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INLEDNING/BAKGRUND 
 

Det aktuella planområdet är beläget i den östra delen av Tanumshede, invid E6:an. 
Området omfattas av en detaljplan, som vann laga kraft 1991-07-31,som innebär att 
området kan utnyttjas för industri, handel m m, dock inte för livsmedelshandel.  
Stora delar av området är idag outnyttjat trots det attraktiva läget i direkt anslutning till 
E6:an och infarten till Tanumshede. Utbyggnaden av E6:an till motorväg förbättrar 
läget ytterligare genom den goda tillgängligheten och exponeringen. På senare tid 
har ett stort intresse visats för nyetablering inom området med verksamheter, som 
kräver en förändring av den gällande detaljplanen. 
 
Ett förslag till planprogram godkändes för samråd av Miljö- och byggnadsnämnden 
2006-10-17, § 362 och sändes 2006-10-30 till samtliga sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt till kommunala och statliga myndigheter, med begäran om 
synpunkter senast 2006-12-01. 
 
Med ledning av framkomna synpunkter, utarbetades ett planförslag, som godkändes 
för samråd av Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-24, § 39. Detta planförslag 
sändes ut 2009-03-10, på samma sätt och till samma samrådskrets som 
planprogrammet, med begäran om synpunkter senast 2009-04-15. 
 
Sammanlagt 18 stycken yttranden har inkommit som har kommenterats i en 
samrådsredogörelse. 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2009-11-17 § 284, att ställa ut planförslaget. 
Detta har därefter hållits utställt under tiden 2009-12-21 till 2010-02-05. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett utställningsutlåtande. 
 

   
Flygfoto över området från söder 
 
 
PLANENS SYFTE & HUVUDDRAG 

 
Planens syfte är att förnya den detaljplan, som vann laga kraft 1991-07-31.  
Området har stora utvecklingsmöjligheter inom handel och turism.  
Den nu aktuella detaljplanen skall möjliggöra en sådan utveckling bl a genom 
tillåtande av livsmedelshandel samt förbättrade förutsättningar för etablering av 
verksamheter och aktiviteter som utvecklar och profilerar kommunen. 

 
 

PLANDATA 
 

PLANOMRÅDET 
 

Läge 
 

Det aktuella området är beläget invid E6:an i den östra delen av Tanumshede. 
Området begränsas mot öster av E6:an, i söder av väg 163, i väster av ett 
bostadsområde och mot norr av en vegetationsklädd höjdrygg. 
 
Areal 

 
Områdets areal är ca 26 ha.  
 
Markägare 

 
Huvuddelen av området är i kommunal ägo. 
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Flygfoto från sydost med planområdet markerat 

 
 

MARK & VEGETATION 
 
Det aktuella området utgörs till största delen av låglänt och öppen mark. Inom den 
södra delen av planområdet har delar av den öppna marken bebyggts för 
verksamheter. Stora delar utnyttjas dock fortfarande som jordbruksmark.   
 

 
Låglänt, gräsbeväxt mark med vegetationsklätt,  
mindre höjdparti i bakgrunden 
 
Två större vegetationsklädda höjdområden berör området och löper i väst-östlig 
riktning. Den ena höjdryggen utgör planområdets norra gräns. Den andra utgör en 
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del i ett större höjdparti, som delas upp av väg 163. Höjdpartiet med naturmark i den 
södra delen av planområdet fungerar som en avskiljare mellan väg 163 och 
verksamhetsområdet. En förlängning av höjdpartiet in i den östra delen av området 
utgörs av ett glest trädbevuxet markområde, som fram tills nyligen fungerat som 
rastplats. Den högre vegetationen utgörs här av blandskog med bl a gran, tall och 
björk med ett relativt stort inslag av enar. Inom de högst belägna delarna går berget 
delvis i dagen. Inom de centrala delarna av planområdet finns ett antal mindre 
skogsdungar och vegetationsklädda höjdpartier. Även inom dessa utgörs träd- och 
buskvegetationen främst av gran, tall, björk och en. I öster närmast E6:an pågår för 
närvarande arbeten med en parallellt gående lokalväg i nord/sydlig riktning. Denna 
lokalväg kommer att förbinda det aktuella planområdet med  Rylands industriområde 
och den norra delen av Tanumshedes samhälle. 
 
En naturinventering har utförts i januari 2009 av Naturcentrum på uppdrag av 
Tanums kommun och som redovisas i sammandrag nedan: 
 

  
 
Det drygt 26 hektar stora området Oppen 3:4 m fl består av tre huvudsakliga 
naturtyper, odlingsmark, ung till medelålders blandskog och industribebyggelse. 
Odlingsmarken, som är den arealmässigt dominerande typen, utgörs av gödslad vall, 
havreåker och igenväxande åker-/betesmark. På de igenväxande markerna 
dominerar rallarros, älgört, tuvtåtel och veketåg. 
 
Skogen dominerar i områdets södra och östra delar. I söder växer medelålders 
tallskog med inslag av ek och björk samt med en tät föryngring av lövsly i buskskiktet. 
Små bestånd med ungskog av lövsly, främst björk, finns spritt i området. I den östra 
delen återfinns mindre, bitvis hårt gallrade, blandskogsbestånd med tall, gran, björk, 
asp, sälg och spridda ekar. Genomgående finns ett tätt buskskikt av lövsly i dessa 
bestånd. 
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Industribebyggelsen består av en bensinmack i sydöstra hörnet samt en 
verkstadsanläggning med två större byggnader i södra delen av området. Stora delar 
av området genomkorsas av ett antal vägar, såväl asfaltvägar som mindre grusvägar. 
 
 
 

 
Flygfoto med översiktliga markförhållanden från september 2009 
 
 
BEFINTLIG BYGGNATION I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET 

 
Vid entrén till området finns idag Rasta, med restaurang, bensinstation och 
servicebutik. I direkt anslutning till Rastas restaurang finns en nyöppnad 
hamburgerrestaurang. I anslutning till restaurangbyggnaden finns ett större 
parkeringsområde med ett nyligen utbyggt parkeringsområde för lastbilar. 
 

 
Restaurang Rasta med servicebutik och drivmedelsförsäljning 

 
 
Inom den västra delen av området finns en hallbyggnad som utnyttjas som tvätthall 
för bl a bussar. Inom byggnaden ryms även kontor för verksamheter kopplade till 
trafik. Inom anslutande tomt västerut har ett logistikföretag etablerats. 
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Byggnaden som bl a inrymmer tvätthall för bussar i  
den sydvästra delen av området 
 
 
FORNLÄMNINGAR  

 
I den sydvästra delen av området, inom det skogsbeklädda höjdpartiet, finns två 
fornlämningar. Den ena, en fast fornlämning utgörs av en rest sten, Raä 560:1. Den 
andra är en kulturhistorisk lämning i form av en väderkvarnsgrund, Raä 560:2.  

 
Strax väster om området ligger Raä 683, en stensättning. I fornminnesregistret finns 
även en anteckning om eventuell skålgropsförekomst strax sydväst om 683. Nordost 
om planområdet, i anslutning till E6:an finns dels fornlämningar i form av 
stensättningar, Raä 1865, 1866 och 1868 dels en färdväg, Raä 1867. 
 
