebär att riktvärdet 45 dBA skulle kunna överskri-
das vid närmaste bostäder om ytterligare bullerkällor tillkommer eller om 
driften på Bohus Biotech förändras.  

Om bedömningen utgår från Bohus Biotechs nuvarande miljötillstånd klaras 
inte riktvärdet 40 dBA nattetid vid bostäderna i den sydöstra delen av Lin-
den 11 om inte åtgärder genomförs.  

Dock så ligger det beräknade bullervärdet under 45 dBA vid de planerade 
bostäderna vilket anses vara en bra bullermiljö. I enlighet med bestämmel-
serna i 26:e och 29:e kapitlet i miljöbalken (se information på sida 33-34) så 
kan därför verksamheten inom industrifastigheten tillåtas att bullra upp till 
45 dBA i enlighet med de beräknade bullervärdena som anges i denna plan-
beskrivning utan att anses bryta mot det befintliga miljötillståndet.  

Med hänsyn till att de framtagna bullerberäkningarna visar att en bra buller-
miljö för de boende kan skapas så bedöms inga planbestämmelser med avse-
ende på bullernivåer behöva införas i plankartan. 

Resultat - hamnverksamhet 
För färjeverksamheterna vid Torskholmen har en översiktlig beräkning 
gjorts utgående från ljudmätningen i maj 2016. Ljudemission från kryss-
ningsfartyg kan variera med ljudeffekter mellan 80-110 dBA. Ljudnivån till 
omgivningen beror också på om fartyg lastar/lossar och kortvarigt ligger vid 
kaj eller om de ligger förtöjda längre tid.  

Utifrån mätningarna har ljudeffekten beräknats till cirka 110 dBA för m/s 
Oslofjord, vilken angör färjeterminalen regelbundet och kan anses vara ty-
pisk för den färjeverksamhet som bedrivs. Utgående från denna beräknade 
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ljudeffekt beräknas ekvivalenta ljudnivåer inom den västra delen av Myren-
området på cirka 45 dBA från färjor som lastar/lossar vid kajen. I den östra 
delen av Myrenområdet beräknas nivåer som högst till cirka 40 dBA från 
färjorna. 

Påverkan på befintlig industriverksamhet 
På grund av att Bohus Biotechs nuvarande tillstånd reglerar tillåten buller-
nivå vid befintliga bostäder så kommer ett genomförande av planförslaget, 
som innebär placering av bostäder närmare än befintliga bostäder, att inne-
bär en begränsning för Bohus Biotech.  

Bullerutredningen har dock visat att rimliga åtgärder kan genomföras för att 
klara riktvärdena vid bostäder. Kommunen anser därför att en rimlig avväg-
ning har gjorts mellan att utveckla Strömstad med bostäder samtidigt som 
den befintliga industrin kan fortsätta att bedriva sin verksamhet inom områ-
det. 

Förorenad mark  
Sedan samråd 2 har rapporten ”Föroreningssituation inom Myren, 2016-06-
14, rev. 2017-07-03” tagits fram av WSP. I rapporten görs en generell be-
dömning av föroreningssituationen inom industriområdet, baserat på de 
provtagningar och utredningar som har tagits fram under planarbetets gång. 
En rekommendation gällande reglering med planbestämmelser ingår också i 
rapporten. De slutsatser som återges i rapporten sammanfattas i den till de-
taljplanen tillhörande MKB:n som bifogas planhandlingarna. 

Med rapporten som underlag har länsstyrelsen, i ett så kallat planeringsbe-
sked, meddelat att planförslaget inte strider mot ingripandegrunderna i 11 
kap. 10 § andra stycket PBL. Bedömningen baseras på att kommunen i de-
taljplanen nyttjar de i utredningen föreslagna skyddsbestämmelserna och 
dessutom villkorar startbesked för att på så sätt kunna säkerställa att nöd-
vändiga saneringar genomförs inom respektive fastighet. 

Med tanke på föroreningssituationen som finns inom planområdet och de 
krav som länsstyrelsen har villkorat i planeringsbeskedet har en rad bestäm-
melser införts på plankartan. Detta med syfte att säkerställa att föreslagna åt-
gärder för att uppnå en acceptabel saneringsnivå i området ska åstadkommas 
i samband med ett genomförande av planförslaget. 

Beroende av vilken användning som föreslås och beroende på vilken känd 
föroreningssituation som finns inom planområdet skiljer sig regleringen av 
saneringsåtgärder åt mellan fastigheterna inom området. 

För området där TCE har hittats (användningen ”C1”) har följande bestäm-
melse gällande byggnadsteknik/skydd mot störningar införts: 

- Inom område med användningen ”C1” ska bottenplatta förses med 
tätskikt och med en ventilationslösning som förhindrar gasinträng-
ning i byggnad. Rörgenomdragningar ska vara täta. Underjordiskt 
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garage och/eller källare ska uppföras i täta material och konstrukt-
ioner som förhindrar inläckage av förorenat berggrundvatten. 

Med tanke på att TCE-föroreningen eventuellt kan ha spridits sig till fastig-
heter i anslutning till den dokumenterade TCE-föroreningen har en bestäm-
melse införts inom flertalet fastigheter som eventuellt kan ha påverkats av 
föroreningen. Bestämmelsen lyder: 

- Inom områden med användningen "BH", "BHKS1", "C2", "KH" 
och "J" ska byggnader uppföras i så kallat radonsäkert utförande, 
dvs. att byggnader utformas på ett sätt som säkerställer att en even-
tuell luft- eller vattenburen förorening knuten till TCE inte utgör 
risk för människors hälsa. Underjordiskt garage och/eller källare ska 
uppföras i täta material och konstruktioner som förhindrar inläck-
age av förorenat berggrundvatten. 

En bestämmelse som innebär ändrad lovplikt med avseende på markförore-
ningar har införts. Bestämmelsen lyder: 

- Inom områden med användningen ”C1”, ”C2”, ”KH” och ”J” krävs 
marklov för alla schakt-, berg- och fyllnadsarbeten med anledning 
av förekomst av förorenat berggrundvatten.  

En upplysningstext gällande schaktning, bergarbeten eller andra markför-
ändrade åtgärder med avseende på miljöbalken har lagts in på plankartan. 

Bestämmelser som är utformade som villkor för att få startbesked beviljat 
har också införts på plankartan. Dessa bestämmelser har införts: 

- Inom fastigheter med användningen ”C1”, ”C2” och ”KH” får start-
besked för bygglov endast ges under förutsättning att marken inom 
fastigheten har sanerats till mindre känslig markanvändning (MKM) 

- Inom fastigheter med användningen ”BH”, ”BS1”, ”BKS1”, och 
”BHKS” får startbesked endast ges under förutsättning att marken 
inom fastigheten har sanerats till känslig markanvändning (KM). 

- Inom fastigheter med användningen ”C1” får startbesked för bygg-
lov inte ges förrän föroreningen av TCE är sanerad ned till beslu-
tade åtgärdsmål. 

Kommunen bedömer att dessa planbestämmelser innebär att en acceptabel 
nivå på föroreningssituationen kan uppnås inom planområdet. 

Luftkvalitet 
I samband med upprättandet av detaljplanen har en utredning om den fram-
tida luftkvaliteten inom området tagits fram, ”Luftkvalitet inom Myrens industri-
område, WSP, 2014-09-28”. Utredningen finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 

I utredningen beräknas halter av luftföroreningar inom Myrenområdet. Se-
dan jämförs dessa halter med gällande gränsvärden eller praxis. Slutsatsen i 
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rapporten blev att de beräknade halterna klarar gränsvärdena och praxis. 

Förutsättningarna för de haltberäkningar som redovisas i utredningen är i 
två avseenden inte överensstämmande med det nu aktuella planförslaget: 

 Rapporten utgick från att det finns tre industriverksamheter inom 
området: Bohus Biotech AB, Strömstad Flexibles AB och Statoils 
bensinlager (som dock angavs bli avvecklat så småningom). Detalj-
planeförslaget innebär att endast Bohus Biotech kommer att ligga 
kvar, medan Strömstad Flexibles och Statoils bensinlager redan har 
avvecklats. 

 Nu prognostiserade trafikmängder år 2035 är betydligt högre än 
dem som förutsattes i rapporten (men som ändå var betingade av 
Myrenprojektets genomförande). 

I det här fallet medför de förändrade förutsättningarna antingen inte så stora 
förändringar av luftföroreningshalterna eller förändringar som innebär 
minskningar av halterna. Tillfredsställande noggrannhet - i bestämningen av 
de framtida halterna av luftföroreningar inom Myrenområdet efter genom-
förande av föreslagen detaljplan - har därför bedömts erhållas med en för-
enklad metod: att med hänsyn till de förändrade förutsättningarna göra kor-
rektioner av de tidigare haltberäkningarna. Sedan utredningen togs fram har 
den föreslagna bebyggelsen inom planområdet minskat vilket bör innebära 
att luftsituationen sannolikt kommer att förbättras i jämförelse med de be-
räknade halterna i utredningen.  

Kvävedioxidhalter 

Med hänsyn till den sammantagna korrigeringen beräknas att halterna av 
kvävedioxid, uttryckta som dygnsmedelvärde (98-percentil), kommer att 
uppgå till cirka 30 mikrogram/m3 eller lägre inom planområdet, år 2035 efter 
ett genomförande av detaljplanen. Motsvarande miljökvalitetsnorm, 60 
mikrogram/m3, underskrids således med stor marginal. 

Partiklar 

Med hänsyn tagen till korrigeringarna beräknas att halterna av partiklar, ut-
tryckta som dygnsmedelvärde (98-percentil), kommer att uppgå till cirka 28 
mikrogram/m3 eller lägre inom planområdet, år 2035 efter ett genomförande 
av detaljplanen. Motsvarande miljökvalitetsnorm, 50 mikrogram/m3, under-
skrids således med stor marginal. 

