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1 Sammanfattning 

Arbetet är ett förslag i en arkitekttävling på ett nytt bostads- och 

handelsområde i Åmåls kommun. Platserna som behandlas är 

Måkeberg och Norra Hamnplan som tillsammans bildar en yta på 

cirka 50 000m
2
. Godkänns förslaget av kommunen så är avsikten 

den att det skall ge ett underlag för en inledande dialog med 

kommuninvånare och som stöd i det kommande detaljplanearbetet. 

Man vill även illustrera områdets möjligheter till förtätning av 

staden och med en ny funktionsblandad stadsdel knyta stadskärnans 

kontakt med vattnet. Rapporten beskriver behovet och 

förutsättningarna för utformningen av området. För att nå fram till 

målet av arbetet genomfördes en litteraturstudie, skisser och 

studiebesök för analysering av platsen. Litteraturstudien och 

skisserna behandlar de olika utmaningar som ställs på gestaltning. 

Utmaningarna är omkringliggande faktorer som påverkar 

bebyggelsen vilket är Vänerns framtida vattennivå, järnvägens 

sträckning, avloppsreningsverket och bebyggelsens inverkan på 

nuvarande centrum. Studiebesöket utfördes för att analysera 

områdets potential och hjälpa till i gestaltningsskedet. Arbetet visar 

på vilka styrkor och svagheter platsen har samt möjligheter och hot 

som finns i området. Resultatet presenteras i tematiska kartor, 

illustrationsbilder och ritningar. Arbetet visar på hur vi bedömer att 

på bästa sätt gestalta Måkeberg och Norra Hamnplan i Åmål så att 

de tillgodoser de behov och möter de utmaningar som finns i 

staden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Abstract 

The work is a proposal of an architectural competition for a new 

residential and commercial area in the municipality of Åmål. The 

locations covered are Måkeberg and Norra Hamnplan which 

together form an area of about 50 000m
2
. If the proposal is 

approved by the municipality, the intentions are that it should work 

as a basis for an initial dialogue with the citizens and support the 

future local plan. The proposal also intends to show the potential of 

how the city can be densified, with a new urban district that 

connects the water with the city center. The report describes the 

need and conditions for the development of the area.  To 

accomplish the task there has been litterature reviews, sketches and 

study visits at the siting. Around the site there are numerous factors 

which affect the design of the building. The challanges that affect 

the human settlements are underlaying factors such as; the future 

water levels of lake Vänern, railroad noise, the sewage plant and 

how the new settlements affect the city center.  To analyze the 

potential of the site and to support the design a study visit has been 

done. The following work highlights the strenghts, 

weaknesses,possibilities and threaths of the area.  The result is 

presented as thematic maps, illustrations and blueprints. It also 

shows how Måkeberg and Norra Hamnplan can be shaped to meet 

the requirements and needs of the city of Åmål.  
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3  INLEDNING 

Kort översikt  
Åmåls kommun har för avsikt att utnyttja två centrumnära 

markytor, Norra Hamnplan och Måkeberg, för bebyggelse av 

bostäder och handel.  Tillsammans utgör de ca 50000m
2
 som 

motsvarar ungefär sju fullstora fotbollsplaner. 

Bakgrund 

Ortens historia 
Åmål började bebyggas 1640 och tre år senare erhölls 

stadsprivilegier. Staden skulle komma att leda bort den norska 

gränshandeln och hindra handeln på landsbygden. Konkurrensen 

från andra städer runt Vänern och västkusten fortsatte dock att vara 

en orolighet. Närheten till gränsen medförde också att under 1645 

och 1676 krigshärjades Åmål utav svenska trupper.  

Expansionen av järnhantering och trävaruhandel som uppstod i 

Västvärmland gynnade staden, som på 1770-talet hade omkring 

700 invånare. Mot slutet av 1800-talet anslöts Åmål till 

bergslagsbanan som utvecklades, inte minst genom sin 

järnverkstad, till en industristad. Under 1900-talets första 

decennier ökade befolkningen starkt jämfört med andra städer. 

Industrin tillsammans med järnväg och hamn har därefter fortsatt 

att spela en betydande roll, men tillväxten har gått jämförelsevis 

i lugnare takt. (CyperCity, 2010-02-24) 

Orten idag 
Åmål är en villatät stad med ungefär 13000 invånare i kommunen. 

Åmål har blivit belönad som Årets stadskärna 2002 och enligt den 

internationella tävlingen Livcom Awards 2005 blev Åmål utmärkt 

till världens näst bästa stad, i kriteriet invånare upp till 25000. 

Tävlingen avgjordes i La Coruna i Spanien där städer från hela 

världen deltog om titeln som världens bästa stad. Åmål kunde efter 

tävlingen bära hem silvermedaljen och därmed titulera sig som 

världens näst bästa småstad. 

Åmåls kommun tror på framtiden och tillsammans kan 

utvecklingen fortgå i önskvärd riktning och har som mål att bli 

Sveriges Bästa Småstad 2015. Visionen som finns för 

Måkebergsplan och Norra Hamnplan är att kunna erbjuda attraktiva 

lägen och ljuvlig bostadsmiljö för ny bostadsbebyggelse, vilket de 

båda platserna har mycket goda förutsättningar för med sitt läge vid 

Vänern och närheten till stadskärnan. Avsikten med uppdraget är 

att gestalta Måkeberg och Norra Hamnplan för att öka Åmåls 

möjligheter till att erbjuda centrumnära boenden samt lokaler för 

handel. Uppgiften är också att gestaltningen skall ge ett underlag för 

en inledande dialog med kommuninvånare. Man vill illustrera 

områdets möjligheter till förtätning av staden och med en ny 

funktionsblandad stadsdel knyta stadskärnans kontakt med vattnet 

(Åmåls kommun, 2010-03-04). 

Idag består Norra Hamnplan av ett stort område parkeringsyta som 

är dåligt utnyttjat. Detsamma gäller också Måkebergsplan som 

består av en stor grusyta. De båda platserna som gränsar till 

varandra är belägna vid Vänern där också A-hamnen ligger 

placerad. 

Om arbetet vid Måkebergsplan och Norra Hamnplan skall bli 

verklighet måste ytterligare undersökningar vid området göras för 

att bebyggelse skall kunna utföras. Utredningarna inriktar sig på 

omkringliggande faktorer som kan komma att påverka bebyggandet 

i framtiden. Exempel på faktorer är översvämningar på grund av 

Vänerns framtida vattennivå och geotekniska förutsättningar som 

påverkar konstruktionerna. Det är två viktiga punkter som kan 

komma att ha stor påverkan i framtiden ur ett ekonomiskt 

perspektiv men också säkerheten för invånarna.  

Nordväst om platsen passerar tågrälsen som sträcker sig genom 

staden. Avståndet mellan nybebyggelse och tågräls måste beaktas 

vid planeringen just främst för säkerheten och buller. Detsamma 

gäller även avloppsverket som gränsar norr om området. Måkeberg 

och Norra Hamnplan med sin placering vid Vänern har stora 

möjligheter med en vacker utsikt över sjön. Utsikten är mycket 

tilldragande och befintliga byggnader som är belägna bakom 

området kan komma att påverkas i form av sämre vy.  

En viktig aspekt i nybyggnationen är att ta vara på den äldre delen 

av staden. Åmål har under de senaste sju till åtta åren arbetat för att 

utveckla tätorten till den självklara handelsstaden mellan Bergvik i 

Karlstad samt Överby i Trollhättan (Åmåls kommun, 2010-03-04).  

Byggnaderna vid Måkeberg och Norra Hamnplan har för avsikt att 

gynna staden med utökad handel och bostäder, men kan även 

eventuellt komma att påverka staden negativt genom att förflytta 

delar av centrum till den nya delen istället för att samverka.  

  



5 
 

Syfte 
Examensarbetets syfte är att skapa idéer och utforska möjligheterna 

till ett attraktivt boende vid Måkeberg och Norra Hamnplan. Syftet 

ska också vara att utreda vilka alternativ som finns för att lösa de 

utmaningar som påverkar bebyggelsen som i slutändan ska 

frambringa ett förslag till Åmåls kommun.  

Rapporten ska svara på hur vi bedömer att man på bästa sätt kan 

gestalta Måkeberg och Norra Hamnplan i Åmål så att de tillgodoser 

de behov och möter de utmaningar som finns i staden.  

Mål 
Vårt mål med arbetet är att skapa ett attraktivt område med 

byggnader för handel och boende på Måkeberg och Norra 

Hamnplan. 

Nybyggnationen har som mål att inte påverka bakomliggande 

fastigheter gällande utsikten, alternativt kompromissa om detta inte 

går att undvika. Målet är också att, utifrån olika framtidsscenarier 

beräknat för Vänern uppfylla de krav och regler som ställs på 

bebyggelsen samt följa gällande säkerhetsavstånd mellan järnväg 

samt avloppsverk. 

Socialt mål 
Det sociala målet är att skapa förutsättningar för en god gemenskap 

mellan de boende i området. Man bör också tillföra aktiviteter i 

Åmåls kommun som genererar ökad trivsel samt skapar en plats för 

människor att mötas. Grönområden skall frambringa en känsla av 

lugn och stillsamhet så de boende kan känna trygghet.  

Ekologiskt mål 
Det ekologiska målet är att gestalta Måkeberg och Norra Hamnplan 

så att det i ett senare skede skall kunna projekteras och 

vidareutvecklas till ett miljöanpassat område. I denna fas bearbetas 

främst utformningen av området men förslag på hur man skall 

uppnå ett miljövänligt område skall ge Åmåls kommun ett mål som 

anses vara viktigt att ha fokus på i nästa skede. 

Ekonomiskt mål 
Ekonomiska mål kommer inrikta sig på att området skall vara 

attraktivt, samt dra folk till sig och hjälpa till att bli den självklara 

handelsstaden mellan Karlstad och Trollhättan. Lokalbefolkning 

samt resenärer skall kunna stanna till och känna att de har hittat en  

 

gemytlig plats, ett område de gärna besöker igen. Ökad verksamhet 

bidrar till långsiktig utveckling av stadens ekonomi. 

När det gäller befolkningens ekonomi är målet att 

medelinkomsttagare skall ha lika stora möjligheter att få tillgång 

till boende i området som personer med högre inkomst. Kommunen 

och exploatörer skall kunna erbjuda alla en möjlighet till vattennära 

lägenheter och få tillgång till utsikten och naturen. 

Arkitektoniskt mål 
Arkitektoniskt sett ska byggnaderna inspirera Åmåls kommun och 

utomstående till en fortsatt expansion av staden med vad vi anser är 

moderna och en modern gestaltning som i sin tur skall främja 

stadens fortsatta utveckling. 