Den aktuella detaljplanen innebär ingen påverkan på områden i anslutning till 
fornlämningar i större utsträckning än vad den gällande planen tillåter. Länsstyrelsen 
har beslutat om en särskild arkeologisk utredning. Bohusläns Museum har utfört 
denna utredning som redovisas på nedanstående kartor. 
 
Arkeologernas bedömning efter analys av förundersökningsområdena: 
FU4a, FU4b, FU2 och Tanum 560 ansågs ej intressant att gå vidare med. 
 
FU3 bör slutundersökas under förutsättning att detta område skall ingå i planeringen. 
Den aktuella delen av FU3 är liten till yta och sammanhänger inte med resten av FU3 
norr om fastighetsgränsen. 
 
Denna del av planområdet föreslås ligga som natur i planbestämmelserna och 
kommer alltså ej att beröras av exploatering, varför det ej heller kräver 
slutundersökning.    
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Kända fornlämningar inom, och i anslutning till, det aktuella planområdet  
illustrerade som rosa markeringar  
 
 

 
 
Fornlämningar inom det aktuella detaljplaneområdet 
 
 
Arkeologicentrum AB har efter länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut 
genomfört en förundersökning av de fasta fornlämningarna 560:1 (rest sten), del av 
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FU 2 (boplats, Tanum 2120), del av FU3 (boplats, Tanum 2125), FU4a (boplats, 
Tanum 2128) och FU4b (boplats, Tanum 2129), Tanums socken, Bohuslän.  
 
Förundersökningsområdena hade definierats vid en arkeologisk utredning 2007, 
utförd av Bohusläns museum. Uppdragsgivare för såväl utredning som 
förundersökning var Tanums kommun. Förundersökningen utfördes 14 –17 oktober 
2008. De berörda områdena var belägna inom fastigheterna Oppen 2:5, 2:2, 3:12, 
3:2 och 3:4. 
 
Förundersökningen genomfördes med en kombination av metoder men 
huvudsakligen i form av sökschaktning med maskin (minigrävare). Det totala antalet 
sökschakt inom de olika områdena var 67 st. Därutöver grävdes 22 provgropar för 
hand i områden som inte var tillgängliga med grävmaskin. 
 
Nuvarande markanvändning i förundersökningens delområden är åkermark och 
skogsmark. Tomtmark ansluter till FU4a och b. En kraftledningsgata återfinns i FU2. 
Jordarten skiftar inom och mellan de olika delområdena. Generellt kan den beskrivas 
som silt med inslag av lera på lägre nivåer och sand och grus på högre. Höjden över 
havet är ca 50 m. 
 
Fynd påträffades i några schakt. Mestadels var detta recent material (t.ex. rödgods 
och tegel) men några flintavslag och två keramikbitar fanns också. Dessa kunde 
dock inte knytas till någon kontext. Inga fynd har sparats. 
 
Boplatsytorna FU2, FU4a och FU4b uppvisade vid förundersökningen inga spår 
av förhistorisk aktivitet. De strukturer som påträffades tolkades alla som spår av 
sentida jordbruk eller andra störningar. Inom FU3 (Tanum 2125) påträffades däremot 
dryga tiotalet anläggningar av tydlig förhistorisk karaktär. Det rörde sig om en härd 
och ett antal små gropar med mörkfärgad fyllning med brända djurben i toppen. 
Gravgruppen RAÄ 560:1 konstaterades vara borttagen. Gruppen är omskriven 
sedan 1920-talet och innehöll då tre resta stenar. Den sista kvarvarande resta stenen 
torde har borttagits utan undersökning i samband med släntning för väg. Tanum 
560:2, en väderkvarnsgrund, besiktigades och konstaterades vara i gott skick. I nära 
anslutning återfanns också en delvis förstörd uthusgrund. Ytterligare en övrig 
kulturhistorisk lämning påträffades i området, en yngre gårdstomt med bevarade 
husgrunder. 
 
Angående fortsatt planering av området kan de nu förundersökta delarna av 
FU2, FU4a och FU4b avskrivas ur antikvarisk synvinkel och likaså den förstörda 
fornlämningen Tanum 560:1. En stor del av FU3 kan också avskrivas, i huvudsak de 
delar som ligger på impediment. Den aktuella fornlämningen Tanum 2125 i FU3 
ligger dock på gränsen för planområdet men inom naturområde. Den bedöms ha ett 
högt vetenskapligt värde men det pedagogiska värdet är lågt. Fornlämningen bör 
kunna kvarligga utan ytterligare antikvariska åtgärder. Om fornlämningen riskerar att 
skadas under byggnation är det att föredra att den undersöks och tas bort. Övriga 
lämningar inom planområdet kräver inga fortsatta antikvariska åtgärder.  
 
Länsstyrelsen har ur antikvarisk synpunkt efter förundersökningarna inget att erinra 
mot att den berörda marken används för avsett ändamål. 
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GEOTEKNIK  
 

En geoteknisk utredning genomfördes i samband med upprättandet av den gällande 
detaljplanen av Kjessler & Mannerstråle AB 1989-04-17.  
Den geotekniska utredningen visade att de ytliga jordlagren under vegetations- och 
mulljordslagret domineras av morän och torrskorpelera. Silt i ytlagren förekommer bl 
a i anslutning till moränpartiet i söder och lokalt inom området uppträder sandblandad 
dy med ringa mäktighet. Inom lerområdet övergår torrskorpeleran i lös till medelfast 
lera på 1,5-2,0 m djup. Lerans skjuvhållfasthet ligger som lägst kring 20 kPa och den 
naturliga vattenkvoten kring 50-70%. 
 
Områden med berg/morän utgör en god byggnadsgrund även för tung och 
sättningskänslig bebyggelse. Jordlagren kan dock vara svårschaktade och vid fuktig 
väderlek kan dessutom flytjordsproblem uppstå i schaktslänter. Massorna lämpar sig 
väl för utfyllnad. 
 
Områden med sand på lera, silt/silt utgör även de relativt god byggnadsgrund, men 
förutsättningarna behöver kontrolleras för varje enskilt byggnadsobjekt. Jorden är 
flytbenägen och schakt under grundvattenytan samt vid fuktig väderlek kommer 
sannolikt att kräva åtgärder i form av exempelvis grundvattensänkning. 
 
Områden med lera är mer osäkra ur grundläggningssynpunkt. Inom den centrala 
delen är lerdjupet störst och leran lösast. Lätta byggnader (enplanshallar), som inte 
är onormalt sättningskänsliga, kan i regel grundläggas även på den lösare leran. 
Kompletterande grundundersökning måste alltid göras vid projektering av byggnader. 
Uppfyllnader kan bli nödvändigt med hänsyn till grundvattennivån.  
Inom områden med torv, gyttja och dy måste detta lager schaktas bort inom 
bebyggelseområden.  
 
En kompletterande geoteknisk undersökning har utförts av Ramböll i form av ett PM 
daterat 2009-09-30 och som sammanfattas nedan med rekommendationer: 
 
Områden med morän/berg utgör en bra byggnadsgrund även för sättningskänslig 
och tung bebyggelse. För att erhålla lämpliga ytor att bygga på kan markytans 
lutning medföra att avschaktningar respektive uppfyllningar krävs. I berg 
erfordras sprängning och jordlagren kan vara svårschaktade. Flytjordsproblem kan 
dessutom uppstå i schaktslänter vid fuktig väderlek. Massorna kan med fördel 
användas som utfyllnadsmaterial. 
 