Teknisk försörjning 
Dricks- och spillvatten 
En kombinerad va- och dagvattenutredning har tagits fram inom ramen för 
planarbetet, ”Va- och Dagvattenutredning, ÅF, 2015-03-23, rev. 2017-10-19”. Ut-
redningen finns för påseende i utställningslokalerna under granskningen För 
en mer utförlig beskrivning av hanteringen av va- och dagvatten hänvisas till 
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utredningen. Nedan sammanfattas kortfattat förslaget för va- och dagvatten-
lösningar som presenteras i utredningen.  

Dricksvattenledningar och spillvattenledningar ansluts till befintliga huvud-
ledningar längs Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan. Avledning föreslås ske 
till befintliga spillvattenledningar längs Trädgårdsgatan och vidare till den 
befintliga pumpstationen i den södra delen av planområdet. 

Vattenbehovet har beräknats för området. Myrens industriområde förses 
med vatten från ett flertal inkommande vattenledningar och ingår därmed i 
en så kallad rundmatningsomsättning med god vattenleverans. Området är 
dessutom beläget på nivåer där vattnet kan levereras med goda tryckförhål-
landen. Det antas därmed i utredningen att kommunens befintliga vattenled-
ningar är av tillräcklig dimension och med erforderligt vattentryck för att 
omhänderta framräknad framtida vattenförsörjning inom planområdet. 

I den södra delen av planområdet, söder om Uddevallavägen, återfinns en 
befintlig pumpstation. Denna station bekräftas i detaljplanen och använd-
ningen sätts till ”E1 - Teknisk anläggning, pumpstation”. 

Dagvatten 
Planområdet bör höjdsättas så att samtliga ytor inom området avleds mot 
Trädgårdsgatan och mot söder. 

En upprustning och kapacitetsökning kommer att genomföras av dagvatten-
systemet inom planområdet. Dagvattnet från området ska omhändertas i 
uppsamlande dagvattenbrunnar.  

Om verksamheter i området skulle innebära risk för någon form av oljespill 
på utvändiga ytor ska oljeavskiljare anläggas med erforderliga dimensioner 
och kapacitet. För oljeavskiljning ska lämplig placering och dimensioner på 
mottagande volymer vara direkt anpassade till tänkbara risker och den speci-
fika verksamheten samt trafikutformningen i närområdet. Oljeavskiljare kan 
exempelvis anläggas invid lastkajer för varutransporter. Oljeavskiljaranlägg-
ningarna bör begränsas till att omfatta mindre körytor för bästa effektivitet 
vid en olycka med oljor från fordon. Oljeavskiljaranläggningar kan även 
övervägas för trafikytor där buss och övriga tunga fordon ställs upp under 
en längre tid.  

Att rena dagvatten från samtliga hårdgjorda ytor inom planområdet kräver 
en mycket stor anläggning. Förslaget som presenteras i utredningen är att 
dela upp reningsanläggningarna på fler och mindre områden. Exempelvis 
kan DSA-dräneringsanläggningar utföras där övriga dräneringsanordningar 
ändå skall anläggas. DSA-dräneringar kan utföras längs Trädgårdsgatans 
gång- och cykelvägar. Dessa görs väl tilltagna för att rymma så stor volym 
som möjligt. Dräneringsvolymen bör vara minst 1 m³/m och kopplas till 
huvudledningarna med lämplig uppdelning för medverkande ytor. En DSA-
dränering kan vara tillräcklig rening från samtliga allmänna trafikytor inom 
planområdet. 
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Att rena dagvatten från respektive kvarter eller fastighet kan ej ske gemen-
samt utan bör ligga under fastighetens ansvar. Här kan långsmala hålrums-
magasin vara en möjlig lösning. Magasinsvolymer får bestämmas när bygg-
nadsytan och övriga ytor har fastställts.  

För att vid ett 20-årsregn med varaktigheten 10 minuter undvika översväm-
ningsrisk i Trädgårdsgatans befintliga dagvattensystem föreslås en ny dagvat-
tenledning med diametern 1 meter. Denna ledning läggs parallellt med den 
befintliga ledningen ned till utsläppspunkten vid diket invid järnvägsbanken. 
Ytterligare en ny dagvattenledning med diametern 0,5 meter anläggs i den 
nordvästra delen av planområdet för att omhänderta dagvatten från planom-
rådets ökade hårdgjorda yta. Det befintliga diket och dagvattenledningen un-
der Uddevallavägen är av tillräcklig kapacitet för att omhänderta ett 20-års-
regn med varaktigheten 10 minuter. Vid extrem nederbörd med intensiteten 
100-200-årsregn kommer dagvattnet att flöda något okontrollerat längs låg-
punkter på marken vid planområdets södra områden, det vill säga längs järn-
vägsbanken och ned till hamnen och havet. 

En tänkbar lösning för att kunna magasinera och fördröja en stor volym 
dagvatten vid extrem väderlek kan även vara att skapa en ”bassäng” inom 
ytan för den planerade bollplanen inom parkområdet i den nordöstra delen 
av planområdet. 

Bollplanen är cirka 50x30 meter stor och kan grävas ur cirka 0,9 meter där 
man längs sidorna anlägger gradänger som sittplatser. Volymen för den ur-
grävda ytan uppgår till cirka 1 300 m³. Planytan kan anläggas av konstgräs 
med dränering till en dagvattenpumpstation. För mycket stora flöden kan 
vattnet avledas via en bräddanordning till den nya dagvattenkulverten med 
en diameter på 1 meter som läggs ned längs Trädgårdsgatan. Bassängen kläs 
in med gummiduk så att grundvattennivån ej förändras. Normalt underhåll 
utförs på konstgräsytan efter skeden med höga flöden. Dagvattenpumpstat-
ionen kan vara densamma som ska pumpa dagvatten från tomterna längs 
Hagtornsvägen. Dagvattenpumpstationen är lokaliserad i sydöstra hörnet av 
den planerade bollplanen med åtkomst från Trädgårdsgatan. I plankartan 
sätts användningen till ”E1 - Teknisk anläggning, pumpstation”. 

Enligt beräkningar för 100- och 200-årsregnen kan ett 100-årsregn över-
svämma de lägst liggande delarna i området med cirka 20 centimeter och 
200-årsregnet med cirka 35 centimeter. Dessa beräkningar förutsätter att 
den föreslagna dagvattenkulverten längs Trädgårdsgatan är utbyggd. Omräk-
nat i volymer kan 100-årsregnet innehålla cirka 800-1000 m³ vilket ryms 
inom volymen för den urgrävda bollplanen. Däremot kommer magasinet ej 
att kunna härbärgera 200-årsregnet som uppgår till cirka 2500 m³. 

Ett anläggande av den nedsänkta bollplanen skulle dramatiskt förbättra 
översvämningssituationen inom, men främst utanför, planområdet. Möjlig-
het att skapa den nedsänkta bollplanen skapas genom den nu aktuella detalj-
planen. 
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El, tele 
Inom planområdet säkerställs yta för tre befintliga transformatorstationer. 
Yta för en ny transformatorstation i anslutning till vändplatsen på Vatu-
landsgatan avsätts Användningen för de befintliga och den planerade stat-
ionen sätts till ”E2 - Teknisk anläggning, transformatorstation”.  

Bygglovgivning 
Allmänt 
Planförslaget för Myrenområdet är mycket komplext och förutsättningarna i 
form av exempelvis rådande grundvattenförhållanden tillsammans med en 
komplicerad föroreningsproblematik innebär en unik planeringssituation.  

Flera av de förhållanden som råder i området påverkar varandra och det är 
viktigt att man vid bygglovgivning tar hänsyn till ett mycket stort antal fak-
torer. 

Nedan presenteras en sammanfattning av de krav som kan komma att ställas 
på fastighetsägarna inom planområdet i bygglovsskedet. 

Buller 
Den framtagna bullerutredningen har visat att det ekvivalenta riktvärdet inte 
överstigs inom planområdet, däremot finns det risk att det maximala riktvär-
det för uteplats kan överskridas beroende på placering inom kvartersmar-
ken. Inom planområdet finns ett flertal bullerkällor att ta hänsyn till i form 
av exempelvis trafik, fläktar, färjetrafik och diverse verksamheter. 

Dessa punkter bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på buller: 

 Det bör säkerställas att riktvärdet för uteplats i enlighet med den ak-
tuella bullerförordningen (50 dBA ekvivalent värde och 70 dBA 
maximalt värde) kan uppnås. 

 En bedömning av den sammantagna bullersituationen ska göras.  

Risk 
Bestämmelsen i form av prickmark (mark där byggnad inte får uppföras) 
med avseende på avståndet mellan bebyggelse och järnvägen har införts för 
att minska risken vid eventuell urspårning. Prickmarken har anpassats till 
ALARP-området och det är därför av högsta vikt att inga byggnader upp-
förs inom området. Den kvarvarande industriverksamheten kan innebära 
risker, då de hanterar relativt stora kvantiteter av brandfarlig vara. Utrymme 
har avsatts för placering av cisterner i ett cisternrum.  

Denna punkt bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på risk: 

 Vid etablering av bebyggelse i anslutning till industrifastigheten 
måste riskproblematiken hanteras vad gäller säkerhetshöjande åtgär-
der, avstånd mellan bebyggelse och förvaring av brandfarlig vara 
med mera.  
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Markföroreningar 
Inom planområdet finns dokumenterade markföroreningar som ska saneras 
för att möjliggöra byggnation av bostäder med mera. På plankartan har där-
för en rad bestämmelser med avseende på föroreningar införts. Dels syftar 
dessa till att säkerställa att sanering genomförs, dels syftar de till att ställa 
krav på utformning av byggnation inom fastigheter som är konstaterat föro-
renade, men även för fastigheter som eventuellt kan ha blivit kontaminerade 
genom att föroreningarna har spridit sig från källan.  

De krav som sätts på sanering varierar beroende på vilken användning som 
föreslås inom planområdet. För användningarna som inkluderar bostäder så 
måste marken saneras till ”känslig markanvändning” (KM) innan startbe-
sked kan ges och för de flesta övriga fastigheter krävs sanering ned till 
”mindre känslig användning” (MKM). I bygglovskedet måste därför respek-
tive fastighetsägare visa på att sanering är genomförd innan startbesked kan 
ges. 