 

Avgränsningar 
Ett fulländat gestaltningsförslag skall innehålla en ny 

funktionsblandad stadsdel med möjligheter till ett kulturhus vid 

platsen. Efter noggranna överväganden om vad som faktiskt är 

möjligt att hinna med under examensarbetets mycket begränsade 

arbetstid avgränsades uppgiften till att inte gestalta eller formge 

kulturhuset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4  METOD 
Arbetet genomförs i fem huvudetapper; Inläsning av arbetet, 

datainsamling, skissning, studiebesök och sammanställning av 

förslaget. 

Kontakt togs med ansvariga personer för projektet samt besök av 

plasten utfördes i starten av arbetet. Ytterligare studiebesök gjordes 

under hela arbetets gång för insamling av idéer och alternativ till 

förslagets utformning. 

Inläsningsperioden och insamlandet av viktig information skedde 

framförallt under projektets inledning. Vid behov och i takt med att 

arbetsuppgifterna utfördes samlades mer data in för att få en 

tillfredställande grund att stå på. 

Formgivningen av området trädde fram genom ett antal olika 

skissförslag, som sattes ihop och bildade en slutlig gestaltning. 

Utformningen presenterades sedan som tematiska kartor, 2D- och 

3D-ritningar skapade i Revit Architecture samt Adobe-program. 
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5  OMRÅDESANALYS  

Kommunens förutsättningar 

och behov 

Bostäder 

Förslaget skall möjliggöra mellan 150 – 250 stycken bostäder i 

varierande storlek och upplåtelseform. 40 – 60 bostäder skall 

planeras med förhöjd servicenivå vilket innebär att bostaden är 

anpassade för personer med behov av en eller två hjälpare eller som 

använder elektrisk rullstol (Planprogrammet, 2010-03-29).  

Handel 

Åmål har som mål att vara den naturliga handelsplatsen mellan 

Överby och Bergvik år 2015. Området är centalt placerad med ett 

utmärkt läge att förlänga handelsstråket längs torggatan. Förslaget 

skall då innehålla mellan 2000 – 5000 m
2
 handelsändamål 

(Planprogrammet, 2010-03-29). 

Småbåtshamnen 

Åmål är även en ”båtstad” som medför att en fungerande hamn är 

viktig att bevara. Därför får inga funktioner som påverkar hamnen 

tas bort, vilket innebär en för sjöfarten fungerande fyr, 

långtidsparkering, isättningsramp samt kran för mastning. 

(Planprogrammet, 2010-03-29). 

A-hamnen utgör cirka 330 båtplatser. (Tommy Jingfors, 2010-04-

27)  

Parkering 

Vid planering av parkering anges riktvärden på 1,5bpl/lgh för 

flerbostadshus. Parkering för verksamheter anges i bpl/1000kvm. 

Handelsparkering för dagligvaror är 37 stycken och specialvaror 32 

stycken. För kontor erfordras 30 parkeringar. Den befintliga 

ytparkeringen inom området skall bevaras eller utökas men 

omplaceras (Planprogrammet, 2010-03-29). 

I planeringsskedet går handel och kontor under samma verksamhet 

och värdena för handel används. Butiker för specialvaror är den 

verksamhet som är planerad att utnyttjas i högsta grad för området. 

Antalet parkeringar i området resulterar då i minst 364 stycken vid 

förutsättningen att målet uppnås. 
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SWOT-Analys 
 

Styrkor  

Måkeberg och Norra Hamnplan har ett unikt läge som avgränsas i 

öst av Vänern. Utsikten över sjön är en stor tillgång och en viktig 

faktor att ta tillvara på vid gestaltningen av området. Det är 

betydelsefullt att utsikten inte endast utformas för de kommande 

invånarna i området utan även tar hänsyn till bakomliggande 

bebyggelse. 

Söder om Måkeberg ligger idag A-hamnen som sträcker sig runt 

hela viken, figur 2. Hamnen som först och främst är till för motor- 

och segelbåtar samt små ekor kan också ge en bättre förbindelse 

mellan land och vatten, den skapar även en marin känsla i området. 

Avståndet mellan nuvarande centrum och Norra Hamnplan är cirka 

250 meter som beskriver vilken närhet till stadskärnan de boende i 

området kan erbjudas. 

Svagheter 

Markens förutsättningar kan komma att medföra stora kostnader för 

projektet. Beroende på hur man väljer att lösa de olika hoten kring 

området kan den ekonomiska biten skilja sig ganska mycket.   

Väst om området gränsar järnvägen. Rälsen passerar förbi hela 

området från norr till söder som kan komma att påverka 

bebyggelsen med buller från genomgående tåg. Några meter in i 

området passerar en väg som bildar en tom yta mellan rälsen och 

vägen, ytan kan komma att visa sig bli outnyttjad pågrund av 

säkerhetsavståndet från järnvägen, se figur 3. 

Solen som går upp i öst och ned i väst kan ses som en negativ 

faktor till Vänerns placering. Det innebär att vid gestaltningen kan 

man komma att behöva välja på om de boende i området skall 

erbjudas kvällssol eller utsikt över Vänern. 

Vänerns vattennivå gör det svårt att utnyttja lägenheter på första 

plan i bostäder. På grund av översvämningsrisken ställs högre krav 

på lägenheter än vad som ställs på annan verksamhet. Med 

mängden lägenheter i området kan höjden på byggnaderna bli mer 

aktuell att bruka men skall samtidigt anpassas till omgivningen.  

 

  

Figur 2. A-hamnen söder om Måkeberg 

Figur 3. Genomgående järnväg som passerar förbi Måkeberg och Norra Hamnplan 
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Möjligheter 

Det är inte många platser som kan erbjuda utsikt över Vänern, nära 

till stadskärnan och samtidigt frambringa naturen. 

Ett förlängt gångstråk från centrum, förbi torggatan och längs 

Vänerns kustsida skulle kunna ge Åmål en naturligt men också 

vacker och trivsam gång- och cykelväg. Det ges även en möjlighet 

att förlänga den nuvarande affärsgatan längs A-hamnen. 

Hamnaktiviteter som café och restaurang samt handeln kommer 

troligtvis göra sitt för att dra fler besökare till Åmål, se figur 4.  

Tillträde till platsen ökar genom att transporter inte endast behöver 

ske på land utan platsen kan även nås med båt. En utökad brygga 

på den östra delen av Måkeberg skapar också en naturlig plats för 

fortsatt handel efter den västra sidan av Vänern. Fler båtplatser 

tillkommer med en möjlighet till fler besökare i området som kan 

främja de olika verksamheterna vid platsen. 

Det planerade kulturhuset i området kan komma att bli en viktig 

byggnad för att skapa den magnet som så ofta behövs i ett område 

utanför centrum. Byggnaden med alla dess aktiviteter genererar att 

människor erbjuds mer än enbart handel och som bildar den slutliga 

länken i det som valt att kallas triangelkonceptet mellan nuvarande 

centrum, gamla kyrkan och kulturhuset. Triangelkonceptet innebär 

att det finns tre noder där människor vill befinna sig och röra sig 

mellan. De attraktiva punkterna har en förmåga att dra till sig folk 

och dess aktiviteter är tillfredsställande för människans behov. 

Måkeberg och Norra Hamnplan har en stor potential att bli ett 

populärt bostadsområde. Det finns goda möjligheter till ekonomisk 

vinst i både pengar och popularitet för Åmåls kommun och 

exploatörer. Idag är det oerhört attraktivt att bygga vattennära 

bostäder men gör det svårt för många framför allt runt Vänern på 

grund av strandskyddet som sätter stopp för byggnationen. Denna 

möjlighet ges nu till invånarna i kommunen och utomstående som 

är intresserade av att flytta till platsen och på så sätt genereras ett 

tilltalande bostadsområde för många människor. 

En utbyggnad av Åmåls centrum ger nya möjligheter för 

privatpersoner och företag att expandera sin verksamhet eller 

erbjudas nya lokaler. Ny verksamhet kan tillkomma som anses vara 

viktig för att Åmåls kommun skall uppnå sina mål och visioner. 

Staden blir mer lockande och kan bidra till ökad befolkning som 

också hjälper till att expandera staden. 

Genom att byggnaderna inte kan utnyttjas med bostäder på första 

plan ges en möjlighet att skapa den lilla butiken i området som så 

ofta uppskattas av de boende. För personer som satsar på ett litet 

företag och för organisationer och föreningar erbjuds den lilla 

lokalen för deras ändamål. 

Hot 

Marken i området har hela tiden varit ett orosmoment. Det ena 

problemet är att översvämningsrisken inte går att undgå då 

marknivån i den östra delen idag ligger på +45 meter och Vänerns 

vattennivå kan uppgå till +45,5 meter vid vissa månader (SMHI, 

2010). Klimatförändringar påverkar vattennivån och skapar en 

större oro för översvämningsrisker i framtiden. Detta gör den för ett 

hållbart perspektiv än mer viktig och utmanande att lösa.  

Det andra problemet är markens instabilitet. Med hänvisning till 

tidigare geotekniska utredningar är det känt att marken i området är 

instabil vilket innebär att extra åtgärder måste utföras vid 

bebyggelsen.  

Nordost om Måkeberg ligger avloppsreningsverket, se figur 5. Det 

innebär att en mindre yta kan exploateras med boplatser, där man 

istället kan få utnyttja höjden på byggnaderna i större grad. 

Områdets omgivning i form av befintliga byggnader är känsliga för 

högresta konstruktioner. Det kan medföra att bakomliggande 

bostäder får sämre utsikt över Vänern och i värsta fall sänker det 

värdet på området. 

Med förhoppningar om att Måkeberg och Norra Hamnplan blir ett 

tilltalande bostads- och handelsområde kan man inte bortse från att 

raka motsatsen kan bli resultatet. Kostnader för byggnationen som 

tillföljd skapar höga bostadshyror vilket kan vara en av olika 

faktorer som bidrar negativt till området. Förslaget som ser 

attraktivt och tilltalande ut på pappret kanske i verkligheten blir 

enformigt och ointressant. 

Ett nytt och fräscht område kan skapa konflikter och konkurrens 

med det nuvarande centrumet. De gamla bostäderna och 

handelstråken blir bortglömda och mindre attraktiva vilket kan 

generera en förflyttning av centrum. Istället för att få effekten att 

centrum breder ut sig över en större yta omplacerar man 

befolkningen och skapar en konkurerande effekt mellan 

verksamheterna istället för ett samarbete. 

  

Figur 4. Del av möjligt handelsstråk på Måkebergsplan. 

Figur 5. Avloppsreningsverket på Måkebergsplan. 
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Djupare studie av några 

utmaningar 

Vänerns påverkan av bebyggelsen 

Klimatförändringar är just nu i centrum av dagens globala problem. 