Områden med silt samt sand på silt och lera utgör en relativt bra byggnadsgrund, 
men en geoteknisk bedömning skall utföras vid projektering av byggnader. Jorden 
är flytbenägen och vid fuktig väderlek samt vid schakt under grundvattenytan 
kommer sannolikt åtgärder som t.ex. tillfällig grundvattensänkning att krävas. 
Massorna bedöms som mindre lämpliga för utfyllnad. 
 
Områden med lera är mer osäkra ur grundläggningssynpunkt. Kompletterande 
geotekniska undersökningar skall göras vid projektering av byggnader. I regel kan 
man grundlägga lätta byggnader (enplans) med platta på mark. Vid grundläggning 
av tyngre byggnader erfordras grundläggning till fast botten och lednings- 
inkopplingen bör beaktas då sättningar kan förekomma på omgivande 
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mark. Inom områden med torv, gyttja och dy måste detta schaktas bort inom 
området för bebyggelse. Djupare schakter i lös lera kan med hänsyn till risk för 
stabilitetsbrott behöva utföras med stödkonstruktion alternativt med flacka slänter. 
 
En massballansering inom planområdet skall eftersträvas. En höjdsättning av färdigt 
golv på byggnadskropparna är beroende på verksamheternas utförande i omfattning 
och tid. En rimlig golvhöjd för de centralt belägna hallbyggnaderna kan vara ca  
+48,0 m, men variationer mellan de olika delarna kan behöva utföras och 
överbryggas då med handikappanpassade ramper.    
 

 
Karta över bedömda geologiska förhållanden utförd av Ramböll 2009-09-30 
 
I planbestämmelsena på plankartan finns angivet att en kompletterande geoteknisk 
undersökning skall utföras i samband med bygglovsprövning för ny- eller tillbyggnad. 
I samband med denna bör även en radonmätning utföras med hänsyn till aktuell 
verksamhet. 
 
 
RISKBEDÖMNING 
 
En fördjupad riskbedömning har utförts av Bengt Dahlgren Brand & Risk AB och 
sammanfattas nedan: 
 
En detaljplaneändring för delar av Oppen 3:4 i Tanums kommun har tagits fram. I 
denna utredning undersöks om detaljplaneändringen med önskad verksamhet är 
lämplig för området utifrån att beräkna två typer av riskmått: individ- och samhällsrisk. 
På det aktuella området önskar Tanums kommun upprätta ett handelsområde, 
turistinformation samt hotell. 
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De största riskerna för området som identifierades i förstudien är vägtransporter 
av farligt gods på E6 och väg 163 samt bensinstation i anslutning till befintligt 
Rasta-område, samt en turistinformation. Avståndet från E6 uppgår till minst 150 
meter för handelsområdet/köpcentret samt till cirka 90 meter för turistinformationen. 
Närmst E6 för handelscentrat kommer parkeringsplatser att lokaliseras. Avståndet 
mellan bensinstationen och turistinformationen uppgår till ca 120 meter. 
  
I denna riskbedömning har sannolikhet och konsekvens för farligtgodsolyckor på E6 
beräknats. Alla beräkningar och antaganden i riskbedömningen är konservativa, 
vilket innebär att indata och angreppssätt är ansatta på ”säkra sidan”. 
Spridningsberäkningar avseende riskavstånd för olika typer av scenarier har utförts, 
vilka kopplats samman med sannolikhetsberäkningar för farligt godsolycka 
och resulterat i en individriskkurva samt FN-kurva för samhällsrisken för området. 
 
Resultatet från bedömningar och beräkningar är att risken från farligtgodstrafik 
längs E6 är acceptabel enligt gängse vedertagna riskkriterier, men vissa enklare 
riskreducerande åtgärder behövs enligt Rimlighetsprincipen.  
 
Slutsatserna från aktuell riskbedömning visar sammantaget att 
detaljplaneförändringen kan accepteras under förutsättning att följande 
riskreducerande åtgärder vidtas: 
• Dike ska finnas längs med ny motorväg 
• Disposition av byggnad ska ske så att utrymningsvägar ej vetter mot E6 
• Byggnadernas ventilationssystem ska förses med stoppknappar 
• E85-tank på bensinstation ska vallas in 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 
 
GÄLLANDE REGELVERK 
 
Enligt MB 3 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. Enligt MB 3 kap 6 § skall mark- och vattenområden samt 
fysisk miljö i övrigt som har betydelse på grund av naturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder, som påtagligt kan skada natur- och 
kulturmiljön. Områden av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
skall skyddas mot åtgärder, som påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön. 
 
Vid planläggning ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillämpas. 
Även miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB ska iakttas eftersom planläggning inte får 
medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. Miljökvalitetsnormerna föreskriver 
kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att skydda människors varaktiga 
hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt MB 4 kap 1 § är kommunens kustområde med hänsyn till natur- och 
kulturvärden som finns i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt, som inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelsen utgör dock inget 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
 
Enligt MB 4 kap 2 § gäller generellt, att turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag inom kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen 
mot Norge i norr till Lysekil i söder. 
 
Enligt PBL 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. 
 
Enligt PBL 2 kap 3 § skall bebyggelse förläggas till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till: 
- de boendes och övrigas hälsa, 
- jord- berg- och vattenförhållanden, 
- möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan 

samhällsservice, 
- möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. 
 
Enligt PBL 3 kap 1 § skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig 
för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. 
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Vidare skall enligt PBL 3 kap 2 § byggnader placeras och utformas så att deras 
avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerhet eller på annat sätt medför 
fara eller olägenheter för omgivningen.  
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3 kap. Området ingår 
även i världsarvsområde Tanum. 
 
 
KOMMUNENS ÖVERSIKTSPLAN 
 
I kommunens översiktsplan, ÖP 2002, redovisas det aktuella området som ett 
detaljplanelagt område inom avgränsningen för fördjupad översiktsplan. I den 
fördjupade översiktsplanen för Tanumshede, redovisas det som ett 
verksamhetsområde där den befintliga markanvändningen skall fortgå.  
 

 
 
Rekommendationskarta från gällande fördjupad översiktsplan 2006-02-06  
(FÖP) för Tanumshede 
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DETALJPLANER 
 
Området omfattas av en gällande detaljplan som vann laga kraft 1991-07-31. Den 
gällande detaljplanen medger inte livsmedelshandel, vilket är en av anledningarna till 
att det är aktuellt med upprättande av en ny detaljplan. Inom området planeras även 
utbyggnad med hotell och allaktivitetshall för motion och idrott m.m. inom 
planområdet. 

 
 

KOMMUNALA BESLUT 
 
Tekniska nämnden, Tanums kommun beslutade 2005-05-26 att arbete med ändring 
av detaljplan för industriområde Oppen 3:4 (tidigare Oppen 8:1) skall påbörjas. 
 
Ett förslag till planprogram godkändes för samråd av Miljö- och byggnadsnämnden 
2006-10-17 och sändes till samtliga sakägare enligt fastighetsförteckning samt till 
kommunala och statliga myndigheter, med begäran om synpunkter. 
 