Det är viktigt att ta kontakt med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
är i vissa fall länsstyrelsen och i vissa fall Strömstads kommun, beroende på 
vilken fastighet inom planområdet som berörs. Inom området kommer det 
att finnas flera miljöärenden att bevaka i bygglovskedet.  

För den fastighet där utsläpp av TCE har bekräftats får inte startbesked ges 
förrän föroreningen är sanerad ned till beslutade åtgärdsmål. Det åvilar ex-
ploatören att uppvisa att åtgärdsmålen är uppnådda innan startbesked kan 
beviljas. Uppsatta åtgärdsmål finns för TCE-föroreningen i miljöärendet. 

De byggnadstekniska kraven inkluderar bland annat täta bottenplattor och 
täta rördragningar som hindrar inläckage av förorenat berggrundvatten samt 
särskilda ventilationslösningar som förhindrar gasinträngning.  

Inom vissa användningsområden krävs dessutom marklov för alla schakt-, 
berg och fyllnadsarbeten. Området berörs av restriktioner enligt miljöbal-
ken. Vid schaktning, bergarbeten eller andra markförändrande åtgärder ska 
kommunens miljöförvaltning eller motsvarande kontaktas. Observera att det 
inom vissa områden är helt förbjudet med bergschaktning under en viss nivå 
med hänsyn till risk för påverkan av grundvattennivån. 

Med tanke på föroreningssituationen så bör inte energibrunnar/borrning för 
bergvärme tillåtas inom planområdet. 

Dessa punkter bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på mark- 
föroreningar 

 Ytterligare utredningar av respektive fastighetsägare krävs i de allra 
flesta fall för att kunna få en bättre bild av föroreningssituationen, 
vilket är en förutsättning för att kunna bli beviljad startbesked. 

 Innan markarbete sker ska det redovisas vilken eventuell metod 
som valts, vilka säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i 
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berget uppstår vid bergarbete samt hur eventuellt förorenat berg-
rundvatten ska omhändertas.  

 Eventuellt omhändertagande av massor och pumpning av grund-
vatten ska ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

 Alla schakt- och markarbeten som kan förorsaka risk för ökad 
spridning eller exponering av föroreningar ska anmälas till tillsyns-
myndigheten. Inom Myrenområdet är Länsstyrelsen eller Miljö- och 
byggnämnden tillsynsmyndighet beroende på vilken fastighet som 
bygglovet berör. För information kontakta miljö- och hälsoskydds-
avdelningen (Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 28 §). 

 Innan förorening av TCE är sanerad inom Myrenområdet är borr-
ning av energibrunnar förbjudet på fastigheterna Rönnen 2 och 8. 
Efter en sanering och på övriga fastigheter gäller vid anmälan ett ut-
ökat krav med särskilda skyddsåtgärder i enlighet med tillsynsmyn-
dighetens rekommendationer. För information kontakta miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen. 

Dagvatten 
För att förbättra omhändertagandet av dagvatten inom planområdet åvilar 
det, utöver hanteringen på allmän platsmark, respektive fastighetsägare att 
på adekvat sätt hantera avrinningen från sin fastighet.  

I bygglovskedet ska respektive fastighetsägare redovisa hur man planerar att 
fördröja och rena dagvatten inom sin fastighet. Detta inkluderar åtgärder 
såsom exempelvis oljeavskiljare på parkeringsytor 

Observera att vissa lösningar för fördröjning kan påverkas/förhindras av 
föroreningssituationen i området. 

 Dagvattenanläggning som berör fler än en fastighet är anmälnings-
pliktig i enlighet med Miljöbalkens 9 kap 6 §. För information kon-
takta miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

 Dagvatten från parkeringsgarage ska renas. För information om re-
ning av dagvatten kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

Geoteknik 
Under planarbetet har en geoteknisk undersökning tagits fram. Inom plan-
området finns olika områden med olika geotekniska förutsättningar.  

I de flesta fall kan man utgå ifrån att grundläggningsmetoden innebär att 
byggnader grundläggs på undersprängt berg eller spetsbärande pålar och 
eventuellt kombinerat med plintar. 

Inom större delar av planområdet är stabiliteten tillfredställande, dock finns 
områden, se karta på följande sida, där det rekommenderas att den geotek-
niska situationen ska utredas vidare om ytlasten överstiger 4 ton/m². 
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Beroende på att detaljplanen innebär att fastigheterna inom planområdet 
kan bebyggas på en rad olika sätt är det viktigt att exploatörerna i bygglov-
skedet uppvisar en utredning som visar åtgärder för att uppnå en acceptabel 
stabilitetsnivå. Detta gäller inte enbart inom de områden där den geotek-
niska utredningen har rekommenderat att geotekniken ska kontrolleras ytter-
ligare vid en ytlast som överstiger 4 ton/m², utan inom hela planområdet.  

Inom allmän plats finns en planbestämmelse som innebär att en säkerhets-
nivå på minst FEN=1,0 då det har konstaterats att vissa stabilitetshöjande åt-
gärder måste genomföras för att uppnå en acceptabel stabilitet. Vid projek-
tering av vägen är det viktigt att det vidtas åtgärder för att uppnå denna sta-
bilitetsnivå. 

Denna punkt bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på geoteknik: 

 Om last överstigande 4,0 ton/m² påförs befintlig markyta inom del-
område ”sydväst” (se karta på föregående sida) bör kompletterande 
kontroll utföras av stabilitetsförhållandena mot hamnbassängen. 
För mer information se ”Geoteknisk utredning för ny detaljplan, 
projekterings-PM, Geoteknik, Skanska 2014-08-20”. 

Rödstreckad markering visar inom vilket område sär stabiliteten ska kontrolleras om bebyggelsen 
innebär att ytlasten överstiger 4 ton/m². Svartstreckad markering visar områden där komplette-
rande geotekniska undersökningar för att verifiera nu utvärderade jordprofiler och optimera eventu-
ella förstärkningsåtgärder, med hänsyn till sättningar och stabilitet, ska genomföras vid förändring 
av Uddevallavägens geometri. 

Grundvatten 
Ett utlåtande har tagits fram, ”Hydrogeologiskt utlåtande detaljplan Myrenområdet, 
ÅF, 2017-12-20”, där utgångspunkter för en exploatering inom Myrenområ-
det granskas med avseende på påverkan på grundvattnet. Utlåtandet rekom-
menderar att ett kontrollprogram som innebär mätning av grundvattnet tas 
fram. En mätning är viktig för att kunna kontrollera om och i så fall hur 
byggnationer i området påverkar grundvattennivån. Kontrollprogrammet 
ska sträcka sig från förskedet, det vill säga innan byggnation, till permanent-
skedet där byggnation under mark är färdigställt. 
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På grund av grundvattensituationen inom och i anslutning till planområdet 
har bestämmelser införts för att säkerställa att grundvattennivån inte ska på-
verkas vid ett genomförande av planförslaget. Exempelvis har det införts 
krav på byggnadstekniska åtgärder för att skapa täta konstruktioner, be-
gränsning av schaktdjup och begränsning av bergschaktning till en viss nivå.   

Utöver att planbestämmelserna ska följas är det viktigt att exploatörerna 
inom planområdet i bygglovsskedet kan visa på tekniska lösningar som inne-
bär att inte grundvattnet påverkas före, under och efter genomförd byggnat-
ion. Detta ställer krav på att ett kontrollprogram tas fram i enlighet med re-
kommendationerna i utlåtandet och att kontrollprogrammet följs. 

Det är av högsta vikt att kontroll av grundvattennivån med hjälp av kon-
trollprogrammet sker i anslutning till bygglovsskedet och att frågan gällande 
grundvattennivån bevakas i samband med bygglovgivning. Grundvattenmät-
ning ska ske med hjälp av observationspunkter (grundvattenrör). Tekniska 
förvaltningen mäter kontinuerligt grundvattennivån i befintliga grundvatten-
rör inom Myrenområdet. Vid bygglov skall utökad kontrollmätning utföras i 
enlighet med upprättat kontrollprogram. I första hand skall befintliga grund-
vattenrör nyttjas och vid behov och efter samråd med tekniska förvalt-
ningen kan nya grundvattenrör installeras. Tekniska förvaltningen skall god-
känna upprättat kontrollprogram. 

Frågor som bör hanteras i bygglovskedet är bland annat vilken typ av pål-
ning som kommer att ske vid byggnation. I framtaget utlåtande rekommen-
deras konventionell pålning. Det framgår att borrad pålning ej är lämpligt då 
detta skulle kunna ge negativa konsekvenser för grundvattennivåerna. På 
grund av detta ska borrad pålning ej tillåtas inom planområdet. 

Tillstånd enligt miljöbalkens 11 kapitel krävs för arbeten som kan innebära 
påverkan på grundvattnet.  

Med tanke på grundvattensituationen så ska inte energibrunnar/borrning för 
bergvärme tillåtas inom planområdet. 

Dessa punkter bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på grundvat-
tennivån: 

 Grundvattennivån inom användningen PARK och NATUR får ej 
understiga +5,55. 

 Vid byggnation under marknivå i området täckt med organisk jord 
får inte en hydraulisk kontakt skapas mellan den organiska jorden 
och morän/friktionsjorden. En hydraulisk kontakt kan leda till att 
den organiska jorden dräneras/bryts ner och sättningar utbildas. 

 Generellt ska samtliga arbeten under rådande grundvattennivå ska 
ske inom tät konstruktion under byggskedet. Detta kan exempelvis 
utgöras av spont och tätkaka. Under förutsättning att grundvatten-
nivåer öster om område 9 (se illustration på sida 72) inte understiger 
+5,55 kan länshållning i schakter under byggskedet inom område 
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6,7 och 8 (se illustration på sida 72) utföras utan tät konstruktion.  
 Generellt får ingen dränering för byggnad placeras så att grundvatt-

nets trycknivå i omgivningen påverkas. Se sida 6 i ”Hydrogeologiskt 
utlåtande detaljplan inom Myrenområdet, ÅF 2017-12-20”. 