Utsläppen av växthusgaser är ett stort bekymmer som påverkar 

klimatet. Åmåls tätort ligger strax intill Vänern vilket gör den extra 

utsatt för översvämningar. Ett förändrat klimat skulle kunna 

påverka kommunen så pass mycket att stora delar hamnar under 

vatten vid förhöjda vattennivåer i Vänern. 

Vänerns vattenstånd idag 
Vänerns vattennivåer låg under året 2009 mellan +43,2 meter och 

cirka +45,6 meter, se Diagram 1. Detta är redan idag en för hög 

vattennivå i jämförelse med områdets östra marknivå.  

Klimatscenarier 

För att förutse vattennivåerna har fyra olika framtidsscenarier 

skapats. Framtidsscenarierna bygger på regionala klimatscenarier 

framtagna vid Rossby Centre vid SMHI:s forskningsavdelning. Två 

olika klimatberäkningar, en från Max-Planck institutet för 

meteorologi i Tyskland och en från Hadley Centre i England, har 

sedan utnyttjats. Tillsammans med klimatmodellerna har två olika 

antaganden om hur framtidens utsläpp av växthusgaser 

kombinerats. I slutändan får man fyra olika framtidsscenarier som 

för enkelhetens skull har förkortats till H/A2 och H/B2 för den 

globala klimatmodellen från Hadley Centre, medans den från Max-

Planck har förenklats till E/A2 och E/B2 (SMHI, 2010-02-17). 

Vänern i ett förändrat klimat 
Klimatscenarierna är skapade för åren 2071-2100 samt ett som 

beskriver utvecklingen från dagens klimat fram till 2100. Genom 

klimatförändringarna förväntas en temperaturökning på ungefär 2,5 

och 4 grader i genomsnitt för Sverige. Uppvärmningen väntas ge 

mer instabila vintrar med kortvarigare och minskat snötäcke i 

Vänerregionen. Den valda tappningsstrategin är avgörande för 

vilka nivåer beräkningarna för Vänern leder till. För beräkningen 

har den högsta tappningen antagits vara begränsad till 1030 m
3
/s. 

Genom att klimatet förändras påverkar det också att tappningarna 

förekommer i ett tätare intervall. Diagram 2 visar den 

genomsnittliga tillrinningen till Vänern enligt de fyra 

klimatscenarierna, den svarta linjen är en referenslinje som visar 

tillrinningen om ingen klimatförändring skulle ske. Vänerns storlek 

gör att sjön är ett trögt system. När ett högt vattenstånd inträffar 

kommer detta betyda att det dröjer månader innan vattenståndet 

sjunkit till rimlig nivå. SMHI har bedömt utifrån de fyra 

klimatscenarierna en ökning på 0,5m vid slutet av seklet. Utifrån 

Vattenfalls beräkning för sina dammanläggningar vid Vargön där 

hänsyn tagits till händelsen år 2000/2001 kommer man fram till en 

nivå på +46,2 m som SMHI anser är rimlig. Om hänsyn tas till 

vindpåverkan ges ytterligare en ökning med 0,7m. Tillsammans ger 

detta i slutändan en vattennivå på +47,4 m (Klimat och 

sårbarhetsutredningen, 2010-03-09). 

I samråd med kommunen har rekommendationerna från Klimat och 

sårbarhetsutredningen inte valt att följas fullt ut eftersom det skulle 

genereras i alldeles för stora kostnader (Susanne Andersson, 2010-

04-26)  

Figur 6 visar en visuell bild som har skapats utifrån beräknad 

vattennivå för att åskådliggöra vad som förväntas hända vid 

Måkeberg och Norra Hamnplan om inget uträttas.  

Geoteknisk bakgrund 
En undersökning gjord av GEO-gruppen AB på begäran av Åmåls 

kommun har utrett förutsättningarna för bebyggelse på Måkeberg 

och Norra Hamnplan. Undersökningen visar att en utfyllning på 

cirka två till tre meter utgörs av en inhomogen fyllning som består 

av bland annat friktionsjord, sand, grus, sten och block men även 

kohesionsjord som lera. Det finns också en hel del organsiska 

material som i form av förmultnat träris, trävirke och stockar och 

längs områdets strandkant utgörs marken till stor del av sprängsten. 

Resultat visar att djupet till ”fast botten” varierar från fem till sex 

meter i västra delen av området. Österut ökar djupet successivt och 

vid strandkanten ligger det på cirka 20 meter.  

Markens stabilitet 
Skanska har år 2002 utfört en detaljerad undersökning där man 

granskar stabiliteten i området. Resultatet av beräkningarna visade 

på att stabiliteten för områdets östra del som gränsar mot 

vattenområdet var otillfredsställande. GEO-gruppen AB har 

fastställt samma resultat vad gäller lerans hållfasthet. En 

bedömning har gjorts gällande säkerheten mot skred som visar på 

att den inte är tillräcklig vid strandkanten. En beräkning som 

grundar sig på att en väg dras i direkt anslutning till avschaktningen 

visar att om man ska tillfredställa säkerheten skall cirka en meter 

på en bredd av cirka tio meter avschaktas enligt resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Visuell bild över Måkeberg och Norra Hamnplan vid 

översvämning enligt beräkningar. 

Diagram 2. Genomsnittlig tillrinning till Vänern enligt de fyra klimatscenarierna. 

( Klimat- och sårbarhetsutredningen, 100320) 

Diagram 1. Vänerns vattennivåer från januari till december under år 2009. 

( SMHI, 100403)  
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Figur 7. Riskhanteringsavstånd (Banverket, 100315). 

 

 

 

Lösningen för strandkanten kommer inte vara hållbar i längden 

enligt de framtidscenarier som presenterats tidigare. Eftersom 

Vänerns vattennivå kan komma att höjas till +47,4 m kommer hela 

området att översvämmas och att gräva ur delar av området för 

bebyggelse är då inte aktuellt i detta arbete. Om marken belastas av 

ytterligare laster till exempel höjning av markytan eller invallningar 

krävs ytterligare stabilitetshöjningar. 

Säkerhetsavstånd 

Området gränsar till olika bebyggelser som vid en nybyggnation 

måste ta hänsyn till när det gäller säkerheten för invånarna. I väst 

gränsar området mot järnvägen och i norr mot avloppsverket. 

Järnvägen 
Plan- och bygglagen anger att den fysiska planeringen ska bidra till 

att förebygga risker av olika slag. Bebyggelse skall lokaliseras till 

lämpad mark för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas 

hälsa. Det kan handla om skydd mot uppkomst och spridning av 

brand samt mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. 

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har tagit 

fram ett faktablad som beskriver de tre länsstyrelsernas riskpolicy. 

Dokumentets fokus ligger på hantering av risker i samband med 

farliga godstransporter på väg och järnväg. Länsstyrelsen föreslår 

en zonindelning på 150 meter från järnvägen. Zonerna har inga 

fasta gränser utan riskbilden för det aktuella planområdet är 

avgörande för bedömningen av lämpliga avstånd. Men man säger 

att generellt skall det normalt inte ligga någon bebyggelse inom 30 

meter från järnvägen på grund av att detta utrymme erfordras för 

eventuella räddningsinsatser, se figur 7. (Banverket, 2010-03-15) 

Avloppsverk 

Avstånd mellan bostäder och avloppsverket är minst 300 meter, se 

figur 8. Risken för störningar vid planerad byggnation till följd av 

avloppsreningsverkets verksamhet har bedömts utifrån befintligt 

resonemang i gällande detaljplan som mycket små, under 

förutsättning att avståndet är korrekt (Planprogrammet, 2010-04-

01).  

  

300 meter 

Figur 8. Avstånd från avloppsreningsverket till tillåten nybyggnation. 

10 



11 
 

 

 

 

 

 

 

Ställningstaganden och 

överväganden 

Bevarande hänsyn och 

utvecklingspotentialer 
Vid utformning av Måkeberg och Norra Hamnplan finns det en hel 

del moment som har stor utvecklingspotential. Det finns också 

delar som idag anses vara värdefulla och skall bevaras i förslaget.  

I en kulturhistorisk byggnadsinventering från 2003 har tre 

tegelbyggnader som alla är upprättade på 1920-talet, bedömts som 

kulturhistoriskt värdefulla på grund av sin ålder. Därför har dessa 

byggnader valt att bevaras och kan på så sätt behålla platsens 

kulturhistoriska värde. Det är också sagt att A-hamnen inte ska 

flyttas någonstans utan det är bestämt att den ska ligga där den 

befinner sig idag. 

 

Handeln i staden har en enorm potential, den skulle kunna binda 

ihop olika stadsdelar och skapa torg och platser för folk att vistas 

på. Tillträdet till nybyggnationen skulle även det gå att utveckla. 

För att människor runt om i staden så smidigt som möjligt ska 

kunna ansluta till den nya stadsdelen. Den största potentialen för 

nybyggnationen är utan tvekan Vänern. Att skapa en vattennära och 

attraktiv känsla för invånare i staden blir en riktig utmaning.  

De viktigaste utmaningarna 
1. Vänerns vattennivå 

Möjliga strategier:  

Det finns ett antal olika strategier och idéer man skulle kunna välja 

när man ska ta hänsyn till Vänerns vattennivå. 

 Höja marken vid den befintliga platsen där bostäderna 

skulle byggas är ett alternativ.  

 Att bygga på nuvarande höjd och sätta sin tillit till att en 

översvämning inte kommer att ske i framtiden.  

 Att höja marken till +47,4 över hela området enligt klimat- 

och sårbarhetsutredningens rekommendationer.  

 Höja hela bostadsområdets marknivå för att undvika den 

största översvämningsrisken som finns idag. 

 Idén om att lägga verksamheter på första plan för att på så 

sätt undvika översvämningar i lägenheterna som då kommer 

att ligga på de övre planen. 

Ställningstagande: 

Idén som valts blir en kombination av fjärde och femte punkten. 

För att undvika den största översvämningsrisken idag anses +46 

meter vara en rimlig nivå att höja marken till. Det andra är alltså att 

det inte kommer finnas lägenheter på första plan i någon av 

byggnaderna.  

Vid val av strategi har ett antal olika faktorer spelat in. Olika 

förslag har jämförts med varandra och fördelar har ställts mot 

nackdelar. I slutändan har det således handlat om vad idén kostar 

och vilken som är den mest funktionsdugliga.  

2. Sikt för bakomliggande fastigheter 

Möjliga strategier:  

 Förbise alternativet att ta hänsyn till bakomliggande 

fastigheter. 

 Skapa rum mellan byggnaderna som frambringar 

siktlinjer.  

 Bygga tätt och lågt för att skapa utblickar över 

fastigheterna. 