Med ledning av framkomna synpunkter utarbetades ett planförslag, som godkändes 
för samråd av Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-24. Detta planförslag sändes ut 
på samma sätt och till samma samrådskrets som planprogrammet med begäran om 
synpunkter senast 2009-04-15. 
 
Tanums kommuns samhällsbyggnadsförvaltning har upprättat en 
samrådsredogörelse med en redovisning och sammanfattning av inkomna yttranden 
(18 stycken) samt kommentarer till dessa. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2009-11-17 § 284, att ställa ut planförslaget. 
Detta har därefter hållits utställt under tiden 2009-12-21 till 2010-02-05. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett utställningsutlåtande. 
 
   

 
Flygbild över planområdet sett från sydost 
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PLANERINGSMÅL 
 
Enligt PBL 5 kap 18 § skall detaljplaner grundas på ett program som anger 
utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Nedanstående mål är har 
varit vägledande för den föreslagna planläggningen: 
 
- Att uppdatera detaljplanen för området så att den motsvarar en önskvärd inriktning 
- Att tillåta livsmedelshandel, fritidsaktiviteter tillsammans med andra verksamheter 

inom området 
- Att strukturera trafikföringen för ökad funktionalitet och säkerhet samt redovisa 

parallellvägens sträckning 
- Att disponera verksamheterna inom området så att det attraktiva läget invid E6:an 

utnyttjas på ett bra sätt 
- Att utnyttja läget för att marknadsföra kommunen och dess aktiviteter, evenemang, 

verksamheter m.m.  
 

 
Det aktuella planområdets läge sett från nordväst i förhållande till  
Tanumshede centrum 
 
 
PLANFÖRSLAG 

 
DET REGIONALA PERSPEKTIVET OCH MELLANKOMMUNALA FRÅGOR 
 
Planområdet är sedan flera år reglerat i detaljplan för lokalisering av småindustri och 
handel mm. En befintlig restaurang, drivmedels- och servicebutiksverksamhet 
(Rasta), rastplatsanläggning samt två verksamhetsetableringar finns idag inom 
området. 
 
Den nu aktuella förändringen av detaljplanen syftar till breddning av innehållet i 
verksamheterna med bland annat livsmedelshandel, aktivitetslokaler och hotell.  
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Området utgör porten till världsarvsområdet i Tanum och den norra delen av Tanums 
kustområde med vägar till förutom Tanumshede även Grebbestad, Havstensund och 
Fjällbacka. Området är det enda verksamhetsområde i den norra delen av Bohuslän, 
som annonserar sig direkt mot nuvarande och framtida E6 med motorväg och 
avfarter. 
 
Handelsutredningar visar att området har betydande potential för ”Norgehandeln” och 
turisttrafiken mellan Göteborg och Oslo. En stor andel av sommarturismen passerar 
området på E6:an och via väg 163 från Stockholm och övriga landet. 
 
 

 
Kartorna visar avståndet i minuters bilkörning från exempelvis Oslo  
och Göteborg till handelsområden i norra Bohuslän 
 
Två handels- och verksamhetsutredningar har utförts av Nordplan AB . 
Under 2003 redovisades en verksamhetsutredning och konsekvensanalys avseende 
tänkbara etableringar inom näringsparken vid Tanumshede (Oppen) samt de större 
tätorterna i Tanums kommun. Under 2007 redovisades övergripande förutsättningar 
för en eventuell IKEA-etablering inom näringsparken vid Tanumshede (Oppen). 
 
Båda utredningarna visar på stora fördelar för etableringar vid Oppen främst genom 
det attraktiva och exponerade läget utmed den nya motorvägen mellan Oslo och 
Göteborg. Man redovisar genom en systematisk  genomgång av verksamheter och 
en översiktlig bedömning av deras möjligheter att skapa inflöden och lönsamhet i 
samband med en etablering inom näringsparken vid Oppen. 
 
Inom följande områden ser man möjligheter för etableringar: 
- lågpriscentra 
- specialbutiker tex mc, båtar, bilar, bilkomponenter, sportkläder, 
- idrotts- och kulturevenemang  
- vägservice – befintligt kan förstärkas 
- närhet till fornlämningar 
- hotell, restaurang, butiker och nöjesetablissemang samt transportföretag och 

turistföretag 
 
Vid en eventuell Ikea-etablering pekade man på det geografiska läget mitt emellan 
de befintliga IKEA-anläggningarna i Oslo och i Bäckebol i norra Göteborg. Detta 
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ansågs vara en stor fördel då man vill täcka in en så stor ”ordinarie marknad” som 
möjligt. Man ansåg att det sannolikt inte på sikt går att utgå från att IKEA skall ha 
alltför stort bidrag från gränshandeln av rena prisskäl. Däremot kommer en stor del 
av Östfold att ingå i det ordinarie marknadsområdet eftersom det ligger inom det 
normala upptagningsområdet för en IKEA-anläggning. 
 
Man redovisar också ett marknadsunderlag på ca 350.000 innevånare på ömse sidor 
om gränsen mellan Sverige och Norge. Av dessa bedöms ca 150.000 personer 
komma från Östfold på Norska sidan. 
 
Den föreslagna etableringen kan medföra att handeln i Tanumshede minskar något 
men det kan även innebära att de som stannar vid Oppen även gör en vidare utflykt 
till såväl Tanumshede och vidare mot kusttrakterna i Grebbestadsområdet. Sådana 
besök kan således även öka handeln i Tanumshede. Kommunen bedömer heller inte 
detta som en uttalad extern handel eftersom det är inom gång- och cykelavstånd från 
Tanumshede. 
 
En större utökning av den befintliga dagligvarubutiken Hedemyrs i Tanumshede 
centrum har skett det senaste året med såväl butikslokaler och parkeringsplatser. 
Detta har inneburit en förstärkning av detaljhandeln i Tanumshedes centrum.  
 
Övriga dagligvarubutiker har en begränsad möjlighet till utökning i Tanumshede 
centrum och har tidigare redovisat intresse för lokalisering inom Oppen-området i 
samverkan med andra handelsintressenter.  
 
Tanums kommun har sett det naturligt att lokalisera en större etablering med olika 
inriktningar av verksamheter såsom även livsmedelshandel vid Oppen-området.  
Det ligger vid infarten till Tanumshede och samhällena i den norra delen av 
kustområdet i Tanums kommun och utgör en naturlig plats för inköp, information och 
rastning. Lokaliseringen annonserar sig mot såväl E6:an med all trafik mellan 
Göteborg och Oslo samt trafik från Dalsland och övriga östra Sverige inklusive 
Stockholm. Detta kan ge möjligheter även för Tanumshede centrum att få fler 
bilburna kunder till handeln här. 
 
Planen medger utbyggnad av förutom byggnader för småindustri även handel och 
livsmedelshandel, utställningsområde och försäljning av fritidshus, husvagnar och 
båtar mm. Detaljplanen innehåller även utbyggnad av aktivitetshall för motion och 
idrott i olika former samt ett mindre hotell. 
 
Planförslaget redovisar plats för rastplats och turistinformation i en separat byggnad 
vid infarten till området och kan samordnas med befintlig informationstavla. 
Lokaliseringen ligger i anslutning till ett tidigare läge för rastplats. Placeringen är vald 
med hänsyn till riskbedömning och avstånd till E6:an och drivmedelsförsäljningen vid 
Rasta. 
  