 Ett kontrollprogram avseende grundvattennivåer i enlighet med 
förslag beskrivet i på sidorna 10–12 i ”Hydrogeologiskt utlåtande 
detaljplan inom Myrenområdet, ÅF 2017-12-20” ska upprättas för 
förskedet, byggskedet och permanentskedet i bygglovet. Tekniska 
förvaltningen ska godkänna kontrollprogrammet. 

 Borrad pålning är inte tillåtet inom fastigheterna Häggen 2 och 3, 
Linden 12 och 13 samt den östra delen av Linden 11, då det kan 
medföra en hydraulisk kontakt mellan den övre organiska jorden 
och den undre friktionsjorden med risk för sättningar som påföljd. 

 Allt arbete inom planområdet som riskerar påverka grundvattenni-
vån kräver tillstånd för arbete i vatten enligt miljöbalkens 11 kapitel. 

Parkering 
Den nuvarande parkeringsnormen (2011-02-17) har använts som underlag 
när parkeringsbehovet har beräknats. De stora byggrätterna inom Myrenom-
rådet förutsätter att parkering till stor del anordnas under mark för att skapa 
tillräcklig parkeringskapacitet.  

För vissa funktioner inom planområdet, exempelvis upplevelsecentret finns 
inga angivna beräkningstal i parkeringsnormen. För att beräkna parkerings-
behovet för denna del har en beräkning och uppskattning gjorts på sida 14–
19 i trafikutredningen, ”PM Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 
2016-06-28”.  

Vid bygglovgivning ska beräkningen i den framtagna utredningen, som inne-
fattar ett samnyttjande, användas som underlag, se illustration nedan. 

Den nuvarande parkeringsnormen arbetas för tillfället om. Den kommande 
normen kan komma att appliceras vid bygglovgivning. 

 
Utdrag ur utredningen som redovisar beräkning av parkeringsbehovet inom planområdet. 
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Vad inryms inom användningarna? 

Inom de olika användningsområdena inryms en rad olika typer av verksam-
heter/funktioner. Speciellt gäller detta användningen ”C - Centrum” som 
används inom en stor del av planområdet. C-användningen inrymmer en 
kombination av olika verksamheter som exempelvis handel, service, sam-
lingslokaler med mera. Inom användningen har vissa begränsningar gjorts, 
exempelvis av byggrätten för hotell, samlingslokal, handel och restaurang.  

Det är viktigt att påpeka att inom exempelvis användningen ”hotell” så in-
ryms en rad olika funktioner exempelvis konferenslokaler och restaurang.  

Detta innebär att exempelvis mötesrum och konferensrum och en restau-
rang som tillhör hotellet inte ska tolkas som en fristående konferensanlägg-
ning och en fristående restaurang. Den bruttoarea som i planen är avsatt för 
restaurang och konferens ska därmed inte påverkas/”räknas av ” utan brut-
toarean för restaurang och konferensanläggning som ingår i hotellanvänd-
ningen ska belasta byggrätten för hotellanvändning. 

Tolkning av byggrätt 
I detaljplanen redovisas byggrätten på något olika sätt beroende av vilken 
fastighet eller användningsområde som avses. Byggnadsarean regleras på de 
flesta fastigheter. Inom planen ska byggnadsarean beräknas exklusive gårds-
bjälklaget. Som gårdsbjälklag räknas bjälklag över källare.  

Garage i källare kan placeras delvis ovan jord (dock max 1,5 meter ovan jord 
mot Trädgårdsgatan eftersom att parkering i markplan inte får uppföras mot 
Trädgårdsgatan) och inte räknas in i bruttoarean. Parkeringsgarage i källare 
ska alltså inte medräknas i angivna byggrätters bruttoarea.  

Det är tillåtet att inom planområdet uppföra garage i markplan (undantaget 
mot Trädgårdsgatan) eller i form av parkeringshus, men då belastas dessa 
ytor byggrätten i form av avräkning mot bruttoarean.  

 
Illustration som visar att om bjälklaget inte överstiger markens nivå med mer än 1,5 meter så rä-
knas underjordiska parkeringsytor som en källare – inte en våning. Parkeringsgarage i källare 
ska inte ingå i beräkningen av bruttoarean. Gårdsbjälklag ska på de flesta fastigheter inte räknas 
in i byggnadsarean. 
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MILJÖKONSEKVENSER 
Allmänt 
Den behovsbedömning som gjordes i samband med att ett planprogram 
togs fram visade att en betydande miljöpåverkan inte kunde uteslutas. En 
miljöbedömning har därför genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) har tagits fram parallellt med planarbetet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar de konsekvenser som den föränd-
rade markanvändningen medför. MKB:n redovisas i ett separat dokument, 
”Miljökonsekvensbeskrivning, Miljö- och byggförvaltningen Strömstads kommun, 2017-
12-22” som finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering.  

Nedan görs en sammanfattning av de slutsatser som dras i miljökonsekvens-
beskrivningen.  

Sammanfattning av MKB 
Allmänt 
Miljökonsekvensbeskrivningen har i samråd med Länsstyrelsen i Västra Gö-
talands län avgränsats utifrån vilka miljöaspekter som bedömts medföra risk 
för betydande miljöpåverkan. Sammantaget bedöms planförslaget få stora 
positiva till små negativa konsekvenser inom de undersökta miljöaspekterna, 
under förutsättning att rekommenderade åtgärder i framtagna utredningar 
genomförs.  

Trafik 
Utbyggnaden av Myrenområdet innebär en upprustning av gatunätet jämfört 
med idag. Gaturummet kommer att breddas och förutom själva vägområdet 
inrymma trädplanteringar, bil- och bussparkering och gång – och cykelväg. I 
den östra delen av Trädgårdsgatan mot bostäderna föreslås gatan utformas 
som en gångfartsgata. I höjd med Hagtornsvägen kommer Trädgårdsgatan 
stängas av för biltrafik vilket medför en trafiksäkrare och tystare miljö både 
för befintliga och tillkommande bostäder jämfört med idag och ett nollalter-
nativ. Även Vatulandsgatan kommer att stängas av och övergå till en gång 
och cykelväg i höjd med parkområdet.   

Omvandlingen av Myrenområdet prognostiseras medföra ett avsevärt till-
skott av trafik, totalt 7 900 fordon/dygn som fördelas åt väster och åt öster 
på Uddevallavägen. En sådan trafikökning ökar de luftburna föroreningar 
som biltrafiken för med sig i. Den ökade Trafikalstringen kan också leda till 
konsekvenser på hela Strömstads centrums vägnät. Ett vägnät som redan 
idag är högt belastat framförallt under sommartid, då köer periodvis uppstår 
på Oslovägen, vid norra infarten, som kan nå ända ut på väg E6.  

Trängseln i centrum i övrigt är också stor med kösituationer som följd. För 
att minimera de negativa effekterna av den ökade trafiken som planförslaget 
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medför behöver föreslagna skadeförebyggande åtgärder genomföras. Till ex-
empel bör den prognostiserade trafiken kunna minskas påtagligt genom till-
skapande av en attraktiv gång- och cykelförbindelse mellan Myren och cent-
rum. Myrenområdet har också en fördelaktig belägenhet i Strömstad. Trafi-
ken kommer snabbt ut på väg 176 åt söder och når väg E6 och väg 164 via 
den minst trafikbelastade infarten till Strömstad, Södra infarten. Viktigt är 
här att E6-trafikanter från norr genom skyltning och information påverkas 
att om möjligt välja denna väg i stället för den norra infarten vid Oslovägen.  

Att de förslag till åtgärder som beskrivs i ”Strömstads trafikmodell PM pro-
gnos och åtgärder år 2035, Ramböll 2016-06-28 ” genomförs är också en 
förutsättning för att minimera en negativ påverkan av den trafikalstring som 
planförslaget innebär och därmed undvika framkomlighetsproblem i framti-
den. 

När det gäller tågtrafiken kommer ett genomförande av detaljplanen inte in-
nebära någon förändring jämfört med ett nuläge. 

Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande innebära en liten miljö-
påverkan gällande trafik under förutsättning att föreslagna åtgärder genom-
förs.  

Buller 
Den sammantagna bilden är att ett genomförande av detaljplanen innebär 
en liten miljöpåverkan med avseende på buller. Riktvärdena för trafikbuller 
vid bostadsfasad kommer att klaras i hela området dock kan den maximala 
ljudnivån överskridas på vissa platser och där behöver åtgärder genomföras 
för att klara riktvärdena. Jämfört med ett nollalternativ kommer bullernivå-
erna i området att öka då biltrafiken på Trädgårdsgatan kommer att öka 
kraftigt. 

Planen medger besöksintensiv verksamhet som genererar stora trafikrörelser 
vilket skiljer sig från nollalternativets industriområde som inte alls genererar 
lika mycket biltrafik. Befintlig bebyggelse kommer dock få en minskad bul-
lerbelastning jämfört med nuläget och ett nollalternativ då genomfartstrafi-
ken tas bort i och med att Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan stängs av.  

Detaljplanen medger en placering av bostäder närmare befintlig industri-
verksamhet än i dagsläget. Utredningar har visat att nuvarande buller från 
verksamheten inte hindrar att en bra bullersituation för de planerade bostä-
derna kan uppnås. Planläggningen uppfyller ett antal kriterier som innebär 
att industrin tillåts bullra upp till 45 dBA ekvivalent värde under nattetid 
(22-07), vilket är 5 dBA mer än i gällande miljötillstånd, utan att anses bryta 
mot villkoret i miljötillståndet.  

Risker 
Att blanda bostäder och besöksintensiv verksamhet med industriverksamhet 
innebär en ökad riskbild i området jämfört med idag, dels på grund av att de 
människor som kommer att befinna sig i området inte är medvetna om att 
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det finns risker förknippade med den verksamhet som bedrivs på industri-
fastigheten, och dels att bostadsområden är svårare att utrymma, särskilt på 
natten när flertalet av de boende sover. Till skillnad från ett industriområde 
där man kan förvänta sig att det finns risker förknippade med verksamhet-
erna. 

Den samlade bedömningen utifrån framtagna riskutredningar, är att det är 
möjligt att planera för besöksintensiv centrumverksamhet, handel, bostäder 
och industri och därmed bekräfta den befintliga industriverksamheten i de-
taljplanen. Under förutsättning att de föreslagna riskförebyggande åtgärder 
genomförs bedöms planens risk och miljöpåverkan som liten.  