Ställningstagande: 

Valet blir alternativ nummer två. Den exploateringsgrad och de 

utmaningar som ställts på bebyggelsen genererar i att byggnadernas 

höjd måste utnyttjas för att tillfredställa behoven. Detta medför att 

siktlinjer mellan byggnaderna blir viktiga för att inte skymma hela 

utsikten för de boende väst om Måkeberg och Norra Hamnplan. 

Strategin som väljs anses vara viktig för att projektet ska bli 

verklighet eftersom kommunens invånare har stor inverkan på vad 

som skall byggas eller inte.  

3. Bevara nuvarande centrum 

Ställningstagande: 

Att bevara nuvarande centrum är en svår utmaning att klarlägga 

och utse strategier för, eftersom det kan bara framtiden utvisa. Men 

den idén som framhävs i detta förslag är att binda ihop 

nybyggnationen med nuvarande centrum med en naturlig övergång. 
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 6 GESTALTNINGS-

FÖRSLAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Norra Hamnplan 

Södra Hamnplan 

Måkeberg 

Nya resliga byggnader 

placerade med utsikt ut 

över Vänern. 

Stora grönytor inom Måkebergs 

bostadsområde erbjuder en 

trivsam och lugn plats för 

hyresgästerna. 

Udden är utformad som en 

härlig park, för att kunna 

varva ner på och beskåda 

Vänern från olika vyer 

Gångstråket mellan 

Åmåls nuvarande 

centrum och det 

nya handelsstråket 

Åmåls centrum 

Attraktiva lokaler för 

handel på första plan 

samt lägenheter på 

resterande plan. 

Väsentliga punkter i gestaltningsförslaget 

 Gestaltningsförslaget innehåller totalt 200 

lägenheter i varierande storlek och upplåtelseform 

 

 2200 m2 är det totala utrymmet det finns 

verksamheter för i området 

 

 Ett nytt handelsstråk med diverse verksamheter 

sträcker sig från Norra Hamnplans kustsida en bit in 

på Måkebergs östra kust 

 

 Handelsstråket integrerar Åmåls nuvarande centrum 

med nybyggnationen  

 

 Bostadshusen på Norra Hamnplan är åtta våningar 

höga 

 

 Udden på Måkeberg är gestaltad som en park på 

cirka 2600 m2 

 

 

Den lilamarkerade linjen 

beskriver ett nytt handelsstråk 

som skapar rörelse och 

attraktion längs kustsidan 

Måkeberg utformas som en kvadrat av 

bostäder innehållande 114 lägenheter i 

varierande storlek bildar den mest centrala 

delen av alla bostäder. Två stora bostadshus 

utrustade med garage på bottenplan, samt 

lokaler för annan verksamhet. 

Kulturhuset placeras i norr och bildar 

den nod i området som skapar stora 

attraktioner. Detta medför också att 

hela området utnyttjas. 

Skala 1:2000 
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Miljöanpassat område 
Boenden i området skall inte behöva känna en ansträngning för att 

göra nytta och hjälpa till för att motverka klimatförändringarna 

utan medverkar till förändringar i vardagliga sysslor. 

Allmänt 

Bostadsområdet skall vara ett gott exempel på miljöanpassat 

byggande. Med miljöanpassat byggande menas att man tar hänsyn 

till faktorer som kan bidra till klimatförändringar. Detta kan vara 

energi, klimat, materialval, inomhusmiljö och även sociala och 

ekonomiska aspekter för att bidra till ett hållbart 

samhällsbyggande. 

Energi 

Bostads- och fastighetssektorns energianvändning utgör en mycket 

stor del av den samlade klimatpåverkan i Sverige, cirka 25 procent 

av de totala utsläppen av växthusgaser (Skanska, 2010-05-08). 

Att man kan bygga energisnåla byggnader är ett faktum. En typ av 

lågenergihus är passivhus som är välisolerade byggnader som till 

stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. 

Uppvärmningen sker då genom oss människor och våra 

hushållsapparater som alstrar mycket energi. Man utnyttjar 

solinstrålning för att värma både hus och varmvatten när det är 

möjligt. Figur 10 och 11 visar två exempel på passivhus 

(Passivhuscentrum, 2010-04-22). 

Skanska (2010-05-08) skriver på sin hemsida: 

Genom att analysera livscykelkostnader (LCC) har vi kommit 

fram till energilösningar som lett till mindre miljöpåverkan 

och lägre driftkostnader. Med stigande energipriser kan detta 

visa sig vara än mer lönsamt än vad vi i dag tror. Exempel är 

val av energieffektiva ventilationssystem, fönster, klimatskal 

och individuell mätning för att göra det enklare för 

brukaren/boenden att påverka sin 

energianvändning.(Skanska, 2010, 

http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Miljo/Energi-och-

klimat/) 

Material 

Materialvalet är en viktig del i hållbart byggande. Det ska vara 

hälsosamt vid produktion, i bruk och även vid återvinningen av 

materialet. Att skapa hållbara och moderna byggnader som främjar 

vår natur och hälsa både i tillverkning och utförande finns system 

som hjälper till att välja rätt. Ett exempel på en miljödatabas är 

SundaHus som är ett system för hälso- och miljöbedömning av 

produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Systemet fungerar som 

en databas med ämnen, material och produkter. Produkternas 

bedömning baseras på leverantörernas dokumentation i form av 

varuinformationsblad och byggvarudeklarationer. Bedömningen av 

produkter sker i form av poäng som baseras på en 

helhetsbedömning av materialets egenskaper.  

Avloppshantering 

Till en början var avloppen avsedda för att lösa akuta hygieniska 

problem. Avloppsvattnet skulle ledas bort från människorna. 

Förutom detta finns nu även ett miljöperspektiv på reningen av 

avloppsvatten. Avloppsvattnet renas också för att påverkan på 

miljön ska bli så liten som möjligt. 

En ansenlig del av de näringsämnen som en människa utsöndrar 

finns i urinen. Denna näring hamnade på land och togs upp av 

växter som blev till ny föda för människor och djur innan det 

vattenburna avloppssystemet utvecklades. Idag innebär det 

konventionella vattenburna avloppssystemet att det släpps ut 

fullgod näring i sjöar och hav. Det krävs stora resurser för att rena 

allt detta vatten. Övergödningen av sjöar och hav bidrar till ökad 

algtillväxt som i sin tur kan orsaka syrebrist i vattnet. Genom 

urinseparering och spridning av urin på åkermark uppnås ett 

kretslopp av växtnäringsämnen vilket är en bättre hushållning med 

jordens resurser och en minskad påverkan på miljön. (Tanums 

kommun, 2010-03-08) 

För att spara på vattenmängden samt för att rensa avloppsvattnet 

från olika näringssalter kan urinseparering användas som 

alternativlösning. En fördel med urinseparerande system är att 

användningen av vatten minskar då urinen spolas med ytterst lite 

vatten (1-2 dl), mot en vanlig toalettspolning på 8-12 l.  

Urinseparerade toaletter har två utlopp som båda spolas med vatten, 

se figur 9. Toaletten är indelad i två delar där endast den främre 

används vid urinering, förutom detta ser toaletten i övrigt ut som en 

vanlig porslinstoalett. Den tvådelade spolningsmöjligheten ger en 

minskad vattenförbrukning en betydligt mindre vattenmängd krävs 

vid spolning för endast urin. Urinen sparas i tankar som grävs ner 

vid byggnaden, detta bland annat för att den skall hållas sval. 

Urinen behöver inte renas, därför blir dess hantering enkel. 

Urinbrunnen som tanken kallas tillverkas av betong, en patenterad 

konstruktion med flottör och gummipackning för att skydda urinen 

från kontakt med luften. Därigenom hindras ammoniakbildning och 

kväveflykt (lukten). (Dubletten, 2010-03-08)  

  

Figur 9. En urinseparerande toalett 

Figur 11. Passivhus färdigställt i Allingsås 2009 

(Passivhuscentrum, 2010) 

Figur 10. Hamnhuset i Göteborg, färdigställt 2008 

(Passivhuscentrum, 2010) 
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Bostäder och verksamhet 

Översikt 
På grund av att området till en början var avsedd för personer 65 

år och äldre ritades mindre lägenheter, 1ROK, 2ROK och 3ROK. 

Variationen i lägenhetstyperna kan nu anses vara för liten och i en 

fortsatt projektering av området bör man öka utbudet av större 

lägenheter. 

 Bostäder 
I den mest centrala delen av området på Måkeberg upprättas ett 

nästan kvadratiskt kvarter med bostäder. Lägenheterna i 

byggnaderna är placerade med balkong mot Vänern eller A-

hamnen och storleken på bostäderna varierar mellan 1ROK och 

3ROK. De L-formade byggnaderna som är placerade i den 

nordligaste delen i kvadraten är fem våningar höga och består av 23 

lägenheter per hus. 

Resterande åtta byggnader i kvadraten består av entréplan samt tre 

övre plan med tre lägenheter per våning, totalt nio lägenheter per 

hus. De åtta bostadshusen ger totalt 72 lägenheter och i samtliga 

hus i kvadraten finns lokaler att tillgå för annan verksamhet. 

På Norra Hamnplans södra del bakom Vänerns intilliggande 

handelsstråk finns två höghus placerade. Varje byggnad är 

utformad som två hus i ett, alltså två boningar som går ihop med 

varandra. byggnaderna är åtta våningar och består av 26 lägenheter 

vardera, totalt 52 lägenheter.  

 Handel 
Handeln har sin största utbredning efter i stort sett hela Norra 

Hamnplan och Måkebergs kustsida. Hamnen omges av byggnader 

som bildar ett nytt handelstråk och nya boende möjligheter. 

Lokalerna för handeln är placerade första plan, dels för 

lättillgängligheten och dels för att undvika översvämning för 

bostäderna som befinner sig på plan två och tre i dessa byggnader. 

 

Sammanlagt finns det efter gångstråket tio hus där det alltså är 

blandat handel med bostäder. Detta erbjuder ytterligare 30 

lägenheter till området. Gångstråket kommer delvis bestå av en 

brygga som kommer befinna sig precis intill vattnet. På detta sätt 

får man en vattennära känsla där man till och med kan stanna, slå 

sig ner och doppa fötterna i vattnet. Jämsides med bryggan kommer 

även ett gångstråk av gatusten sträcka sig.  

4 

a 

Handelslokaler finns likaså efter Norra Hamnplans östra kustsida. 

Dessa lokaler är planerade som enplanshus för att inte påverka  

bakomliggande byggnaders utsikt över Vänern.  Den nya handeln 

ska dra både Åmåls befolkning samt turister till det nya utökade 

centrumet. 

Sammanfattningsvis alstrar hela bostadsområdet 200 lägenheter 

varav 64 är 1ROK, 98 stycken 2ROK och 38 stycken 3ROK. 

Verksamheter utgör cirka 2200 m
2
 i området. 

