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BAKGRUND 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 31 mars 2021 planenheten i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Korstorp 2:1 m.fl ., Mariestads centralort, Mariestads 
kommun. Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av en ny tung industri. 
Industrin omfattas av Sevesolagstiftning och medför stort transportbehov till allmänt 
vägnät. 

Exploatör för området är Volvokoncernen med syfte att tillverka battericeller för 
elektriska fordonsapplikationer. Verksamheten har ett omfattande markbehov och kräver 
delvis höga byggnadshöjder. Vidare har verksamheten ett omfattande logistikbehov med 
krav på eff ektiva transportmöjligheter, tillgång till stora volymer process- och kylvatten 
samt hög elkapacitet för sin elförsörjning. 

Föreslaget planområde angränsar i norr till statlig väg 202, i väst till E20, i söder till 
området Suntorp och i öst till området Bengtstorp. Trafi kverket planerar ombyggnation 
av E20 till en mötesfri motortrafi kled mellan Örebro - Göteborg, ombyggnationen 
påverkar sträckan förbi aktuellt planområde för Korstorp. Planområdet omfattar 
cirka 146 hektar. Med anledning av att planområdet delvis utgörs av brukningsvärd 
jordbruksmark som skyddas enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken, har kommunen att visa 
att planerad markanvändning är av väsentligt samhällsintresse, samt motivera varför 
den föreslagna lokaliseringen är den mest lämpliga. Kommunen har därför upprättat 
föreliggande lokaliseringsutredning där alternativa lokaliseringar redovisas och jämförs 
med det ursprungliga planförslaget, Korstorp 2:1 m.fl . 

SYFTE 
Lokaliseringsutredningens syfte är att bedöma om ett genomförande av detaljplan 
för Korstorp 2:1 m.fl . behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och om 
planområdets lokalisering är den mest lämpliga för planerad industriverksamhet. 

UTREDNINGENS DISPOSITION 
Utredningen inleds med ett avsnitt där de aktuella kommunernas planeringsförutsätt-
ningar beskrivs utifrån relevanta aspekter för föreslagen verksamhet. Därefter redovi-
sar kommunen bedömningen om ett genomförande av planförslaget är ett väsentligt 
samhällsintresse. Vidare redovisas hur utredningsområdet för alternativ lokalisering har 
avgränsats och utifrån vilka kriterier  lokaliseringarna ska bedömas. 

Inledning  

Översiktlig kartbild på föreslaget planområde, Korstorp 2:1 m.fl . i blått.

Vidare presenteras geografi ska avgränsningar för fem områden som utgör alternativa 
lokaliseringar  samt redovisning av förutsättningarna för Korstorp 2:1 m.fl . Därefter be-
döms de alternativa lokaliseringarna utifrån uppsatta kriterier och för varje område görs 
en samlad bedömning om lokaliseringen bedöms kunna tillgodose planläggningens syfte 
utifrån allmän synpunkt tillfredsställande sätt. Avslutningsvis jämförs planområdet och 
samtliga lokaliseringsalternativ i en bedömningsmatris med efterföljande slutsats om val 
av lokaliseringsalternativ.

METOD
I lokaliseringsutredningen har platser för alternativ lokalisering av planområdet utretts 
i Mariestads kommun och angränsande kommuner (Gullspångs kommun, Töreboda 
kommun, Skövde kommun, Skara kommun och Götene kommun) med hjälp av gis-
programvara. Lokaliseringsprövningen genomfördes i två steg. I steg 1 görs ett urval 
utifrån uppsatta baskrav (se sida 10). De områden som uppfyller baskraven går vidare till 
steg 2. I steg 2 bedöms områdena utifrån bestämda bedömningskriterier (se sida 13). 
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LAGSTIFTNING KRING IANSPRÅKTAGANDE AV 
BRUKNINGSVÄRD JORDBRUKSMARK
Brukningsvärd jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra dagens och framtidens 
matproduktion samt för att långsiktigt bibehålla den biologiska mångfalden. 
Exploatering av brukningsvärd jordbruksmark får endast ske under förutsättning att 
vissa kriterier är uppfyllda (3 kapitlet 4 § MB). Vid exploatering av brukningsvärd 
jordbruksmark måste kommunen kunna påvisa att bebyggelsen eller anläggningen 
behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och att detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk. För att göra en sådan bedömning ska olika alternativa lokaliseringar pekas ut, 
beskrivas och slutligen vägas mot varandra för att kunna påvisa den mest lämpliga. 