Luftmiljö/MKN luft 
Gällande miljökvalitetsnormer för de kritiska ämnen som i huvudsak alstras 
av biltrafiken, kvävedioxid och partiklar, kommer att klaras med stor margi-
nal. Halterna av flyktiga organiska kolväten, orsakade av hamn- och industri-
verksamheten, klarar med stor marginal bedömningspraxis. Påverkan gäl-
lande luftmiljön bedöms därför som mycket liten. 

Markmiljö/Förorenad mark 
Ett stort antal utredningar har tagits fram under planprocessen som visar på 
hur föroreningssituationen ser ut inom Myrenområdet. Med utgångspunkt i 
dessa utredningar har Länsstyrelsen i ett planeringsbesked beslutat att områ-
det är tillräckligt utrett för att planen skall kunna antas. Processen gällande 
efterbehandling av den förorenade marken kommer sedan att fortsätta efter 
det att planen har antagits, men drivs då utifrån Miljöbalken som ett anmäl-
ningsärende enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd.  

En förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen är att alla fastigheter, 
förutom Linden 4 och 10 där markanvändningen inte skall förändras skall 
saneras innan byggnation.  Planen styr också att den konstaterade förore-
ningen av TCE på fastigheten Rönnen 8 skall saneras innan startbesked kan 
ges på fastigheterna Rönnen 2 och 8. Som en ytterligare skyddsåtgärd finns 
krav på byggtekniska åtgärder för att förhindra ånginträngning av 
TCE  på  dricksvattenledningar, bottenplatta och  rörgenomdragningar 
inom alla fastigheter där man vet att TCE har och kan ha använts och krav 
på marklov på alla schakt och fyllnadsarbeten för att undvika spridning av 
förorenat berggrundvatten. Efter provtagning och i samband med kontroll-
program kan också krav på en skyddsbarriär ställas för att minimera en för-
oreningsspridning till omgivningen från den konstaterade TCE föroreningen 
på Rönnen 8. 

Med utgångspunkt i de i detaljplanen säkerställda krav på villkor för startbe-
sked, skyddsåtgärder och marklov är bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen kommer att innebära att risken för negativ påverkan på männi-
skor och miljö kommer att minska radikalt jämför med ett nuläge och ett 
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nollalternativ. Ett genomförande av detaljplanen bedöms därför få stora po-
sitiva konsekvenser. 

Vattenmiljö/MKN vatten 
Den samlade bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen kommer 
att innebära en liten miljöpåverkan jämfört med nollalternativet med hänse-
ende på vattenförhållandena i området under förutsättning att föreslagna åt-
gärder genomförs.  

En förutsättning att kunna bebygga området är att den förorenade marken 
på de fastigheter med föreslagen ändrad markanvändning saneras, vilket 
kommer att innebära en betydande förbättring jämfört med idag och ett nol-
lalternativ.  För att undvika negativ påverkan på vattenförekomsten Ström-
stadsfjorden är det viktigt att dagvatten från trafik- och parkeringsytor renas 
samt att eventuellt förorenat grundvatten hanteras i enlighet med föreslagna 
åtgärder under byggtiden. Det är också viktigt att höga vattenflöden vid ex-
tremväder motverkas. Detta kan förslagsvis göras genom byggnation av vat-
tenmagasin, fördröjningsmagasin, utformning av gröna tak samt lokalt om-
händertagande av dagvatten där det är möjligt.  

När det gäller grundvattnet är det nödvändigt att bygg- och anläggningsar-
beten inte leder till en grundvattensänkning som understiger +5,55 inom an-
vändningsområdena PARK och NATUR i detaljplanen. En grundvatten-
sänkning kommer att leda till sättningsproblematik både för befintlig och 
tillkommande bebyggelse i området. Den bergsklack som delar den östra 
sättningskänsliga delen av planområdet från de mindre känsliga västra de-
larna får inte heller tas bort. Bergsklacken utgör en hydraulisk barriär som 
inte får påverkas under nivån +5,55. Källare får därför inte utföras på ett så-
dant djup att schaktning eller sprickbildning i bergsklacken krävs under 
denna nivå. Bebyggelse i området bedöms som möjligt om föreslagna re-
striktioner och förslag på åtgärder genomförs.  

Stads-/landskapsbild 
Landskapet som planområdet ligger i består av ett typiskt kustnära bohus-
ländskt spricklandskap där berg i dagen varvas med låglänta partier med se-
dimentära jordarter. Bebyggelsen i området består av industrilokaler från 
1950–70-talet med blandad karaktär och varierande fasadmaterial. Bebyggel-
sen är till största delen storskalig och höjden varierar mellan två till tre vå-
ningar och upp emot fem till sex våningar. Inom planområdet finns inga 
större upplevelsevärden. Störst konsekvenser kommer föreslagen exploate-
ring att ha på stadsbilden sett från en del av villorna nordost om planområ-
det och från havet i väster där upplevelsecentret/hotellet kommer att utgöra 
ett betydande inslag i stads- och landskapsbilden. 

Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och större i volym än da-
gens bebyggelse. Föreslagen utbyggnad bedöms innebära en måttlig påver-
kan på stadsbilden sett från villaområdet nordost om planområdet. Från ha-



   97 

 

Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet Planbeskrivning 
Strömstads kommun, Västra Götalands län                                                        2017-12-22, reviderad 2018-03-13

vet bedöms den planerade exploateringen ha stor påverkan på landskapsbil-
den, då den kommer att utgöra ett betydande inslag i vyn från havet. Den 
kan ändå anses som acceptabel eftersom området redan är ianspråktaget och 
den föreslagna exploateringen ligger i anslutning till den relativt nyligen om- 
och påbyggda kontorsbyggnaden vid vattnet nordväst om planområdet. 
Dessutom är området lokaliserat i naturlig anslutning till staden, men på ett 
avstånd som gör att det inte konkurrerar med Strömstads karaktäristiska 
stadssiluett. Den allmänna upprustningen av området, från nuvarande indu-
striområde till en attraktiv, förädlad stadsdel, bidrar till en modernisering 
och uppsnyggning som innebär en positiv utveckling för Strömstad. Konse-
kvensen av omvandlingen kommer att innebära en utvidgning av staden 
Strömstad där Myrenområdet blir en del av stadsbilden istället för, som idag, 
vara ett industriområde i utkanten av staden. 

Övriga 
Björkdungen i den östra delen kommer inte att påverkas av detaljplanen. En 
mindre del av berget i nordvästra delen av planområdet kan komma att be-
höva sprängas bort. Påverkan bedöms dock inte påverka området i sin hel-
het. Naturområdet i sydost om planområdet och Röseberget bedöms inte 
påverkas av den planerade detaljplanen.  

Minnesstenen från 50-talet kommer att beröras av exploateringen och kom-
mer att behöva flyttas. Detaljplanens negativa påverkan på naturmiljön, fri-
luftslivet och kulturmiljön bedöms sammantaget som mycket liten. 

Sociala 
I kapitlet om sociala konsekvenser bedöms att det finns flera fördelar med 
en omvandling enligt detaljplaneförslaget. Ett genomförande av detaljplanen 
medför ett tillskott av bostäder i centralt läge med närhet till stadskärnan 
och tågstationen. Det idag ensidiga innehållet i området ersätts av ett mer 
blandat innehåll med bostäder, kontor, en industri samt rekreationsanlägg-
ningar vilket gynnar både tryggheten och det sociala livet. Ökade aktiviteter 
och rörelser inom området bidrar till tryggare gång- och cykelförbindelser. 
Trots ovan nämnda fördelar innebär en realisering av detaljplanen också 
vissa risker och utmaningar utifrån socialt perspektiv. Omvandlingen ställer 
nya krav på platsen, vad gäller tillgången till vistelseytor och mötesplatser, på 
samverkan mellan olika funktioner samt på tillgängligheten.  

Ekonomiska 
Vad avser de ekonomiska konsekvenserna av detaljplanens genomförande 
så konstateras att det normalt är en samhällsekonomisk fördel att omvandla 
befintliga områden. Dock bör exploateringen ske kontrollerat så att den 
samhällsekonomiska balansen på orten inte rubbas. Kommunen kommer att 
belastas med kostnader bl a för utbyggnad av infrastrukturen. Delar av detta 
kan täckas av t ex gatukostnadsersättning. Exploatörernas kostnader får an-
tas bli täckta av den utveckling av fastigheterna som detaljplanen medger. 
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GENOMFÖRANDE 
Allmänt 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fas-
tighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstad-
komma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Beskrivningsdelen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskriv-
ningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

I samband med planarbetet tas en gatukostnadsutredning fram för att ligga 
till grund för finansiering av gatuutbyggnad och allmänna platser inom plan-
området. 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandeti-
den har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.  

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 
utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomfö-
randetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter 
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

En detaljplan får normalt sett inte ändras eller upphävas före genomföran-
detidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 
Dock finns det vissa möjligheter att ändra planen även om genomförandeti-
den inte gått ut om det har uppstått nya förhållanden av stor allmän vikt 
som inte kunde förutses vid planläggningen eller på grund av införandet av 
bestämmelser gällande fastighetsindelning m m. 

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft. 
En administrativ bestämmelse angående genomförandetiden har införts på 
plankartan. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att 
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser men kommunen får 
dock, om det finns särskilda skäl för det, bestämma att kommunen inte ska 
vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. 

I denna plan är kommunen huvudman för allmän plats. Detta innebär att 
kommunen har rätt, men också en skyldighet om berörda fastighetsägare be-
gär det, att lösa in marken betecknad som allmän plats i detaljplanen. 
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På plankartan har en administrativ planbestämmelse införts som lyder: 
”Kommunen är huvudman för allmänna platser”. 

Ansvarsfördelning 
Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan fastighetsägarna 
inom planområdet och Strömstads kommun. Ett planavtal har upprättats 
mellan exploatören Startsidan i Strömstad AB och Strömstads kommun.  