 

 Café och restaurang 
I slutet av den nyplanerade bryggan vid Måkebergs kustsida 

placeras en byggnad med ett café och en restaurang. Resenärer och  

invånare får möjligheten att sätta sig till ro ute på en brygga och får 

en vacker utsikt över Vänern. Byggnaden är inte utformad utan står 

som en idé och vision men planerad i den grad att den inte ska vara 

högre än en våning för att inte skymma utsikten för bakomliggande 

byggnationer. 
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Sammanfattande punkter: 

 4 våningar 

 Totalt 9 lägenheter 

 1ROK, 2ROK, 3ROK på varje våning 

 Balkong försedd till varje lägenhet 

Byggnad 1 

  

Beskrivning 

Byggnaden består av fyra våningar plus vindsvåning. Entréplan är utformat med en lokal för annan verksamhet, förråd, tvättstuga 

samt trappa och hiss som är tillgängliga på alla plan. De tre våningarna över bottenplan är utformade med lägenheter i varierande 

storlek. Varje våning är utformad med 1ROK, 2ROK och 3ROK och är anpassade för grundläggande tillgänglighet, som innebär att 

manuell eller liten eldriven rullstol kan användas. Varje bostad är försedd med balkong som skiljer sig i form och placering för att 

skapa variation och händelser i fasaden som motverkar strikta former och linjer. Fasaden består av vit puts med träpanel på 

burspråken.  Det finns ingång på båda långsidorna, där den ena dörren är vänd mot innegården. Vindsvåningen är till för ventilation 

och annan installering som är nödvändig för en byggnad. Bottenplan har också utrymme för installationer i form av vatten och el. 

Totalt innehåller byggnaden 9 lägenheter. Plan-, fasad- och sektionsritningar se bilagor. 
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Sammanfattande punkter 

 4 våningar 

 Totalt 9 lägenheter 

 Alla lägenheter är försedda med var sin balkong 

Byggnad 2 

  

Beskrivning 

Byggnaden består av fem våningar. Entréplan är utformat med två lokaler för annan verksamhet, tvättstuga och garage. 

Garaget rymmer fyra bilar med två garageportar för in- och utkörning. I garagedelen finns även ett rum för förvaring av 

cyklar och på samtliga plan finns trappa och hiss. De fyra våningarna över bottenplan är utformade med lägenheter i 

varierande storlek samt ett förråd till varje bostad. Andra till fjärde våningen är utformad med 1ROK samt 2ROK men är 

inte anpassade för personer med behov av en eller två hjälpare eller som använder elektrisk rullstol. Varje bostad är 

försedd med balkong som skiljer sig i form och placering för att motverka strikta former och istället ge liv och variation i 

fasaden. Femte planet är gestaltad med 1ROK, 2ROK och 3ROK. Lägenheterna är försedda med större balkong vilket ger 

dem en lite mer lyxigare bostad. Våningen är också försedd med utrymme för installation av ventilation eller annan 

anläggning och bottenplan har utrymme för installationer i form av el och vatten. Fasaden består av träpanel och vit puts på 

burspråken. Huvudingången till byggnaden är placerad på den västra fasaden. På den södra sidan finns dörr till innegården. 

Plan-, fasad- och sektionsritningar se bilagor. 

 

Sammanfattande punkter: 

 5 våningar 

 Totalt 21 lägenheter 

 Garage på bottenplan 

 Balkong försedd till varje lägenhet 

16 
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Byggnad 3 

  

Beskrivning 

Byggnaden består av 8 våningar innehållande 26 lägenheter. Första plan är utrustat med tvättstuga samt förråd som alla i huset har 

tillgång till. Byggnaden är utformad som två fastigheter i ett, alltså två boningar som går ihop med varandra. Lägenheterna på 

framsidan av huset är utrustade med balkonger från andra till fjärde våning plus takvåningarna. Resterande våningar är utrustade med 

stora glasade fasader och kan på så sätt ta del av utsikten över Vänern. Baksidan av höghusen blir rustade med balkonger på fjärde, 

sjätte, sjunde och på takvåningarna. Dessa lägenheter får på ett gemytligt sätt tillgång till kvällssol. Burspråken på denna sida är till 

för att få liv i fasaden, för att få ett kraftigt ljusinsläpp in i lägenheten samt att hyresgästerna skall kunna få bra och varierande utsikt. 

Andra till sjunde våningen är utformade med en 1ROK, 2 stycken 2ROK och en 3ROK på varje våningsplan. Åttonde våningen är 

utformad som takvåning och är försedd med två stycken 2ROK. Byggnadens fasad består av svart tegel som speglar sig i 

omgivningen. Entrén till byggnaden är det man ser framifrån på bottenplan. Det finns tre ingångar totalt i byggnaden. Bottenplan har 

också utrymme för installationer i form av el och vatten. Plan-, fasad- och sektionsritningar se bilagor. 

 

 

Sammanfattande punkter: 

 8 våningar 

 Totalt 26 lägenheter 

 1ROK, 2ROK, 3ROK på varje våning 

 Förhöjd handikappsnivå 17 
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Byggnad 4 

  

Beskrivning 

Byggnaden är gestaltad med tre våningsplan varav bottenplan är utformat med två lokaler för annan verksamhet. 

Utrymmet för handeln är cirka 56 m
2
 i den ena lokalen och 78,5 m

2
 för den andra. Handelns lagerlokal är placerad på 

baksidan av byggnaden där också portar för på- och avlastning av varor skall utföras. Från entréplan och upp till de 

övre planen reser sig en spiraltrappa. På andra våningen gestaltas en 2ROK och den översta våningen består av en 

1ROK samt en 2ROK. Samtliga tre lägenheter har ett badrum utformat med tvättmaskin och torktumlare som ersätter 

tvättstugan. Byggnadens form erbjuder de boende i huset stora fönster som vänder ut mot A-hamnen. Lägenheten på 

andra våningen har en högre bröstning för att minska insynen men ger lika mycket utsikt. Fasaden består av vit puts 

med stora skyltfönster på bottenvåningen. Entrén till lägenheterna är placerad på baksidan av byggnaden medans 

entrén till handel är vänd mot A-hamnen. Vindsutrymmet är till för ventilation och annan installering som är 

nödvändig för en byggnad. Plan-, fasad- och sektionsritningar se bilagor. 

 

 

Sammanfattande punkter: 

 3 våningar 

 Totalt 3 lägenheter 

 1ROK och 2ROK 

 Totalt 134,5 m2 för handel  
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Byggnad 5 

  

Beskrivning 

Byggnaden är gestaltad med tre våningsplan varav entréplan är utformat med lokal för annan verksamhet. Utrymmet för handeln är 

cirka 77 m
2
 stort. På samtliga plan finns trappa och hiss till de två våningarna över bottenplan som är försedda med lägenheter med 

normalnivå. Andra våningen är utformad med 1ROK och 2ROK medans tredje våningen består av en 2ROK samt förråd till 

lägenheterna. Samtliga tre lägenheter har ett badrum utformat med tvättmaskin och torktumlare istället för tvättstuga. Bostäderna 

med 2ROK är utformad med balkong ut mot A-hamnen. Fasaden består Mörka träskivor med stora skyltfönster på bottenvåningen. 

Ingången till lägenheterna är placerad på baksidan av byggnaden medans entrén till handel är vänd mot A-hamnen. Vindsutrymmet 

är till för ventilation och annan installering som är nödvändig för en byggnad. Bottenplan har också utrymme för installationer i form 

av exempelvis el och vatten. Plan-, fasad- och sektionsritningar se bilagor. 

 

 

Sammanfattande punkter: 

 3 våningar 

 Totalt 3 lägenheter 

 1ROK och 2ROK 

 Totalt 77 m2 för handel  

 19 
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Måkeberg 

  

 

Motivering och beskrivning 

Botsadsområdet på Måkebergsplan är den mest centrala delen av 

alla bostäder i projektet. Delar av området som  låg under +46 meter 

har höjts upp till denna nivå. Detta för att förhindra översvämningar 

och undangå Vänerns högsta vattennivåer som kan uppstå idag. I 

framtiden är det då tänkt att byggnadernas bottenvåningar skall 

kunna begravas under jord och på så sätt bildas källarplan. 

Byggnaderna är placerade så de bildar en kvadratisk form och 

skapar en naturrik innegår till de boende. De L-formade husen är 

gestaltade på så vis att de bryter mönstret i kvadraten och genom 

växtlighet bildar olika kategorier av rum i form av offentliga, 

halvoffentliga och halvprivata platser. Dessa platser har försökt 

delats in i olika zoner. Vägar delar upp grönytan i fyra partier, de 

hus som ansluter till en del kan ses som de boende i byggnadens 

grönyta och på så sätt skapas fyra olika halvprivata zoner. Genom 

växtlighet närmast byggnaderna förtydligas den halvprivata zonen 

medans den mest centrala delen i grönområdet bildar en 

halvoffentlig plats för alla i området. I anslutning till vägarna har 

lokaler för annan verksamhet utformats för att skapa den lilla 

butiken som så ofta uppskattas i ett bostadsområde.  De lokalerna är 

utformade för mindre företag, organisationer och föreningar som får 

möjlighet att hitta sin plats i området. 

Söder om det kvadratiska bostadsområdet gränsar den mest centrala 

delen av handelsstråket. En väg  som delas av grönska avskiljer de 

båda områdena från varandra. Vägen som bildar baksidan av 

handelsstråkets byggnader är dels tänkt att användas som på- och 

avlastningszon för handel och de boende men också utformade för 

utryckningsfordon som ambulaner och brandbilar. Byggnaderna 

längs handelsstråket är utformade med verksamheter på första plan 

och bostäder på resterande plan. Handels lokalerna och 

lägenheterna är riktade ut mot hamnen för att stråket skall få en så 

vattennära känsla som möjligt. Långa öppna ytor kan ofta kännas 

obehagliga och oangenämna för människan men genom att placera 

varannan byggnad med långsidan riktad mot Vänern skapas rum i 

handelsstråket. Detta ger variation men också en känsla av trygghet 

genom att byggnader fångar in delar av ytan som genererar vrår där 

människor vistas inom. Intill vattnet sträcker sig en brygga utefter 

Måkebergs och Norra Hamnplans kustsidor som är försedd med 

sittplatser och olika plan för den som vill komma närmare vattnet. 

Längs Måkebergs kustsida fortsätter handelsstråket med en ny 

upprättad brygga och tre byggnader för annan verksamhet. 

Byggnaderna är inte utformade men har en vision och idé om att 

dess nivå inte skall uppgå till mer än ett plan. Detta för att inte 

bakomliggande hus skall påverkas i form av sämre sikt ut över 

Vänern. 