I förarbetena (proposition 1985/86:3, s. 158) förtydligas stycket från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt enligt följande: 

Med uttrycket ”tillfredsställande” avses att lokaliseringen av 
exploateringsföretaget skall vara fullt godtagbar från samhällsbyggnadssynpunkt. 
Självfallet inryms däri att den alternativa lokaliseringen skall vara tekniskt och 
funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig.

KOMMUNALA BESLUT OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 

Nedan sammanfattas delregionala och kommunala beslut i form av ställningstaganden 
i den regionala utvecklingsstrategin och de berörda kommunernas översiktsplaner som 
på olika sätt berör utredningen. Kommunerna som har områden som kan tillgodose 
uppsatta baskrav är Mariestad och Gullspång. Rubrikerna skiljer sig aningen för de två 
kommunerna då respektive översiktsplan har olika inriktningar och omfattning. Det som 
lyfts ur varje översiktsplan är sådant som bedöms vara relevant för föreslagen verksamhet 
och lokaliseringsutredningen.

Region Skaraborg

Delregional utvecklingsstategi för Skaraborg 2030 (DRUS)
Skaraborgs kommunalförbund antog den delregionala utvecklingsstategin i mars 2022 

Förutsättningar   

som syftar till att Skaraborg ska arbeta stategiskt på ett långsiktigt och målinriktat sätt 
genom att man formulerar övergripande mål för Skaraborg. Dessa övergripande mål är:
• Skaraborg är synligt i världen och skaraborgarna trivs och utvecklas
• Skaraborg är en industriregion i världsklass där befi ntliga företag är framgångsrika, 

nya etablerar sig och dit människor fl yttar
• Skaraborg är globalt konkurrenskraftigt genom att möta kompetensbehoven för ett 

arbetsliv i omställning och en värld i förändring. 

Eff ekten av dessa mål ska vara att Skaraborg är Sveriges fj ärde största arbetsmarknads-
region samt att Skaraborg har 300 000 invånare. Mariestad och Gullspång omfattas av 
DRUS:en.
 
Mariestads kommun 

Vision 2030 
Kommunens vision antogs i december 2010 och är den kommunala verksamhetens 
ledstjärna i utvecklingsarbetet. Visionen bygger på fem byggstenar som fångar upp och 
defi nierar kommunens identitet och utvecklingsriktning.

Översiktsplan 2030
Mariestads översiktsplan antogs i juni 2018 och bygger på kommunens vision. Planen 
redovisar huvuddragen i kommunens ställningstaganden för planering av mark och 
vatten, samt pekar ut mål för befolkningsutvecklingen, bostadsbyggandet och  av 
jobbskapandet till 2030.  Målen är:

• Öka med 4 000 nya invånare 

• Bygga 2 000 ny bostäder 

• Öka antalet arbetstillfällen med 1 650 inom kommunen och i Skaraborgs 
arbetsmarknadsregion

Kommunen beskriver i översiktsplanen fyra strategiska fokusområden. Fokusområden 
har utarbetats med utgångspunkten att säkerhetsställa en långsiktig hållbar utveckling, 
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tillväxt i hela kommunen samt en tillväxtnivå i likhet med övriga kommuner i regionen. 