Inför planens antagande kommer exploateringsavtal att upprättas med be-
rörda fastighetsägare, där parternas ansvar regleras. Utöver exploateringsav-
talen ska en gatukostnadsutredning tas fram, läs mer under rubriken ”gatu-
kostnadsutredning. 

Ansvarsfördelningen är översiktligt sammanfattad i tabellen på följande si-
dor. 

Anläggning 
 

Genomförande- 
ansvarig 

Driftansvarig 

Allmän platsmark: 
  

VÄG - Väg för trafik mellan 
områden 

Strömstads kommun Strömstads kommun 

GATA - Gata för lokal trafik Strömstads kommun Strömstads kommun 

GATA1 - Gångfartsgata Strömstads kommun Strömstads kommun 

CYKEL - Gång- och cykel-
trafik 

Strömstads kommun Strömstads kommun 

PARK - Anlagd park Strömstads kommun Strömstads kommun 

NATUR - Naturområde Strömstads kommun  
(Inget nytt genomförande) 

Strömstads kommun 

lek Strömstads kommun Strömstads kommun 

boll Strömstads kommun Strömstads kommun 

dagvatten Strömstads kommun Strömstads kommun 
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plantering Strömstads kommun Strömstads kommun 

trädplantering Strömstads kommun Strömstads kommun 

geo Strömstads kommun Strömstads kommun 

ej schakt Strömstads kommun Strömstads kommun 

Spill- och dricksvatten-
nät  

Strömstads kommun Strömstads kommun 

Dagvattennät Strömstads kommun Strömstads kommun 

El och Tele 
Ledningsägare (ledningar 
som behöver flyttas pga. 

genomförande av planför-
slaget bekostas av respek-
tive exploatör/fastighetsä-

gare) 

Respektive 
ledningsägare 

Kvartersmark: 
  

B - Bostäder Fastighetsägare  Fastighetsägare 

K - Kontor Fastighetsägare Fastighetsägare 

H - Handel Fastighetsägare Fastighetsägare 

S1 - Förskola Fastighetsägare Fastighetsägare 

C1/C2 - Centrum Fastighetsägare Fastighetsägare 

J - Industri Fastighetsägare Fastighetsägare 

T1 - Järnvägstrafik Trafikverket 
(Inget nytt genomförande) 

Trafikverket 

E1 - Teknisk anlägg-
ning, pumpstation 

Strömstads kommun  Strömstads kommun 

E2 - Teknisk anlägg-
ning, transformator- 
station 

Ledningsägare Ledningsägare 
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entré Fastighetsägare Fastighetsägare 

f - (utformning av järn-
vägsbro) 

Fastighetsägare till Ström-
stad 4:17 

Fastighetsägare till 
Strömstad 4:17 

räddningsväg Fastighetsägare Fastighetsägare 

ej parkering Fastighetsägare Fastighetsägare 

+ 0,0 (mark/bjälklags-
höjd) 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

mur Fastighetsägare  
 

Fastighetsägare 

cistern Fastighetsägare 
 

Fastighetsägare 

ej schakt Fastighetsägare Fastighetsägare 

u - (underjordiska  
ledningar) 

Fastighetsägare/ 
Strömstads kommun 

Fastighetsägare/ 
Strömstads kommun 

VA och dagvatten – ny 
anläggning 

Respektive fastighetsägare 
från en anvisad anslut-

ningspunkt (som regel vid 
fastighetsgräns) 

 
Fastighetsägare 

El- och tele Respektive fastighetsägare 
 (ev. flytt av befintliga led-

ningar som påverkas av ett 
plangenomförande) 

Respektive 
 ledningsägare 

 

Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningarna VÄG, 
GATA, GATA1, CYKEL, PARK och NATUR. 

Strömstads kommun är ansvarig för utbyggnad och framtida drift och un-
derhåll av de allmänna platserna inom planområdet. Den gångbro som finns 
över allmän plats mellan fastigheterna Linden 8 och Rönnen 8 ansvarar ej 
Strömstads kommun för. Kostnad för rivning belastar fastighetsägaren till 
Rönnen 8. 
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Gator 
Gatukostnadsutredningen redovisas parallellt med detaljplanen och ska re-
dovisa respektive fastighetsägares ekonomiska åtaganden för utbyggnad av 
allmän plats inom planområdet. Förslag till fördelning av kostnader har upp-
rättats. Se vidare under rubriken ”Gatukostnadsutredning”. 

Kvartersmark 
Inom planområdet finns kvartersmark med beteckningarna B, BKS1, 
BHKS1, BS1, BH, C1, C2, KH, J, T1, E1 och E2. 

Inom respektive fastighet/användningsområde ansvarar respektive fastig-
hets-/ledningsägare för att byggnader, anläggningar, va- och dagvattenan-
läggningar med mera genomförs/uppförs liksom underhåll av dessa. 

Avtal 
Planavtal 
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden under 
planarbetet har upprättats mellan Strömstads kommun och exploatören, 
Startsidan i Strömstad AB.  

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Strömstads kommun och 
exploatören, Startsidan i Strömstad AB. Exploateringsavtalet kopplas till pla-
nen för att få överensstämmelse med intentionerna i plan- och genomföran-
debeskrivningen. I exploateringsavtalet med exploatören Startsidan i Ström-
stad AB kommer kommunen avtala om att exploatören bekostar en om-
byggnad av Vatulandsgatan till en gång- och cykelväg samt sanering av tri-
kloretylenföroreningar.  

Ett exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Strömstads kommun 
och ägaren till fastigheten Häggen 2 och Rönnen 8. I avtalet ska fastighetsre-
glering och rivning av byggnad på fastigheterna regleras, eftersom att detta 
påverkar utbyggnaden av allmän platsmark inom planområdet. 

Exploateringsavtalen ska vara påskrivna och godkända av berörda parter in-
nan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Generellt kan sägas att gatu-
kostnadsutredningen kommer att behandla de områden inom planområdet 
som består av gator och övrig allmän plats. Gatukostnadsutredningen kom-
mer att redovisa vilka kostnader som respektive fastighetsägare inom plan-
området kommer att belastas med för utbyggnad/upprustning av gator och 
allmänna platser- i gatukostnadsutredningen ingår också en fördelning av 
kostnaderna för sanering av förorenad mark inom allmän platsmark. 

Avtal om markköp, upplåtelse av mark 
Avtal om marköverlåtelser bör träffas mellan berörda parter innan ansökan 
om fastighetsreglering görs hos lantmäterimyndigheten. Förekommer fastig-
hetsköp så likställs dessa med avtal. 

Avtal om marköverlåtelseavtal ska upprättas mellan kommunen och ägaren 
till fastigheten Linden 13, då utrymme inom Linden 13 krävs för utbyggnad 
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av allmän platsmark i form av en vändplats i planområdet. Ett avtal om 
marköverlåtelse kan upprättas mellan kommunen och ägaren till fastigheten 
Strömstad 4:17 gällande reglering av 4:16 till 4:17. Det är dock inte nödvän-
digt för planens genomförande. Marköverlåtelser mellan Strömstads kom-
mun som ägare av Strömstad 4:16 och exploatören som ägare till bland an-
nat Rönnen 2 och 8 regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och 
Startsidan i Strömstad AB. 

Arrenden 
Arrende finns för fastigheten Haren 13, på grundkartan betecknat med 
TN/1996. Arrendet påverkas inte av plangenomförandet på annat sätt än att 
fastigheten ges möjlighet att friköpa arrendeområdet och sammanföra det 
med Haren 13.  

Arrende TN/2011-0300 finns på fastigheten Strömstad 4:16. Inom delar av 
arrendeområdet, inom användningen ”Väg - Trafik mellan områden”, har 
utrymme skapats för etablering av en busshållplats. Arrendet kan därför 
komma att påverkas. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsägare 
Planområdet omfattar cirka 110 000 m² (11 ha). Inom planområdet finns 12 
fastigheter. Fastigheterna Rönnen 2 och 8, Häggen 2 och 3 och Linden 4, 8, 
10, 11, 12 och 13 är i privat ägo.  

Karta som visar befintliga markägoförhållanden. Totalt finns 12 fastigheter inom planområdet. 11: 
Strömstad 4:16 (2 delområden), ägare: Strömstads kommun. 2: Strömstad 4:17, ägare: Trafik-
verket/Jernhusen Fastigheter AB. 3: Rönnen 2, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Vgl Ut-
veckling AB. 4: Rönnen 8, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Vgl Utveckling AB 
5: Häggen 2, ägare: Häggträdet 2 AB c/o Baker Tilly. 6: Häggen 3, ägare: Strömstad Häggen 
3 AB. 7: Linden 8, ägare: Kosterfjord Invest AB. 8: Linden 4, ägare: Uluma Fastighetsbolag 
AB. 9: Linden 10, ägare: Uluma Fastighetsbolag AB. 10: Linden 11, ägare: Bazar Invest i 
Strömstad AB. 11: Linden 12, ägare: Lennart & Robert Fastigheter AB. 12: Linden 13, 
ägare: Strömstad Linden 13 AB. 
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Fastigheten Strömstad 4:16 ägs av Strömstads kommun och fastigheten 
Strömstad 4:17 ägs av Trafikverket/Jernhusen fastigheter (statligt företag).  

Se en redovisning av befintliga fastigheter inom planområdet på följande 
sida. En fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet framgår av tillhörande fastighetsförteck-
ning.  

Fastighetsbildning och fastighetsreglering 
Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastig-
heters gränser och upplåtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prö-
vas genom lantmäteriförrättningar av lantmäteriet. Förrättningar som krävs 
för genomförande av planen söks av markägare/exploatör eller kommunen. 

I och med att detaljplanen har ett kommunalt huvudmannaskap har kom-
munen både en rätt och en skyldighet att lösa in markområden inom plan-
områdets allmänna platsmark på begäran av kommunen eller berörd fastig-
hetsägare. 

Ett genomförande av detaljplanen medför ingrepp och förändringar i ett 
flertal fastigheter. I många fall är fastighetsregleringar nödvändiga.  Nedan 
redovisas de bedömda konsekvenserna i form av nödvändig och föreslagen 
reglering av mark mellan fastigheterna inom planområdet.  