 

I den centralaste delen av 

grönområdet bildas en 

halvoffentlig plats 

Gatan bakom handelslokalerna 

fungerar som på- och 

avlastningszon 

På första plan i byggnaden 

skapas den lilla lokalen för 

företag, organisationer och 

föreningar 
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Partierna närmast 

byggnaderna bildar 

halvprivata zoner för de 

boende 
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Norra Hamnplan 

 

  

 

Motivering och beskrivning 

Norra Hamnplan består av två åtta vånings hus samt ett handelsstråk 

med fem byggnader innehållande verksamheter på första plan och 

bostäder på resterande plan. 

Norra Hamnplans yta är relativt liten att exploatera bostäder på och 

idén blev då att använda sig av höjden för att skapa så mycket 

bostäder som möjligt. De två byggnader på åtta våningar blir en 

häftig brytning mellan Åmåls nuvarande stadsbyggnader och 

nybyggnationen.  De boende i lägenheterna får en vacker utblick 

över hamnen, Vänern och nuvarande centrum. Byggnadernas 

samtliga lägenheter är utformade med förhöjd handikappnivå och 

med placeringen närmare nuvarande centrum och tillgängligheten 

av parkeringar gör platsen mer passande för personer som är i 

behov av personlig assistent eller sjukvård. Handelsstråket är 

utformat med samma utseende som på Måkeberg med placeringar 

av byggnader som skapar vrår och rum samt bryggan som ger 

tillgång till vattnet. 

Vägen som sträcker sig bakom handelslokalerna ger fortsatt 

möjlighet och lättillgänglighet för båtägare att lasta på eller av båten 

med diverse förnödenheter. Samtidigt är vägen utformad för på- och 

avlastningszon av varor för handeln och de boende men också för 

utryckningsfordon. 

Stora grönytor finns inte att utnyttja på Norra Hamnplan men 

mindre grönytor runt om de båda bostadshusen samt bakom 

handelsstråket finns att tillgå. Med växtlighet i form av buskar och 

träd skapas halvprivata grönytor att aktivera sig på för de boende på 

Norra Hamnplan. 

Delar av områdena framhävs mer under stycket Grönstruktur och 

hamnen. 

 

De resliga 

åttavåningshusen med 

utsikt över Vänern 

Placeringen av 

handelsstråkets byggnader 

framhäver vrår och rum 

framför varannan fastighet 

Lättillgängliga parkeringar 

för hyresgäster samt 

personal 
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Grönstruktur och hamnen 

Grönområden 
På Måkebergs södra udde där det idag står en fyr, utbreder sig en 

stor grönyta som för allmänheten skall användas som park. Ytan är 

cirka 2600-2700 m
2
 med träd och buskar utspridda över 

grönområdet. Genvägar av grusgångar delar arean i tre delar för att 

också skapa tre ytor för avskildhet. Parkens läge får en vacker 

utblick över Vänern för den som vill slå sig till ro eller för dem som 

aktiverar sig på olika sätt. 

Grönytan i den nordligaste delen framför kulturhuset är även den 

utformad till en park. Den skall även företräda framsidan av 

kulturhuset och är därför avsedd mer som en entré men går 

naturligtvis lika bra att slå sig ner på eller användas för olika 

aktiviteter om så önskas. Träd och buskar ger variation över ytan 

och skapar passager till kulturhuset.  

I den centralaste delen av bostadsområdet vilket är byggnaderna 

som bildar en nästan kvadratisk form på Måkeberg utformas en 

grönyta för de boende i kvadraten. Ytan är varierad i olika 

höjdnivåer för att skapa liv och kullar för barn och ungdomar att 

utföra olika aktiviteter på. Tillgängliga stigar gör det lättare att 

transportera sig genom området. 

Övriga grönytor är avsedda för utfyllning av området och skall 

generera en känsla av närhet till naturen. Grönstrukturen är också 

till för att skapa variation och tillfredställelse men också ytor i 

området att aktivera sig på. Naturen är ett bra sätt att skapa liv och 

händelser som behövs för ett attraktivt område. 

Hamnen 
A-hamnen utrustas med bredare bryggor för gångstråk i två nivåer, 

en på marknivå och en närmare vattnet. Båtplatserna längs bryggan 

som pekar mot centrum har avlägsnats för att i stället användas för 

på- och avlastning eller eventuellt som gästplatser. Bron som 

sammanbinder Södra Hamnplan och Måkeberg genererar till att 

mindre båtar bevaras i A-hamnen medans den planerade bryggan 

längs Måkebergs kustsida är till för de större båtarna. 

Båtrampen och kranen har förflyttats från gångstråket och är nu 

placerad längst norr ut bakom Kulturhuset. Bryggorna är försedda 

med trappor och ramper för handikappade ner till det lägre 

gångplanet. Det översta planet är utformat med en längsgående 

upphöjning i två nivåer för bruk av sittplatser. Upphöjningen delas 

av trappor och gångar för att få variation och händelser i bryggan. 
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Parken 

 

 

 

 

  

 

 

 

Motivering och beskrivning 

Offentliga platser är en viktig aspekt att ta tillvara på och skapa för 

samhället. Genom att erbjuda allmänheten ytor där människor kan 

ta del av områdets kvalitéer ger det en mer trivsam plats att besöka. 

Detta erbjuder fler aktiviteter åt turister och invånare än enbart 

handel. 

Udden på Måkebergs sydöstra kustsida är en utmärkt plats att 

utnyttja som park. Med vatten som omsluter grönytan skapar en 

enhetligt och tilltalande förening mellan det blåa och det gröna. 

Utblicken runt udden skapar stor variation för ögat att beskåda. En 

vy över handelstråket, båtar som passerar förbi udden, nuvarande 

centrum och kyrkan på Södra Hamnplan. 

Träd och grönska på Måkebergs udde skapar en paus mellan 

handeln runt A-hamnen och handeln längs Måkebergs kustsida. En 

plats att bara beskåda, slå sig till ro på eller för den som vill aktivera 

sig. Träd och buskar runt parken skapar ett rum med grönska, stora 

ytor av gräs att ta del av och grusgångar att transportera sig på. 

Växtligheten runt parken skall också verka som ett hinder ner till 

vattnet för familjer med små barn och öppna ytor skapar översikt i 

området. Parkbänkar är placerad i mitten av området vända med 

utsikt mot Vänern och A-hamnen. Träd placerade mellan och 

blomrabatter bakom bänkarna skapar en mysig och naturnära 

känsla.  

 

Översiktsbild över parken på Måkebergs udde. Bänkar, växtlighet och vatten gör att hamnen säkerligen blir en attraktiv 

plats. 

Parken är stor och det finns plats för människor att kunna aktivera 

sig på. 

Grusgångar gör det möjligt att promenera genom parken. 
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Innegården på Måkeberg  

 

 

 

 

  

 

 

 

Motivering och beskrivning 

I det kvadratformade bostadsområdet på Måkebergsplan finns det 

stora grönytor för de inneboende att tillgå. Grönytorna kan brukas 

på många olika sätt, exempelvis för fritidsaktiviteter som 

motionering av olika slag. 

De L-formade husen bildar små rum mellan dess väggar. Ytan är 

utformad till en halvprivatzone för de inneboende i de närligande 

byggnaderna. I den halvprivatazonen har en liten uteplats med 

omkringliggande buskar formats som ger en bra mötesplats och som 

också skapar trivsel. 

I kvadraten finns det också tillgång till två uteplatser utformade och 

integrerade i marken. Platserna är utmärkta att sitta och grilla vid 

och en intilligande lekplats skapar bra trivsel för barnfamiljer och 

fler aktiviteter för barnen. De inbyggda uteplatserna är placerade så 

de inte blir skuggade av de befintliga byggnaderna i 

bostadsområdet, vilket alltså medför en tillfredsställande kvällssol.  

Bänkar är även utsatta längs vägarna för att skapa fler mötesplatser 

eller för den som bara vill vila sig. Växtligheten inom kvadraten är 

riklig med träd, buskar och lite rabatter med diverse växter och 

plantor. 

 

2. Sandlådor samt integrerade uteplatser i marken finns 

tillgängliga för samtliga inneboenden runt innergården. 

1. Vy från en balkong i ett av lägenhetshusen på Måkebergs 

innergård.  

3. Den halvprivata zonen mellan de L-formade byggnaderna 

skapas en Uteplats som omges av buskar. 

24 
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A-hamnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Motivering och beskrivning 

Gångstråket som sträcker sig runt hela A-hamnen är försedd med 

trappor till det nedre planet av bryggan samt ramp för 

rullstolsbundna eller personer med barnvagnar. Den lägsta nivån av 

bryggan är utformad på vissa ställen med en ökad bredd på en meter 

ut mot vattnet. Här kan folk slå sig ner, kanske doppa fötterna i 

vattnet utan att påverka de förbipasserande. 

Upphöjningarna är skapade som sittplatser längs hamnen för den 

som vill vila sig och njuta av utsikten mot vattnet eller beskåda 

folket och livet som rör sig längst gångstråket. 

Personer med båt kan använda sig av bryggan som en av- och 

pålastningsplats och eventuellt på vissa ställen längs bryggkanten 

finns gästplatser för besökare. Samtliga bryggor ut i hamnen är 

bevarade och erbjuder lika många båtplatser som den gör idag. 

Båtrampen och båtkranen har förflyttats till den norra delen av 

Måkebergs kustsida men har samma funktion som nuvarande 

ändamål. Detta grundar sig på att dem anses försämra gång- och 

handelsstråket. De skapar ett hinder och en onaturlig del i stråket 

vilket genererade till en förflyttning som bedömas lämpa sig bättre i 

den nya stadsdelen. En förflyttning skapar ett lugnare och tryggare 

område genom att mindre trafik utgörs omkring handel- och 

bostadshusen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Norra Hamnplans handelsgata ut mot Måkeberg. 

Vy från Måkebergs södra kust utöver Norra Hamnplans kustsida. Översiktsbild över A-hamnen, man kan också se delar av områdets 

handelsstråk. 

Rampen förflyttas till den nordligaste delen bakom kulturhuset. 
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Figuren visar handelsstråkets brygga i genomskärning 

Båtkranens placering 

för större båtar som 

exempelvis segelbåtar 

Isättningsramp 

för mindre båtar 

Infart till 

båtrampen samt 

kranen 
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Nya hamnen 

  

 

 

 

Motivering och beskrivning 

Längs Måkebergs östra kustsida sträcker sig en cirka 100 meter 

lång brygga som är utformad i liknande form och funktion som 

bryggan vid A-hamnen. Hamnen är utrustad med cirka 100 

båtplatser och den bro som sammankopplar Södra Hamnplan med 

Måkeberg genererar till att den nya hamnen är avsedd för större 

båtar som exempelvis segelbåtar. 