Genom att planområdet kan nås via separat gång- och cykelväg eller med lokalbuss 
från Tanumshede centrum kommer anläggningarna vara lättillgängliga även för de 
boende i samhället. 
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Från Tanumshede/Vinbäck kan gående och cyklande nå området via en egen GC-
väg. Denna ansluter till GC-vägen runt det centrala området och från denna når man 
enkelt den östra entrén till det centrala området. Inom den centrala hallbyggnaden 
kommer ett gångstråk att finnas som leder västerut, detta korsas av ett gångstråk 
som också löper i nordsydlig riktning inom byggnaden.    
 
 

 
Befintlig informationstavla vid infarten till handels- och verksamhetsområdet 
 
 
MARKANVÄNDNING 
 
I enlighet med ÖP 2002, FÖP för Tanumshede och gällande detaljplan skall området 
utnyttjas för verksamheter. Områdets läge i direkt anslutning till E6:an och motet med 
infartstrafik till Tanumshede med dess omgivningar gör det attraktivt för utveckling av 
handelsverksamhet. Livsmedelshandel tillåts dock ej i den gällande planen, vilket är 
en av anledningarna för ett behov av förnyad detaljplan.  
 
Handelsområdet är utformat dels med hänsyn till möjligheten till annonsering mot 
E6:an, dels med tanke på lättillgänglighet till och inom området. Stor omsorg skall 
läggas vid att skyltningen får en attraktiv och funktionell utformning.  
 
Bebyggelse för handelsverksamhet planeras i anslutning till ett sammanhängande 
parkeringsområde närmast E6:an. Ett område för handel med större utrymmeskrav 
planeras centralt i området med kundparkeringar i väster och öster. I den västra 
delen av planområdet föreslås ett område för småindustri och handel.  
 
Utformningen av byggnader är särskilt viktigt för intrycket av området.  
Målet är, byggnader utförda med hög kvalitet i fasadmaterial som  
puts, tegel, glas och betong som ger en gedigen karaktär. 
 
I anslutning till den befintliga Rastarestaurangen finns drivmedelsförsäljning och 
servicebutik. Parkeringsytorna kring Rasta, vilka nyligen har utökats för uppställning 
av lastbilar, planeras kvarstå med samma omfattning. 



 19

Det område som tidigare fungerat som rastplats föreslås åter utnyttjas för detta 
ändamål samt som informationsområde med exempelvis turistinformation. Rast- och 
informationsplatsen är strategiskt placerad för att också kunna utnyttjas som allmänt 
tillgängligt grönområde med lek- och rekreationsmöjligheter. 
 
Inom planområdet finns möjlighet att ha ett aktivitetscentrum bestående av sim/ishall 
och möjlighet till andra idrotter. Vilka sporter som kan inrymmas är i detta skede inte 
fastlagt utan beror till stor del på synpunkter, som kommer in under arbetets gång. 
Det kan vara t ex friidrott, bollsporter, klättervägg och andra sporter. En sim- och 
ishall är fördelaktigt att uppföra i kombination eftersom det finns energivinster i detta 
koncept.  
 

 
  
Flygfotomontage från sydost över planområdet med illustrationer samt nya E6 i 
förgrunden 
 
Aktivitetshallens läge inom området är inte exakt preciserad, men en lokalisering 
inom den sydvästra delen av det större centrala handelsområdet synes lämpligt med 
hänsyn till tillgänglighet för gång- och cykeltrafik och närhet till ett hotelläge inom 
planen.  
 
En aktivitetshall är attraktiv för både boende i Tanumshede och externa besökare. 
Hallen skall alltså vara en tillgång för både områdets intressenter och besökande. 
Boende i Tanumshede centrum får en lättillgänglig hall och blir inte störda av trafik 
från externa besökare. En aktivitetshall drar många besökare och medför 
gynnsamma effekter för såväl handel som hotellverksamhet och för turismen i hela 
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kommunen. Hallen blir således en "dragningspunkt". Planområdet blir mer än ett 
handelsområde/verksamhetsområde och här finns möjlighet för träningsläger inom 
olika sporter. Övernattning i samband med detta kan ske i hotellet. 
Hallen bedöms sammantaget ge goda synergieffekter för Tanumshede, för 
verksamheterna i området och för kommunen som helhet.  
 
  
BYGGNADER 
 
Handelsområdet väster om parkeringsområdet i den centrala delen kan få en 
utformning med större, sammanhängande byggnader via glastak, som samlar ett 
antal butiker utmed invändiga gångstråk. Den östra delen av byggnaderna utformas 
sannolikt som en långsträckt byggnad där fasaderna exponeras mot E6:an och mot 
parkeringen. Huvudentrén vetter mot huvudparkeringen i öster. 
 
Stor hänsyn skall tas till att fasaderna får en stilren utformning, som ger hela området 
ett attraktivt uttryck, då det till stor del är huvudfasaden mot öster som presenterar 
anläggningen mot E6:an. Stora krav kommer att ställas på skyltning med tanke på 
exponeringen. Skyltning skall samordnas för de butiker som inryms i byggnaden och 
utföras med fria belysta bokstäver på fasaderna och ej ovan taklisten. För att 
byggnaden inte skall få ett alltför storskaligt uttryck skall fasaderna på lämpligt sätt 
kunna brytas upp och varieras. Utformningen av byggnaden, inklusive skyltningen, 
skall sammantaget på ett arkitektoniskt och harmoniskt sätt exponeras mot E6:an.  
   
Varumottagningar för huvudbyggnaden skall kunna anordnas utmed lokalgatan mot 
norr och söder i form av en taktäckt parallellgata i anslutning till hallbyggnaden med 
plats för lossning av varor och sopcontainer samt transportytor för lastfordonen. 
Genom denna lösning döljer man de ofta skräpiga varumottagningarna bakom höga 
skärmväggar. 
    
 

           
Illustrationsexempel över byggnader för handel och verksamheter med annonsering 
 
 



 21

 
Illustration av varumottagning utmed lokalgatan och fasad på huvudbyggnaden  
 
De västra delarna av byggnaderna skall i utformning samspela med den östra 
handelsbyggnaden för att området som helhet skall få ett enhetligt och sammanhållet 
uttryck. 
 
Kommunen förordar en utformning som är tilltalande för hela området. Ofta finns det i 
liknande områden "baksidor" med inlastningsområden som dessvärre oftast får en 
sämre utformning. Med den nu föreslagna lösningen undviks detta.  
 
Generellt gäller att god belysning och tillgänglighet till entréer inom byggnaden gäller 
och att byggherren för respektive fastighet ansvarar för detta enligt Plan & 
bygglagen.   
 
I den sydvästra delen skall möjligheter till en allaktivitetshall inrymmas med många 
varierande möjligheter beroende på säsong och intressen. Storleken av byggnaden 
innebär idrottsmöjligheter med tex ishall, handboll, tennis, lekaktiviteter men också 
dans eller auktioner. Denna del skall även ha en separat entré i nära anslutning till 
gång- och cykelvägen från Tanumshede centrum. 
 