Karta som redovisar föreslagna fastighetsregleringar inom planområdet. 
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Ytterligare information om bedömda konsekvenser för fastigheterna redovi-
sas under rubriken ”Fastighetskonsekvensbeskrivning”. 

Mark som regleras från privat mark till kommunal mark  
1. Reglering av mark från fastigheten Rönnen 2 till Strömstad 4:16 

2. Reglering av mark från fastigheten Rönnen 8 till Strömstad 4:16 

3. Reglering av mark från fastigheten Häggen 2 till Strömstad 4:16 

4. Reglering av mark från fastigheten Linden 13 till Strömstad 4:16 

Mark som regleras från kommunal mark till privat mark  
5. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Rådjuret 6 

6. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Haren 13 

7. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Rönnen 8 

8. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Strömstad 4:17 
 

Totalt föreslås cirka 2700 m² överföras från privat mark till kommunal mark 
och cirka 4100 m² överföras från kommunal mark till privat mark. 

Gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter 
Inom planområdet finns i dagsläget inga befintliga mark- eller anläggnings-
samfälligheter. Gemensamhetsanläggningar för fastighetsägare inom plan-
området kan eventuellt komma att krävas för exempelvis gemensamma par-
keringsytor och andra framtida gemensamma anläggningar som inte kan 
överskådas i dagsläget. 

Ledningsrätt 
Ledningsrätt 1, 1486-85.1 Ledningsrätt för vatten och avlopp. Ledningsha-
vare är Strömstads kommun och ledningsrätten belastar fastigheterna Fasa-
nen 1, Fasanen 6, Fasanen 7, Fasanen 10, Häggen 3, Linden 10, Linden 11, 
Linden 13 och Strömstad 4:16. I detaljplanen har u-områden införts för att 
säkerställa tillkomst till ledningarna. U-områden har även lagts ut på vissa 
sträckor där ledningar finns, men där det saknas ledningsrätt i dagsläget. Ex-
empelvis gäller detta en del av ett u-område i den södra delen av fastigheten 
Linden 11. 

Ledningsrätt kan innebära rätt till ersättning för berörda markägare. Vid en 
förrättning ska alltid lantmäterimyndigheten utreda och besluta om ersätt-
ning till de som blir belastade av en ledningsrätt om en överenskommelse 
enligt 14 § i Ledningsrättslagen.  Belastade fastigheters ägare behöver inte 
yrka på ersättning för att vara berättigad till den. I fråga om ersättning för 
upplåtelse av utrymme ska det 4:e kapitlet i Expropriationslagen användas. 
Vid upplåtelse av ledningsrätt ska en så kallad intrångsersättning betalas med 
ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde 
som uppkommer, med ett påslag på 25 %.  
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Servitut och nyttjanderätter 
Inom planområdet finns ett stort antal servitut och rättigheter.  

Både servitut 1, 1486-313.1, och servitut 2, 1486-313.2 är officialservitut av-
sedda för järnvägstrafik som innehas av Strömstad 4:17 och belastar Ström-
stad 4:16. 

Servitut 3, 1486-313.3 (officialservitut), och servitut 4, 14-IM5-93/3323 (av-
talsservitut), ger en rättighet till ”tele” och trädröjning för Strömstad 4:17 
och belastar Strömstad 4:16. 

Inget av ovanstående servitut bedöms påverkas vid ett plangenomförande. 

Servitut 5, 14-IM5-99/4302.1 (avtalsservitut), belastar Strömstad 4:16. Servi-
tutet ger rätt till utrymme för en kraftledning för fastigheten Fjällskivlingen 
1/Ellevio och belastar fastigheten Strömstad 4:16. 

Servitut 6, 14-STR-149.1 (officialservitut), ger rätt till tillträde för Rönnen 8 
på Rönnen 2. Servitutet bedöms kunna tas bort då dessa två fastigheter ska 
införlivas i varandra. Fastighetsägaren begär och bekostar ett borttagande av 
servitutet.  

Nyttjanderätt för tele, 1969/3364, till förmån för Telia Sonera Access AB 
som belastar Linden 11. Nyttjanderätten är olokaliserad och kan eventuellt 
påverkas av planläggningen. 

För eventuella konsekvenser för berörda servitut och rättigheter, se vidare 
under rubriken fastighetskonsekvensbeskrivning nedan. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-
heter inom och i anslutning till planområdet.  

Konsekvenser för fastigheterna inom planområdet kan till exempel vara av-
stående eller upplåtande av mark, förändrad byggrätt, marklösen, avgifts- 
och kostnadsuttag som gatukostnader.  

I tabellen på följande sidor redovisas de bedömda konsekvenserna för fastig-
heterna inom planområdet. Observera att de redovisade fastighetsreglering-
arna endast är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna 
genomföras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning. 

Vad avser kostnadsfördelningen för utbyggnad av gator och allmänna plat-
ser inom planområdet redovisas detta i gatukostnadsutredningen.  
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Fastighets- 
beteckning 

Bedömd  
konsekvens  

av planen 

Övriga  
kommentarer 

Rönnen 2 
Ca 600 m² regleras till den  

kommunala fastigheten 
Strömstad 4:16 längs med 

Trädgårdsgatan.  
 

Kvarstående del av fastig-
heten överförs förslagsvis 

till Rönnen 8. 

Privat fastighet.  
Planlagd för centrum-

verksamhet/gata. 

Rönnen 8 Ca 1640 m² regleras till 
den kommunala fastig-
heten Strömstad 4:16 

längs med Trädgårdsga-
tan. 

Ca 3200 m² tillförs från den 
kommunala fastigheten 

Strömstad 4:16. 

Förslagsvis regleras åter-
stående delar av fastighet-
erna Rönnen 2 till fastig-

heten. 

Privat fastighet.  
Planlagd för centrum-

verksamhet/gata. 

Häggen 2 Ca 300 m² regleras till den 
kommunala fastigheten 

Strömstad 4:16.  

Privat fastighet. Planlagd 
för bostäder, handel, kon-

tor och förskola. 

Häggen 3 - Ledningsrätt belastar  
fastigheten.  

Privat fastighet. Planlagd 
för bostäder, kontor och 

förskola. 

Linden 4 - Privat fastighet. Planlagd 
som industrimark. 

Linden 8 Byggrätt för befintlig gång-
bro till fastigheten Rönnen 

8 utgår. 

Privat fastighet. Planlagd 
för centrumverksamhet 

och transformatorstation. 
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Linden 10 - Ledningsrätt belastar  
fastigheten enligt led-
ningsrättsupplåtelse 
1486-85 med diarie- 

nummer FOND 96567. 

Privat fastighet. Planlagd 
som industrimark. 

Linden 11 - Ledningsrätt belastar  
fastigheten enligt led-
ningsrättsupplåtelse 
1486-85 med diarie- 

nummer FOND 96567. 

Privat fastighet. Planlagd 
för kontor, handel (västra 
delen) och bostäder och 

handel (östra delen). 

Linden 12 - Privat fastighet. Planlagd 
för bostäder och förskola. 

Linden 13 Ca 140 m² regleras till den 
kommunala fastigheten 

Strömstad 4:16. 

. 

Ledningsrätt belastar  
fastigheten enligt led-
ningsrättsupplåtelse 
1486-85 med diarie- 

nummer FOND 96567. 

Planlagd för bostäder, 
förskola och gata. 

Haren 13 (nuvarande 
Strömstad 4:16) 

Arrendeområde, Ca 180 m² 
kan regleras till Haren 13. 

Planlagd för bostads- 
ändamål. 

Rådjuret 6 (nuvarande 
Strömstad 4:16) 

Ca 300 m² kan regleras till 
Rådjuret 6. 

Planlagd för bostads- 
ändamål. 
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Strömstad 4:16 Ca 3200 m² regleras till 
fastigheten Rönnen 8. 
Överenskommelse om 

markköp tecknas i exploa-
teringsavtalet mellan 

Strömstads kommun och 
ägaren till Rönnen 8. 

 Ca 350 m² regleras till fas-
tigheten Strömstad 4:17. 

Ca 220 m² regleras till fas-
tigheten Haren 13. 

Ca 300 m² till fastigheten 
Rådjuret 6. 

Totalt föreslås ca 4100 m² 
regleras från fastigheten till 
privata fastigheter och ca 

2700 m² tillkomma. 

Kommunal fastighet. 
Planlagd för centrum-
verksamhet, bostäder, 
väg, gata, gc-väg, park 

och naturområde. 

Strömstad 4:17 Cirka 350 m² ska regleras 
till fastigheten från Ström-

stad 4:16. 

Ägs av Trafikverket/Jern-
husen Fastigheter AB 

(statligt företag). 

Anläggnings- 
beteckning 

Bedömd  
konsekvens  

av planen 

Övriga  
kommentarer 

Servitut 1. 1486-313.1 Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Officialservitut till förmån 
för Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Servitutet gäller järnvägs-
trafik och innehas av Tra-

fikverket. 

Servitut 2. 1486-313.2 Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Officialservitut till förmån 
för Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Servitutet gäller järnvägs-
trafik och innehas av Tra-

fikverket. 

Servitut 3. 1486-313.3 Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Officialservitut till förmån 
för Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Servitutet gäller ”tele” och 
innehas av Trafikverket. 
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Servitut 4. 14-IM5-
93/3323.1 

Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Avtalsservitut till förmån 
för Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Servitutet gäller trädröj-
ning och innehas av Tra-

fikverket. 

Servitut 5. 14-IM5-
99/4302.1 

Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Avtalsservitut för kraftled-
ning. Belastar Strömstad 

4:16 

Servitut 6. 14-STR-
149.1 

Vid en fastighetsreglering 
och införlivning av Rönnen 
2 till Rönnen 8 så behöver 

inte servitutet kvarstå. 

Officialservitut till förmån 
för Rönnen 8. Belastar 

Rönnen 2. Servitutet gäl-
ler ”tillträde”. 