En ny lång brygga förenar den sjönära känslan som skapas vid A-

hamnen och tillförs även vidare på Måkeberg. Åmål som är en 

båtstad förbinder sig än mer med Vänern genom att bygga ut 

hamnen och kan samtidigt erbjuda fler besökare och invånare 

båtplatser.  

För att förhindra Vänerns krafter från att förstöra hamnen och de 

intilliggande båtar som befinner sig där har en cirka 150 meter lång 

vågbrytare placerats på Måkebergs udde några meter innan 

bryggan.  

Bryggan kan komma att användas dels som handelsstråk eftersom 

lokaler för handel är placerade på Måkebergs kustsida. I den 

nordligaste delen av den nya bryggan integreras ett Café eller en 

restaurang som bildar slutstationen av bryggan. 

 

Handelsstråket längs Måkebergs kustsida Översiktsbilden visar den nya hamnen samt dess handelsstråk och 

restaurang.  

Inblick över den nya hamnen på Måkeberg utifrån Vänern. Vy från en balkong i ett bakomliggande bostadshus. 
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Transporter och 

kommunikation 

Gång- och cykelvägar 
Gångvägar till och från Måkeberg och Norra Hamnplan är 

utspridda över hela området. Detta för att det ska bli så bekvämt 

som möjligt för invånare och resenärer att röra sig på platsen. För 

att förhindra möjliga skador och skapa trygghet vid handelsstråket 

är cykel förbjudet. Inget hinder mer än bryggans upphöjningar 

finns mot vattnet och anses därför inte vara tillräkligt för att skydda 

cyklister. Framför kulturhuset framträder en park som bedöms vara 

olämplig för cykel pågrund av dess planerade syfte vilket är entré 

till kulturhuset men också gångvägar till och från parkeringen. 

Inom bostadsområdet är cykel och gångvägar inrättade mellan 

grönytorna. Bilvägar har undervikts i den grad som går för att 

skapa trygghet för invånarna och besökande. 

Vägarna skapar ett vackert gångstråk längs hamnen, förbi parken 

och norr mot kulturhuset. Byggnader och natur varierar under 

stråket för att skapa händelser och liv under vägen. Blandningen 

mellan vatten och land skall skapa lugn och ge trivsel för 

trafikanten och för den som vill slå sig till ro och njuta av utsikten 

finns parkbänkar utplacerade längs ledet. 

Om man inte vill fortsätta mot kulturhuset finns nu möjligheten att 

förflytta sig runt hamnen över en planerad bro som binder 

Måkeberg och Södra hamnplan. Ett gångstråk som inte visas på den 

tematiska kartan men innebär ett led som forsätter väster ut när 

man passerat bron och forsätter mot nuvarande centrum.  

 Bron 
Genom att anlägga en bro mellan Södra Hamnplan och Måkeberg 

ges ytterligare en möjlighet för folk att ta sig till handelsstråket. 

Nuvarande valmöjligheter för att ta sig till Måkeberg är få, då enda 

alternativet är att transportera sig mot centrum och runt hamnen om 

man befinner sig på Södra hamnplan. Bron är inte konstruerad men 

kan behöva vara öppningsbar för att båtar ska kunna ta sig in och ut 

ur hamnen även om vattennivån för tillfället skulle vara förhöjd.  
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Handels- och gångstråk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Motivering och beskrivning 

Centrums nuvarande handelsstråk förlängs via A-hamnen, över 

udden och längs nya hamnen. Det skapar en naturlig övergång 

mellan nuvarande centrum och nybyggnationen. A-hamnen och 

Vänern anses ha stor inverkan och vara en tillgång för utnyttjandet 

av affärsverksamhet. Sommartid befinner sig många personer vid 

hamnen och skapar rörelse redan idag vilket för framtida 

bebyggelse skapar goda förutsättningar för handelsverksamhet. 

Vidare efter Måkebergs östra kustsida fortsätter handelsstråket mot 

kulturhuset. Sträckan utgör en mindre del av verksamheter men 

skapar ändå en attraktion med utsikten mot Vänern och den nya 

hamnen. 

Genom att koppla nybyggnationens handelstråk med nuvarande 

centrum får man en naturlig övergång. Detta är ett försök till att 

förhindra ett glapp och en förflyttning av dagens centrum som 

bidrar istället till att centrum breder ut sig. 

Motionsstråken dras med en blandning av handel och natur. Idén är 

att stråken skall få olika teman beroende på vilken led man tar. 

Väljer man att motionera längs handelstråket finns ett alternativ till 

att det utbreder sig större rörelse i stråket samt en mer stadskänsla. 

Den bro som har utformats för att binda ihop och skapa fler 

tillträden till området skapar ledet som skall kännas mer naturrikt 

och lugnare för trafikanten. Det sträcker sig från kulturhuset förbi 

parken och över bron som övergår till den nuvarande delen av 

staden för att fortsätta efter Vänerns västra sida. Nattetid lyser 

stråken och handeln upp av skyltfönstrens belysning och gatlyktor 

som sträcker sig längs vägarna. 

 

 

Handelsstråket ut efter Norra Hamnplan, vill man ta igen sig finns 

det utmärkta platser att slå sig ner vid längs bryggan. 

Runt parken finns det gemytliga gångstråk att motionera på. 

Handelsstråket på Måkebergs södra kust. Måkebergs södra handelsstråk nattetid. 
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 Bilvägar 
Efter Måkebergsvägen finns det fyra möjliga infarter till Måkeberg 

och Norra Hamnplan. Det finns bra förbindelser för brandkår, 

ambulans- och servicepersonal att ta sig in bland bostadshusen om 

så krävs. Det finns även bra tillträde för transporter till och från 

handelslokalerna. Trots att det finns tillgång för olika transportsätt 

inne i området har prioriteringen hela tiden legat på att försöka 

undvika så mycket bilvägar som möjligt för att bevara grönytorna 

och skapa ett lugnt område. De blå trafiklederna är stråk 

tillhandahållna för blandad trafik, som innefattar gång, cykel och 

bil.  

 

 Båt 
Det finns bra förbindelser för båttrafikanter att ta sig in och ut ur A-

hamnen. Hamnens norra sida är utrustad med en på- och 

avlastningsbrygga för turister, fiskare och liknande för att de ska 

kunna lägga till när behov finns. Större båtar skall även kunna 

förtöja vid den nya hamnens bryggor. Tillsammans utgör de båda 

hamnarna cirka 430 båtplatser. 
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Trafikleder på Norra Hamnplan och 

Måkeberg 

 

 

  

 

 

 

Motivering och beskrivning 

Bilvägar i området finns det gott om men samtidigt har det 

prioriterats bort, mestadels för att försöka behålla en lugn och trygg 

känsla. Vägen bakom Måkebergs handelsstråk tar stopp vid dess 

östra kustsida, mycket för att slippa genomfart av bilar för att på så 

sätt öka säkerheten i området. Det är oerhört viktigt för 

människorna i området att känna en trygghet när deras barn är ute 

och leker eller när de själva är ute och aktiverar sig.  

Genomfartsleder i bostadsområdet på Måkeberg och Norra 

Hamnplan ger möjligheter för personal av olika slag så som 

brandkår, ambulans- och servicepersonal att ta sig fram samt 

underlättar för inneboende vid på och avlastning av förnödenheter. 

På- och avlastningsvägen för handeln på Måkebergs södra 

kustsida.  

Möjligheter för trafikanter att ta sig in bland husen om behov 

finns. 

På- och avlastning för handeln på Norra Hamnplan. Infart till parkeringar och lägenheter framför bostadshusen på 

Måkebergs östra sida närmast den nya hamnen. 
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Siktlinjer 

 Siktlinjer 
För att bemöta de boende i de bakomliggande fastigheterna har 

byggnaderna i förslaget placerats ut så de bildar öppningar mellan 

varandra och skapar siktlinjer. Detta för att inte skapa en mur 

framför dagens invånare utan bevara utsikten. De byggnader som 

påverkas mest av nybyggnationen är vandrarhemmet och huset norr 

samt söder om vandrarhemmet.  

Utblickar & inblickar 
Från sjöläge kommer man att kunna blicka in över området. Dagtid 

ser man byggnaderna efter handelsstråket vilket förhoppningsvis 

kommer att bli en stor dragningskraft för att lägga till och gå i land. 

Under natten lyser gatlyktor upp handel- och gångstråken längs 

med kustsidan vilket utifrån Vänern ger bättre insyn för båtar till 

sjöss och som samtidigt pryder stråken. 

Längs handelsstråket skapas det ypperliga möjligheter att blicka ut 

mot Vänern vilket ger en stor attraktionskraft vid Måkeberg och 

Norra Hamnplan samt en trivsam plats för de boende i området och 

besökare. 
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Siktlinjer 

  

 

 

 

Motivering och beskrivning 

Byggnaderna på Måkeberg och Norra Hamnplan är utplacerade och 

planerade för att bakomliggande bostadshus fortfarande ska få ta del 

av utsikt över Vänern. Vandrarhemmet är den byggnad som 

påverkas mest av bebyggelsen men genom att öppningar skapas 

mellan byggnader ges siktlinjer som sträcker sig ner till Vänern och 

A-hamnen. Lägenheterna runt handelsstråken har bästa möjliga 

utsikt över Vänern av samtliga planerade bostadshus, men har 

samtidigt planerats så att byggnaderna blir lägre ju längre ner mot 

vattnet man kommer. Våningarna på husen blir alltså färre närmare 

kustsidan. Byggnaderna bakom åttavåningshusen får fortsatt utsikt 

men nu mellan bostadshusen.  

 

 

 

 

 

 

Sikten ut mot Vänern från vandrarhemmet väster om Måkeberg.  Sikt ut över A-hamnen från vandrarhemmet. 

Sikt ut mot Vänern från ett befintligt bostadshus väster om Norra 

Hamnplan. 
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Parkeringar och källsortering 
 

Parkeringar 
Parkeringar i området uppgår till 336st. För att motsvara behovet 

av parkeringar vilket är 366 stycken, läggs de sista 30 under 

marken plus parkeringar för kulturhuset. De366 parkeringar är 

försedda för all aktivitet på Norra Hamnplan och Måkeberg 

förutom Kulturhusets verksamhet.  

Parkeringarna är utsatta runt om i området för att de flesta ska få 

möjlighet att parkera nära sina bostäder, handeln eller nära de båda 

hamnplatserna. De två nordligaste parkeringarna på Måkebergsplan 

har ett underjordiskt plan. Detta plan kommer innehålla de 30 

parkeringarna som nämnts tidigare samt alla parkeringar som är 

försedda för kulturhusets verksamheter. 

Garage 
Garageplatser finns tillgängliga i de nordligaste bostadshusen och är 

utformade för sammanlagt åtta bilar. 

 Källsortering 
Källsorteringen kommer att bevaras på sin nuvarande plats och kommer 

inte förändras.. 