Området i den yttre kransen utmed lokalgatan i söder, väster och norr inom 
planområdet är planerat för småindustri och handel med en indelning i mindre tomter, 
där tomtens och byggnadernas storlek och form utgår från varje verksamhets behov. 
Vid dessa tomter skall endast en gemensam ut-och infart tillåtas för varje fastighet. 
 
Den norra och västra delen av detta område har reserverats för utställningar och 
försäljning av fritidshus, husvagnar, fritidsbåtar mm i hallar eller utomhus.  
 

       
Referensbilder på byggnader från andra verksamhetsområden 
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För den befintliga restaurangbyggnaden vid områdets infart i kombination med 
drivmedelsförsäljning och servicebutik föreslås ingen större förändring. En utökning 
av parkeringsplatser för bussar och långtradarfordon har utförts inom ramen för 
gällande detaljplan.  
 
Området för den nu nedlagda rastplatsen föreslås åter tas i bruk som rastplats och 
som allmänt tillgängligt grönområde. Området föreslås även utnyttjas som 
informationsplats, där besökare kan få information om aktuella händelser, sevärda 
platser mm i kommunen. Detta kan till exempel ske inom en byggnad som förutom 
informationsbyggnad fungerar som en klimatskyddad rastplats. 
 
 

 
Flygfotomontage sett från norr över planområdet och nya E6 i förgrunden 

 
 
VERKSAMHETER 
 
De båda större byggnaderna mot öster och i anslutning till parkeringsområdet 
föreslås utnyttjas för renodlad handel i form av ett handelsområde. Inom denna del 
ryms livsmedelshandel samt ett utbud av varor inom områdena sport, kläder och 
mode, elektronik, hem och fritid.  
 
För den nordöstra delen föreslås större butiksutrymmen med inriktning på försäljning 
av ytkrävande varor såsom byggvaror, möbler, trädgård mm. 
Den sydvästra delen av byggnaderna kan även utnyttjas som allaktivitetshall med 
tillhörande biutrymmen.  
 
Sammantaget bedöms det centrala byggnadskvarteret omfatta 44.000 m2 bruttoarea 
inklusive personalutrymmen.   
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Förutom området söder och väster om lokalgatan med småindustri och handel är det 
nordvästra reserverat för visning och försäljning av fritidshus, husvagnar, fritidsbåtar 
mm.  
 
Genom inriktningen på turism och fritid för området skapar man en koppling till 
kommunen och regionen. Detta ger anläggningen en egen karaktär, som lockar de 
intressegrupper som uppehåller sig i omgivningen.  
 
Restaurangen och bensinstationen vid områdets infart ges möjlighet till utveckling. 
Nyligen har ett större parkeringsområde iordningställts för att förbättra 
förutsättningarna att ta emot det stora antalet lastbilar och bussar som dagligen 
stannar här. Chaufförerna stannar för att äta och eventuellt övernatta i den planerade 
hotellbyggnaden.  
 

 
 
  Illustrationskarta över planområdet 
 
 
UTEMILJÖ 
 
Utformningen av utemiljön syftar till att tillsammans med byggnadsutformningen 
skapa en helhetsmiljö med en karaktär, som kan förankras i det omgivande 
landskapet.  
 
De vegetationsklädda höjdpartierna inom området skall bevaras som naturmark. De 
ger en inramning och är därmed en viktig del av förankringen till platsen.  
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Stor hänsyn bör tas till utformningen av det område som ligger som naturområde 
mellan E6:an och den östra delen av handelsområdet, då det är en viktig del av 
annonseringen av etableringen från E6:an. En trädplantering i rad mellan 
parallellgatan och gång- och cykelvägen öster om huvudparkeringen förstärker 
inramningen av handelscentrat. Den skall dock ej bilda en tät ridå eller skymma 
exponeringen av handelscentrats fasader från E6:an.   
 
Parkeringsområdet är en central del för områdets tillgänglighet. Ett naturområde 
inkluderande ett mindre fornminne (del av FU3) avgränsar parkeringen i norr. 
Gångstråk genom parkeringsområdet ansluter till byggnadernas gemensamma 
huvudentré. Gångstråket föreslås att kantas av trädplanteringar för att förstärka 
entrén och för att, liksom naturområdet, bryta upp storskaligheten.  
 
Trädplanteringar föreslås även längs lokalgatan utmed tomterna för småindustri och 
handel mm. Enhetliga trädplanteringar kan där fungera som en ”röd tråd” i ett 
område, som p g a ett flertal verksamheter med skiftande förutsättningar annars kan 
bli splittrat. 
 
Den tidigare rastplatsen föreslås att åter tas i bruk, men upprustas för att vara 
funktionell och attraktiv som rast- och informationsplats. 
 
 
VÄGAR, TRAFIK & PARKERING 
 
E6:ans sträckning kommer efter utbyggnad till motorväg att i huvudsak vara 
densamma som i dagsläget. Avfarterna kommer även att ha i princip samma läge 
som idag men med större radie och utgör den södra infarten till Tanumshede. Det 
innebär att annonseringsläget och tillgängligheten till det aktuella området blir mycket 
god. 
 
Infarten till området ligger lokaliserad i planförslaget på samma sätt som idag. 
Vägverket planerar en rondell vid infarten till området enligt illustrationskartan på 
föregående sida. 
 
Genom området finns idag en infartsväg som är under utbyggnad. Den leder parallellt 
med E6:an och förlängs för att anknyta till vägstrukturen norrut inom 
verksamhetsområdet Ryland. Lokalgatan utformas som en bred förbindelseväg i 
överensstämmelse med Vägverkets projektering utmed parkeringen och längs E6:an 
med en mellanliggande skyddszon mot den planerade motorvägen. 
 
Den södra infarten till lokalgatan in i området kan alternativt utföras som en tvåfältig 
rondell. En enfältig rondell kan även utföras i den norra infarten till området.  Bredd 
på lokalgatorna är 8,5 meter. 
 
Varumottagningar finns på fyra platser i mittenområdet för att undvika köer av 
lastfordon som väntar på tillträde. Med föreslagen utformning enkelriktas trafiken in 
till varumottagningar och vid utfart erfordras inte vänstersvängar, som i sig utgör en 
olycksrisk. Backande fordon undviks också med denna lösning. Infarterna korsar GC-
stråket på ett antal ställen, men detta uppvägs av att intensiteten i infartstrafiken 
minskar då den fördelas på ett flertal platser. 
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Gång- och cykelbanor skall vara hårdgjorda och avskilda från körbanan med en 
gräsremsa, i denna gräsremsa placeras en kombinerad gatu- och 
cykelbanebelysning  samt en trädplantering. 
 
Efter utställningen har trafikutredningar genomförts av Ramböll, daterade 2010 05 05 
och 2010 06 08 . Den senare bifogas  till planförslaget. 
 
Slutsatsen är att bruttoareor i det centrala kvarteret får minskas för att inte orsaka 
trafikproblem.  
Den tillåtna bruttoarean i mittenområdet har därför minskats till 44 000 kvm, vilket 
innefattar ca 4000 kvm personalutrymmen. I det tidigare planförslaget medgavs  
120 000 kvm bruttoarea i mittenområdet. 
 