Ledningsrätt 1. 1486-
85.1 

Befintlig dagvattenledning.  Ledningsrätt, servitut för 
vatten och avlopp. Led-
ningshavare är Ström-

stads kommun. Belastar 
Fasanen 1, 6, 7, 10, Häg-
gen 3, Linden 10, 11, 13 

och Strömstad 4:17 

Nyttjanderätt 1. 
69/3364 

Byggrätt ges i aktuellt om-
råde. Vid påverkan på tele-
ledningar ska fastighetsä-
garen bekosta eventuell 

flytt av ledningar. 

Nyttjanderätt för ”tele” till 
förmån för Telia Com-

pany AB.  

Arrende  
TN/1996 

Påverkas ej av plangenom-
förandet. Möjlighet kommer 
att finnas att köpa markom-
rådet, som planeras för bo-

stadsanvändning. 

Lokaliserad intill bostads-
fastigheten Haren 13. I 

planen föreslås bostads-
användning för det aktu-

ella området. 

Arrende 
TN/2011-0300 

Påverkas delvis av plange-
nomförandet. En busshåll-

plats föreslås etableras 
delvis inom arrendeområ-

det.  

Lokaliserat inom fastig-
heten Strömstad 4:16, di-
rekt norr om Uddevalla-

vägen. 
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Ekonomiska frågor 
Allmänt, plan- och bygglovskostnader 
Plankostnaderna bekostas av exploatören i enlighet med tecknat planavtal. 
Bygglovsavgift kommer att tas ut vid bygglovsprövning enligt gällande taxa. 

Gatukostnadsutredning 
En gatukostnadsutredning tas fram parallellt med detaljplanearbetet, vilket 
bland annat innebär att utredningen samråds och granskas tillsammans med 
planförslaget. Gatukostnadsutredningen handläggs av Tekniska förvalt-
ningen och kommunfullmäktige beslutar om antagande. 

En gatukostnadsutredning är ett juridiskt dokument som reglerar hur kost-
naderna för utbyggnaden av gator och därtill hörande anordningar i ett visst 
område fördelas mellan berörda fastighetsägare.  

Exploateringskostnader 
Allmänt 
Exploateringskostnader fördelas enligt exploateringsavtal, gatukostnadsut-
redningen och den inriktning som anges i plan- och genomförandebeskriv-
ningen. Se avsnittet ”exploateringsavtal”. 

Allmän platsmark 
Exploateringskostnader förenade med markområden inom den allmänna 
platsmarken redovisas preliminärt i gatukostnadsutredningen. 

Förutom kostnader som är förknippade med den specifika gatu- och gång- 
och cykelvägsutbyggnaden tillkommer kostnader för bland annat avlopp, 
geoteknik, dagvatten, dagvattenanläggningar, eventuell rening/säkring av fö-
rekommande markföroreningar och iordningställande av park- och natur-
mark. 

Anläggandet av en aktivitetsyta som samtidigt kan fungera som ett fördröj-
ningsmagasin ska bekostas av Strömstads kommun. Övrig parkmark kom-
mer dock att ingå i gatukostnadsutredningen och delvis finansieras av fastig-
hetsägarna inom planområdet. 

Den gångbro som finns över allmän plats mellan fastigheterna Linden 8 och 
Rönnen 8 ansvarar ej Strömstads kommun för. Kostnad för rivning belastar 
exploatören. 

Kvartersmark 
Exploateringskostnader som uppkommer inom kvartersmark belastar re-
spektive berörd fastighetsägare. Kostnader påverkas och regleras av planut-
formning och intentionerna i planbeskrivningen. 

Fastighetsbildning 
Kostnader för fastighetsbildning som avstyckning, fastighetsreglering, servi-
tutsbildning, ledningsrätt och anläggningsförrättning regleras inom ramen 
för respektive lantmäteriförrättning. 



 

 

112 

Planbeskrivning Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet 
2017-12-22, reviderad 2018-03-13 Strömstads kommun, Västra Götalands län 
  

Telenät, elnät och belysning 
Eventuell nydragning och omläggning av tele- och elnät som förorsakats av 
förändrade förhållanden inom kvartersmark bekostas av respektive fastig-
hetsägare. Nya och ändrade förhållanden inom allmän platsmark som föror-
sakar ny- eller omläggning av tele- och elnät bekostas av Strömstads kom-
mun. Nedläggning av eventuella nya fiberkablar bekostas av respektive led-
ningsägare. 

Tekniska frågor 
Allmän platsmark 
Gator, gång- och cykelvägar 
Standard, utformning och kostnader för anläggandet av gator och gång- och 
cykelvägar redovisas i den till detaljplanen hörande gatukostnadsutred-
ningen. 

Parkmark 
Utformning och kostnadsfördelning för parken inom planområdet redovisas 
i den till detaljplanen tillhörande gatukostnadsutredningen. 

Naturmark 
Inget genomförande planeras inom områden som är avsatta som naturmark 
inom planområdet. 

Vatten- och avlopp, dagvatten 
Exploateringsområdet ska anslutas till det kommunala Va-nätet. Eftersom 
planområdet till stora delar är bebyggt finns i dagsläget kommunalt VA an-
slutet till samtliga fastigheter inom planområdet. Inom området byggs VA-
ledningar, inklusive dagvattenledningar, ut i enlighet med den till detaljpla-
nen tillhörande VA- och dagvattenutredningen, ”VA- och Dagvattenutredning, 
ÅF, 2015-03-23, rev. 2017-10-19” som finns tillgänglig för påseende i utställ-
ningslokalerna under granskningen.  

Markföroreningar  
Flera utredningar med syfte att utreda markföroreningssituationen har tagits 
fram under planprocessens gång. Den sammanfattande rapporten och den 
framtagna miljökonsekvensbeskrivningen som båda bifogas planförslaget 
ska fungera som vägledning gällande hantering av sanering av marförore-
ningar. 

Geoteknik 
Rekommendationer som redovisas i den till detaljplanen tillhörande geotek-
niska utredningen, ”PM - Geoteknisk utredning för ny detaljplan inkl. bilagor, 
Skanska, 2014-08-20” samt ”PM, Geotekniskt utlåtande avseende stabilitetsförhål-
landen för ny cirkulationsplats inkl. bilagor, Skanska, 2015-04-13” ska följas vid 
projektering inom planområdet. Utredningarna finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 
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Allmänt 
Vid lokalisering och utformning av byggnader med mera inom planområdet 
ska hänsyn tas till rekommendationer i framtagen riskutredning, ”Detaljerad 
riskbedömning för detaljplan WSP, 2013-07-05, rev. 2015-05-12”.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Fortsatt arbete 
Inkomna yttranden under granskningen har sammanställts i ett så kallat 
granskningsutlåtande. I utlåtandet bemöter kommunen inkomna syn-
punkter. Mindre korrigeringar av planförslaget har genomförts inför anta-
gandet. Kommunen kan i detta skede besluta om att anta planförslaget. Om 
antagandebeslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för det återstående 
planarbetet: 

1/2 kv 2018 Antagande av detaljplan och gatukostnadsutredning i 
kommunfullmäktige 

2 kv 2018 Laga kraft 

Datumet för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. När 
detaljplanen vinner laga kraft kan planen ligga till grund för bygglovgivning. 

Revidering 
Nedan sammanfattas kortfattat ändringar av betydelse i planhandlingarna, 
frånsett rent redaktionella ändringar, som har genomförts sedan  
granskningen: 

Plankarta: 

 Ökning av tillåten byggnadsarea och totalhöjder inom den östra de-
len av Linden 11. Total byggrätt inom området är dock oförändrad. 

 Två olika användningar, T1 – Järnvägstrafik och (GATA – Gata för 
lokal trafik, i skilda plan har införts vid tunneln under befintlig järn-
vägsbro. 

 Bestämmelse gällande utformningen av järnvägsbro har korrigerats 
och utgör nu en utformningsbestämmelse (f), ej längre en administ-
rativ bestämmelse. 

 Planbestämmelserna inom fastigheterna Häggen 2 och den östra de-
len av fastigheten Linden 11 har korrigerats för att tydliggöra att 
den maximala reglerade byggrätten för bruttoarea respektive bygg-
nadsarea ska beräknas exklusive gårdsbjälklag. 
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 Ändring av tillåten höjd på byggnader inom fastigheten Linden 10. 
Den tidigare totalhöjden på 21 meter över nollplanet utgår. Istället 
införs en maximal nockhöjd på 21 meter över nollplanet. 

 Bestämmelse angående möjlighet att uppföras skyddsmur i den 
västra delen av fastigheten Linden 11 har införts. 

 Bestämmelsen gällande skyddsmuren på fastigheterna Linden 4,10 
och 11 har reviderats. Bestämmelsen innebär att mur ska uppföras 
enligt räddningstjänstens krav. 

Illustrationskarta: 

 Korrigering av totalhöjder inom den östra delen av Linden 11. 
 Korrigering av byggnadernas placering inom Linden 11 
 Illustration av skyddsmur i fastighetsgräns mellan Linden 10 och 11. 

Planbeskrivning: 

 Korrigering av text gällande omfördelningen av byggrätten inom 
den östra delen av fastigheten Linden 11. 

 Korrigering gällande de två användningarna i skilda plan för den be-
fintliga gatan och järnvägsbron. 

 Korrigerad text gällande hantering av risker från fastigheten Linden 
10 på sidorna 75-76. 

 Korrigering av text gällande kostnadsansvar för rivning av gång-
bron över Trädgårdsgatan. 

 Förtydligande av texten gällande ansvariga tillsynsmyndigheter med 
avseende på markföroreningar 

 Korrigering av text gällande ansvar för buller- och riskåtgärder för 
verksamhet på Linden 10. 

 Förtydligande gällande möjlighet till att skapa bullerskyddade för 
skolgårdar. 

 Utökad beskrivning av den nuvarande bullersituationen med avse-
ende på verksamhetsbuller från fastigheten Linden 10. 

 Korrigering av text gällande buller i sammanfattningen av MKB:n. 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle Gus-
tafsson, planeringsarkitekt. 

Planförslaget har handlagts av Pär Höjman, planeringsarkitekt och Anna 
Wallblom, miljöplanerare. 

 
 

Pär Höjman, planeringsarkitekt              Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt 

Strömstads kommun                              Rådhuset Arkitekter AB 
Miljö- och byggförvaltningen                Samhällsplanering och miljö 