 

 1ROK   

Lägenheter    
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Åmåls Stadsutveckling och det 

offentliga rummet 

Noder 
Utvecklingen av Måkeberg och Norra Hamnplan vidgar 

stadskärnan och skapar en ny stadsdel där människor kan röra sig 

inom. Idag finns ingen riktig nod eller om man vill kalla den 

attraktionspunkt vid Måkeberg, detta kan då tyckas vara en 

ointressant plats för människor att befinna sig vid. För att motverka 

detta och utnyttja hela området anläggs det visionära kulturhuset i 

den nordligaste delen av Måkeberg som då bildar en viktig nod i 

den nya stadsdelen. Detta skapar en yta med attraktionsmöjligheter, 

likt en triangel mellan nuvarande centrum, kyrkan på Södra 

Hamnplan och kulturhuset vid Måkeberg. Kulturhusets placering är 

också till för att bevara intresset för området i framtiden eftersom 

ett nytt bostadsområde har en viss attraktion men trappas ner efter 

tiden. 

Åmåls koppling till Vänern 
Måkeberg och Norra Hamnplans kustsida är gestaltade med 

gångstråk och bryggor som binder ihop området med vattnet. För 

att få gångstråket och bryggorna mer levande har byggnaderna 

längs handelsstråket placerats på olika avstånd från gångstråket, 

denna lösning skapar rum att vistas på längs tråket. Visionen om att 

knyta Åmåls stadskärna till Vänern förverkligas genom att binda 

ihop stadens nuvarande centrum med byggnaderna längs hamnen, 

skapa bra förbindelser mellan land och vatten gör det samtidigt 

möjligt att få en vattennära känsla. 

Det nya offentliga rummet 
Den nya stadsdelen genererar ett helt nytt offentligt rum för Åmåls 

befolkning. Platsen som efter gestaltningen har blivit en attraktiv 

yta för människor att mötas bidrar med en helt ny dimension för 

Åmåls invånare. Åmåls stadskärna är idag ett attraktivt offentligt 

rum men skulle tillsammans med nybyggnationen på Måkeberg och 

Norra Hamnplan kunna bli ett stort gemensamt offentligt rum.  

Övergripande struktur 
Allt nytt på situationsplanen har noga eftertanke med sin placering, 

inget har lämnats åt slumpen. Tillträde till området, grönska, 

handel, bostäder, hamnen och parkeringar är alla faktorer som har 

placerats ut på bästa sätt enligt vårt tycke. 

Stråk och platser 
Handelsstråket längs Norra Hamnplan och Måkebergs kustsidor har 

förhoppningsvis en så stark attraktion och funktionsduglighet att 

det kommer bli en naturlighet för människor att strosa omkring på.  

Parken som utformas på Norra Hamnplans udde ses 

förhoppningsvis även den som en stark plats för att uppmuntra folk 

till att befinna sig i området.  

  

Ett nytt vattennära stråk knyter 

Åmåls stadskärna till vattnet 

En ny bro skapar bättre 

kommunikation med området 

och sammanbinder staden än 

mer med Måkeberg 

Skapar en viktig nod i samhället och 

bidrar till mer rörelse och bättre 

utnyttjande av hela området. 

Den stora grusytan på Måkeberg 

har blivit ett vackert 

bostadsområde och en drastisk 

förändring i staden som skall 

bidra till en positiv förändring 

Det nya handelstråket 

erbjuder nya verksamheter i 

staden och invånarna får en 

nya spännande attraktion. 
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7  SLUTDISKUSSION 

Arbetsprocessen 
Områdesanalysen och våra litteraturstudier har varit en stor grund 

till att föra processen framåt och därmed finna argument och 

inspiration till gestaltningsförslaget. Analysen ger en bild över 

vilka styrkor och svagheter samt hot och möjligheter som uppträder 

i området. Litteraturstudien har varit till stor nytta vid 

riskhanteringen av de olika utmaningarna som påverkar förslaget. 

Utmaningar 
De största utmaningarna under arbetets gång har varit att hantera 

Vänerns framtida vattennivå med tanke på kommunens 

begränsningar och restriktioner samt de väntade vattenhöjningarna. 

Avloppsreningsverket skapar en mindre yta att exploatera bostäder 

på vilket genererade till att höjden på byggnaderna var tvungna att 

utnyttjas i högre grad. Detta gav då en stor utmaning att inte hindra 

sikten för de bakomliggande byggnaderna . En annan utmaning har 

varit att åstadkomma vad vi tror att kommunen vill ha. Att försöka 

vara nyskapande och hitta lösningar för vad kommunen anser har 

varit brister i tidigare gestaltningsförslag och hitta styrkor som 

bildar ett attraktivt område. 

Exploateringsgraden av bostäder och handel har under 

gestaltningsprocessen visats sig vara en stor utmaning, som i sin tur 

har frambringat tveksamheter kring mängden lägenheter och 

handel. Det skapar för oss en konflikt mellan utnyttjandegraden och 

den ekonomiska delen i projektet. Vi anser att ingreppet kan bli för 

stort i området, man kunde då minska mängden lägenheter om 

möjligheten fanns för att på så sätt ta bort ett plan i byggnaderna 

och få nybyggnationen i samma nivå som nuvarande centrum. Men 

medvetandet om att mängden lägenheter också handlar om en 

ekonomiskaspekt delar vår åsikt om att ta bort bostäder. 

Med den höga exploateringsgrad som finns i området medför detta 

också många parkeringar vilket vi anser är lite väl mycket och 

skulle kunna minskas genom att minska antal lägenheter eller som i 

vårt förslag läggas under mark för att uppfylla kvoten. 

Gestaltningsförslaget 
Den mest betydelsefulla utgångspunkten i arbetet har varit att 

använda sig av Vänern och hamnen för att hitta inspirationskällor 

till utformningen. Byggnadernas formgivning och färgskala skall 

förmedla ett modernt område som syftar till att inspirera 

kommunen vid framtida utbyggnader av stadskärnan. Förslagets 

bil-, cykel- och gångstråk har utformats i ett försök till att skapa 

trygghet för trafikanter. Det kan handla om att förse vägarna med 

belysning, upprätta ett skyltprogram och skilja bilar med övrig 

trafik i den mån som går. Gångstråket längs hamnen fanns hela 

tiden i tanken från start till mål. Placeringen valdes för att få ut det 

mesta av vad det nya bostadsområdet har att erbjuda. Den 

vattennära känslan och utsikten ut över Vänern är minst sagt 

ovärderlig. Områdets marknivåhöjning skall förhindra 

översvämningar som kan uppstå idag. I ett längre perspektiv finns 

möjligheten att höja marken ännu mer och första våningen i 

byggnaderna blir då källarplan. Det negativa med lösningen är att 

verksamheter förses under markytan eller i värsta fall tas bort från 

platsen.  

Vid starten av examensarbetet var kommunens plan att området 

skulle utformas för målgruppen 65 år och äldre men under tidens 

gång ändrades dessa planer till en varierande målgrupp. 

Gestaltningen hade då kommit så långt i processen att byggnaderna 

ansågs klara vilket i dagsläget gör att förslaget innehåller få 

bostäder planerade för familjer. 

De två höghusen placerades på Norra hamnplan för att utnyttja den 

relativt mindre ytan fullt ut. Istället för att möjligen sätta ut fyra 

fyravåningshus och troligtvis förstöra alla nuvarande utblickar för 

bakomliggande fastigheter valdes alltså att upprätta två högre hus. 

På detta sätt bevarades ändå en del siktlinjer mellan höghusen. 

Vissa delar på bostäderna anser vi kan behöva ses över. Byggnad 4 

kan exempelvis ha förstora fönster vilket ger för stor insyn i 

lägenheten och också vara otänkbart när det gäller inneklimatet. På 

sommaren blir det väldigt varmt medans det på vintern blir för 

kallt. Inga balkonger erbjuds vilket kan anses vara en nackdel men 

utformningen av byggnaden ger möjligheten att lägga till denna del 

om så önskas. 

Balkong utformas inte heller på de övre planen i byggnad 3. I 

gestaltningsprocessen för byggnad 3 skapades utsidan först och 

funktionen inomhus kom i andra hand vilket gjorde att vissa 

lägenheter erbjuds balkong medans andra fick stora fönster. Men 

detta ansågs inte som något negativt. Vid ytterligare reflektioner 

har vi insett att man även här kan komma att få problem vid 

inomhusklimatet och samtidigt bildat en orättvis detalj eftersom 

alla inte får möjlighet till balkong. Men själva tanken att upprätta 

två högre byggnader på Norra Hamnplan anser vi vara god 

eftersom man erbjuder många lägenheter på en liten yta. 

Den största svagheten som tros kan ha en negativ effekt ur 

kommunens perspektiv är byggnadernas form och utseende. 

Möjligheten att nybyggnationen inte smälter in i omgivningen kan 

vara en nedrivande faktor i förslaget. Men vi vill och tycker att det 

är ett bra tillfälle att våga sticka ut med det mer moderna utseendet 

och driva utvecklingen framåt. Med framåt menas att man skall 

våga ta ett kliv i utvecklingen som kan handla om miljöanpassade 

bostäder och det exteriörmässiga som anses vara modernt nu. Vi 

vill inte fastna i tanken att det skall se ut som det alltid har gjort 

eftersom vi inte tror att det är ett hållbart byggande in i framtiden. 

De mål som sattes upp för projektet anser vi har uppnåtts. Men om 

andra utomstående har samma uppfattning kan endast komma att 

visas i framtiden. Vi syftar då exempelvis på om kommunen tar till 

sig miljöaspekterna och skapar ett miljöanpassat område eller 

exempelvis om lokalbefolkning samt resenärer anser att de har 

hittat en gemytlig plats som de gärna besöker igen.  
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8  TACKORD 
 

Författarna till detta examensarbete vill rikta ett stort tack till 

följande personer, som på olika sätt bidragit med hjälp och 

kunskap: 

Susanne Andersson, Åmåls kommun 

Mikael Götlind, Karlstads universitet 

Malin Olin, Karlstad universitet  
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10 BILAGOR 
Plan-, sektions-, och fasadritningar presenteras i skalan 

1:200. Situationsplanen presenteras i skalan 1:2000. 

Bilaga 1 Planritning och Sektionsritning, Byggnad 1 

Bilaga 2 Fasadritningar, Byggnad 1 

Bilaga 3 Planritning, Byggnad 2 

Bilaga 4 Planritning, Byggnad 2 

Bilaga 5 Planritning och Sektionsritning, Byggnad 2 

Bilaga 6 Fasadritning, Byggnad 2 

Bilaga 7 Planritning, Byggnad 3 

Bilaga 8 Planritning, Byggnad 3 
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