Utredningen anger också att den södra korsningen med lokalgatan skall vara en 
enfältig rondell.  
Planförslaget visar nu möjligheter till rondeller i båda korsningarna inom området, 
den södra korsningen kan utföras som tvåfältig, den norra som enfältig  
 
Belastningarna på korsningar och vägnät innebär inte några problem under högtrafik 
(sommartrafik med mycket handeltrafik), förutsättningen är väl fungerande ITS-
åtgärder samt ombyggnader av korsningar på lokalvägnätet. Under högbelastade 
julidygn blir korsningarna högt belastade men vägnätet och framförallt E6 och väg 
163 klarar denna belastning. 
 
Trafikutredningen redovisar en maximal exploatering med detalj- och 
livsmedelshandel.  
Den del av ytterområdet (mer än en tredjedel) som redan är påbörjad med stöd av 
gällande plan, och som är inräknat som handel enligt maxscenariot i 
trafikutredningen, har idag en användning som verksamhetstomter och saknar helt 
handel och generar således bara en bråkdel av den trafik som är räknat med i 
maxscenariot.  
Det scenario som redovisas i trafikutredningen är alltså ett teoretiskt scenario, som 
den nya planen medger, men som utifrån dagens användning av området inte kan 
bedömas som ett realistiskt alternativ inom planens genomförandetid.  
 
Det kan således finnas ett behov av trafikstyrning men den verkliga omfattningen av 
exploateringen får utvisa om detta måste genomföras.  
 
 
 
 
 
Idag utgör Rastas serviceanläggning med restaurang, servicebutik och 
drivmedelsförsäljning den stora trafikalstringen vid områdets entré. En viss andel av 
trafiken utgöres av tunga fordon till den befintliga busstvättanläggningen och ett 
logistikföretag inom området. 
 
Parallellvägen i öster utmed E6:an kommer att generera trafik även förbi planområdet 
med målpunkt till Rylands industriområde eller andra delar i Tanumshede. 
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Den ändrade detaljplanens nya verksamheter innebär sannolikt en avsevärd 
minskning av biltrafiken och parkeringsbehovet inom området jämfört med den 
gällande detaljplanen. Orsaken till detta är att möjliga bruttoareor minskas till ungefär 
en fjärdedel jämfört med den gällande detaljplanen. 
 
I planförslaget är ca 2000 parkeringsplatser möjliga att anordna inom det centrala 
området. I den västra delen finns möjlighet att uppföra ett parkeringshus med 4 plan. 
Verksamheterna i ytterområdet anordnar parkering inom egen fastighet.  
 
 
 

 
 
Perspektiv från söder över ett alternativ med  parkeringsdäck i fyra plan. 
 
 
Gator, trafiksystem och trafiksäkerhet inom planområdet är dimensionerat för en stor 
ökning av trafikrörelser.  
 
Övriga verksamheter inom planområdet kommer att på egen mark ha erforderliga 
parkeringsytor i anslutning till byggrätterna.  
 
I den redan gällande detaljplanen ges möjlighet till sammanlagt ca 177 000 kvm 
byggnadsyta. Planen saknar begränsningar i nyttjandet vad avser högsta tillåten 
byggnadsarea. Teoretiskt kan således all yta bebyggas även om man ändå får anta 
att viss del lämnas obebyggd för grönytor och parkering. Parkering kan dock ske 
inom en byggnad.  Med möjlighet till två våningar ger detta ca 354 000 kvm 
verksamhetsyta. I det centrala området är tillåten byggnadshöjd 15 meter vilket 
dessutom medger tre våningar och således ännu större ytor.  
  
I det nya planförslaget införs begränsningar av tillåten bruttoarea. Denna kan 
fördelas på ett eller två plan. 
 
Båda planerna har samma inriktning förutom att det nya förslaget ger möjlighet till 
livsmedelshandel, aktivitetshall och ett mindre hotell.  
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Områdets läge från söder längs E6:an och med föreslagen skyltning 
 
TILLGÄNGLIGHET 
 
Närheten till E6:an och den södra infarten till Tanumshede innebär en mycket god 
tillgänglighet till området med bil. Närheten till Tanumshede centrum innebär även en 
relativt god tillgänglighet för boende i närområdet som vill ta sig hit till fots eller med 
cykel via en separat g/c-väg. Alla gång- och cykelvägar skall hårdgöras. 
 
Busshållplats för kundbussar föreslås anordnas i anslutning till parkeringsområdet i 
den östra delen av handelsområdet i nära anslutning till huvudentréer till butiker och 
verksamheter. 
 
Vissa fjärrbussar har idag hållplats inom Rastas fastighet. Detta är en lämplig lösning 
som godtas av Rasta. Eventuella hållplatser för regionalbusstrafiken kan i framtiden 
lokaliseras inom och i anslutning till planområdet natur/skyddsområdet utmed E6:an 
enligt Västtrafik. Möjligheter för angöring med gång- och biltrafik finns illustrerade 
inom och i anslutning till rastplatsen på plan- och illustrationskartan. 
 

    
Karta redovisande hållplatser för regionalbuss och lokalbuss samt huvudstråk för 
gång/cykelvägar inom planområdet samt aktuell arbetsplan för trafikplatsen Oppen  
som nu genomförs av Trafikverket  
 
Väg- och informationsskyltar skall samordnas i ett gemensamt skyltsystem för  
att ge ett enhetligt intryck och för att underlätta orienteringen. Inte minst viktigt är att 
samordning sker så att det är lätt att hitta till respektive verksamhet. 
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Det låglänta och flacka läget där samtliga verksamheter är belägna innebär en god 
tillgänglighet. Inom de parkeringsytor som anordnas inom planområdet skall 
handikapplatser finnas i erforderlig omfattning.  

 
 
VATTEN,  AVLOPP OCH DAGVATTEN  
 
Det aktuella området kommer att anslutas till kommunalt VA-nät. 
 
Der befintliga kommunala VA-nätet kommer att byggas ut inom planområdet i öster 
och i nordväst. 
 
I den östra delen av planområdet finns redovisat en pumpstation varifrån överföring 
av områdets avlopp sker till självfallsledningar och kommunens avloppsnät i den 
västra delen av området. 
 
Dagvattenledningar skall byggas ut inom området. Mot E6:an skall enligt gällande 
detaljplan projekteras med makadamfyllning till befintligt dagvattendike, ungefär mitt 
på planområdets östgräns. I sand- och moränområdena bör även infiltration av 
dagvatten på den egna fastigheten prövas. 
 
Konsultföretaget Ramböll Sverige AB och Aqua Canale har utrett 
dagvattenhanteringen i området. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ställs 
som krav. 
 
I utredningen föreslås infiltrationsdiken i form av hålrumsmagasin. Begreppet 
hålrumsmagasin används som benämning på ett fördröjningsmagasin, 
där den utnyttjade volymen utgörs av de hålrum som finns i fyllningen. Avtappning av 
magasinen sker genom en speciellt anordnad tömningsledning. Tömningsledningen 
utförs med ett strypt utlopp för att säkerställa att inte föreskrivet maximalt utflöde 
överskrids. 
 
Planen redovisar en sex meter bred skålformad gräsyta med underliggande 
dräneringsskikt och dike utmed lokalgatan och den stora centrala delen av 
verksamhetskvarteret. 
 
Detta område skall samla upp allt dagvatten från tak och hårdgjorda ytor och leda 
detta till via dräneringsledningar under infarter och parallellvägen till en 
dagvattendamm inom NATUR/SKYDDS- området väster om motorvägen. Denna 
damm skall fungera som ett fördröjningsmagasin vid stora regnmängder på kort tid. 
Därifrån leds vattnet genom kulvert under motorvägen österut. 
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Karta redovisande principer för VA och dagvatten 
 
 
VÄRME 
 
Val av uppvärmningssystem skall ske i samråd med kommunen. 
 
 
AVFALL 
 
Vid livsmedelshantering skall det finnas kyld sopförvaring som är anpassad till en 
veckas våtsopmängd. Utrymmen för sopsortering skall finnas i anslutning till de större 
verksamheternas varumottagningar. Lokalisering av dessa skall preciseras i 
samband med bygglovsansökan. I övriga delar utföres sopanläggning för varje 
fastighet efter verksamhetens behov och bedöms i samband med bygglov.  
 
EL 
 
Den befintliga 40 kV-ledningen längs planområdets västra gräns ligger kvar. Längs 
detta stråk ligger ett byggnadsfritt område 30 m från spänningsförande ledning.  
En skyddszon mellan ledningsgatan och områdets kvartersmark finns redovisad i 
planbestämmelserna. 
  
Fastigheten Oppen 3:18 väster om planområdet återgår till att vara bostadsområde 
enligt den tidigare detaljplanen för Vinbäck. Säkerhetsavsånden har numera 
minskats och är nu 5 meter horisontellt mellan byggnadsdel och kraftledning. 
Avstämning av detta har skett med Fortum och Elsäkerhetsverket. 
 
Ett antal platser inom planområdet har reserverats för transformatorstationer. 
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Eventuell förändring eller uppgradering gällande elförsörjningen inom området 
diskuteras med ansvarig elleverantör. 
 
 
TELE 
 
Inom planområdet finns enligt Skanova AB en teleanläggning, som skall beaktas i vid 
planens genomförande. Exploatören skall i god tid ta kontakt med Nätplanering Väst 
för samordning. 
 
 
SERVICE 
 
Inom handelsområdena planeras för ett sortiment av dagligvaror och varor inom 
områdena sport, kläder och mode, elektronik, hem och fritid, trädgård m m. Inom 
området finns redan idag restaurang, café och servicebutik. I anslutning till 
restaurangen finns idag även drivmedelsförsäljning. 
 
Övrig kommersiell och kommunal service finns i Tanumshede centrum. 

 
 

KOLLEKTIVTRAFIK 
 
Vissa fjärrbussar har idag hållplats inom Rastas fastighet. Detta är en lämplig lösning 
som godtas av Rasta.  
 
Eventuella hållplatser för regionalbusstrafiken kan i framtiden lokaliseras inom och i 
anslutning till planområdet natur/skyddsområdet utmed E6:an enligt Västtrafik. 
Möjligheter för angöring med gång- och biltrafik finns illustrerade inom och i 
anslutning till rastplatsen på plan- och illustrationskartan. 
 
Hållplatser för kundbusstrafik skall anordnas i området med redovisat läge i 
anslutning den större bilparkeringen öster om huvudbyggnaderna. 
 
 
 
FÖRESLAGEN EXPLOATERINGS FÖRENLIGHET MED GÄLLANDE 
REGELVERK 

 
 

TURISM 
 
Den planerade utvecklingen inom det aktuella området har stöd i ÖP 2002, FÖP för 
Tanumshede samt huvudsakligen i gällande detaljplan.  
 
Etableringen av handel och övriga verksamheter inom området förväntas möta en 
efterfrågan som innebär intresse från ett stort antal turister, tillfälliga förbipasserande 
och boende i närområdet.  
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Delar av handelsområdet föreslås få en direkt inriktning på turism genom försäljning 
och visning av bl a fritidshus, båtar, husvagnar, byggvaror mm. 
 
Läget som annonseras mot E6:an samt lättillgängligheten via de närliggande 
avfarterna innebär stora möjligheter för ett stort antal olika kategorier människor - 
turister, permanent- och fritidsboende, yrkeschaufförer, m.fl, att besöka området.  
 
Genom att inom området i bl.a den föreslagna turistinformationen, informera om 
Tanums Världsarv och presentera händelser, platser, aktiviteter mm i andra delar av 
kommunen finns det goda möjligheter att utveckla turistnäringen. 
 
 
FRILUFTSLIV 
 
De delar som tas i anspråk för handel och övriga verksamheter har idag inget 
betydande värde för det rörliga friluftslivet. I gällande detaljplan liksom i ÖP 2002 och 
FÖP för Tanumshede har ett ställningstagande gjorts kring lämplig markanvändning 
som stöder den planerade utvecklingen. 
De vegetationsklädda höjdpartierna inom planområdet redovisas som naturmark i 
planen och blir därmed även fortsättningsvis tillgängliga i samma utsträckning som 
idag. 
 
 
NATUR-/ KULTURVÅRD 
 
Den planerade utvecklingen innebär att jordbruksmark tas i anspråk. I FÖP:en för 
Tanumshede redovisas att kommunen gjort bedömningen att utvecklingen av det 
lokala näringslivet med verksamheter i det aktuella läget prioriteras högre än 
bevarandet av jordbruksmark. 
 
Detta ställningstagande har även tydliggjorts genom upprättande av den gällande 
detaljplanen.  
 
Det aktuella området ligger inom världsarvsområdet, vilket innebär att stor hänsyn 
skall tas till kulturlandskapet vid disponering och utformning av byggnader. De 
fornlämningar som finns inom det aktuella området lämnas utan påverkan i enlighet 
med Länsstyrelsens beslut. Bevarandet av de vegetationsklädda höjdpartierna inom 
området innebär ett bevarande av landskapets storskaliga strukturer. All byggnation 
sker inom låglänt terräng. 
 
 
STÖRNINGAR 
 
Planen föranleder inga restriktioner angående störningar. Den dominerande påverkan 
på området är idag och i framtiden trafiken på närliggande E6:an.  
 
De på plankartan redovisade områdena NATUR/SKYDD avser en skyddszon utmed 
kraftledningsgatan i väster respektive området väster om motorvägen (E6:an). 
Avsikten är att dessa områden skall underhållas beträffande beskärning av träd och 
annan högre vegetation med hänsyn till säkerhet.     



 32

 
Bullerstörningar inom planområdet från trafiken berör i första hand den föreslagna 
hotellbyggnaden. Det är främst trafiken från E6:an men även trafiken inom området 
som påverkar ljudnivåerna. I samband med bygglov för hotellbyggnaden skall 
byggnadskonstruktionen redovisas med gällande bestämmelser för ljudreduktionstal i 
ytterväggar för hotell. 
 
 
MILJÖKVALITETSNORMER / BEHOVSBEDÖMNING  
 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att planen inte medför betydande 
miljöpåverkan. 
Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då 
detaljplanen genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, 
kväveoxid, svaveldioxid, bly och partiklar ( PM 10 ) i utomhusluft kommer att 
överskridas inom området eller på annat håll. Miljökvalitetsnormerna föreskriver 
kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att skydda människors varaktiga 
hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på människors hälsa eller miljön. 
  
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 
Planens genomförandetid är 10 år. 
Kommunen är huvudman för planens genomförande. 
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