• Försäkra placeringen i nätverk, överbygga barriärer 

• Bygga längs befi ntlig infrastruktur och service 

• Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena 

• Stärkt regionalt samarbete

Areella näringar 
Översiktsplanen beskriver betydelsen av att bevara brukningsvärd jordbruksmark och 
se den som en viktigt resurs för dagens och framtidens matproduktion. Samtidigt 
poängteras att brukningsvärd jordbruksmark inte är utpekat som riksintresse och att 
planeringsansvaret för hushållande av marken ligger hos kommunerna. Vidare nämns att 
det 1971 genomfördes  en nationell inventering och en graderingen av jordbruksmarkens 
brukningsvärde. Graderingsskalan var från 1-10 där 1 inte var brukningsvärd 
jordbruksmark och 10 var högklassig jordbruksmark. I Mariestads kommun fi nns i 
huvudsak klass 2 mark och närmare Tiveden klass 3. Jordbruksvärdena återfi nns framför 
allt i de stora sammanhängande jordbrukslandskapen i kommunens södra delar.  

Översiktsplanen gör ett ställningstagande vad gäller exploatering av jordbruksmark: 

• Ianspråktagande av jordbruksmark ska i första hand ske i närhet av befi ntlig bebyggelse 
och samhällsviktig infrastruktur.

Näringslivsstrategi för Mariestads kommun 
Kommunens näringslivsstrategi antogs våren 2019. Syftet med strategi är att bland annat 
bidra till ett bra företagarklimat och tydliggöra kommunens arbete för näringslivsutveckling. 

Strategin beskriver kommunen som en attraktiv näringslivskommun och etableringssort 
där man tillvaratar sitt unika läge vid skärningen mellan E20 och riksväg 26.

Strategin kopplas samman med kommunens vision Mariestads 2030 och Översiktsplan 
2030 och anger följande övergripande mål till 2020 och 2025:  

• Mariestads kommun ska enligt Svensk näringslivs företagsklimatundersökning fi nnas 
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Gullspångs kommun 

Översiktsplan, Vision 2020
Gullspångs översiktsplan ”Vision 2020” antogs i februari 2011. Gullspång har i vision 
2020 identifi erat fyra strategiska områden för den framtida utvecklingen. De är Arbete 
och entreprenörskap, Service, Boende och Infrastruktur. Vidare anges sektorsmålen 
Näringsliv och sysselsättning, Kultur, Ekonomi, Föreningsliv, Miljö, Folkhälsan, 
Befolkningsutveckling, Energi samt Jämlikhet och jämställdhet.

Areella näringar och odlingslandskapet
I Gullspångs översiktsplan ”Vision 2020” anges följande ställningstaganden som berör  
exploatering i jordbruksmark: Jord- och skogsbruket är en tillgång för kommunen och 
ska främjas. Kommunen anser att det kulturhistoriska skogs- och odlingslandskapet 
ska bevaras. Vidare anges att för att främja de areella näringarna bör inte enstaka 
nytillkommande bebyggelse lokaliseras så att krav på inskränkningar i jord- och 
skogsbruket kan uppstå. I begränsad omfattning kan mark för jord- och skogsbruk 

bland de 10 bästa näringslivskommunerna år 2020 i Sverige.

• 800 nya arbetstillfällen inom kommunen fram till 2025. Målet innebär vidare att alla 
sektorer ska jobba mot 4000 nya invånare och 2000 nya bostäder.

• Antalet nyregistrerade företag i Mariestad skall visa en positiv utveckling under 
perioden 2019-2021 på 10 procent, jämfört med perioden 2016-2018.

• Utveckla nya aff ärsmöjligheter för befi ntligt näringsliv och för nyetableringar genom 
konkreta projekt inom området för klimatåtgärder, Agenda 2030. Genom öppen 
testbädd, universitets samarbeten och tillsammans med företag, främja klimathållbar 
aff ärsutveckling.

Infrastruktur
Mariestads kommun har främst tre viktiga infrastrukturstråk inom kommunen, E20, 
väg 26 och Kinnekullebanan. Inom Sverige sträcker sig E20 mellan Öresundsbron och 
Stockholm och är 770 kilometer lång. Vägen genomskär kommunen från nordöst till 
sydväst, öster om Mariestads tätort. E20 är utpekat som riksintresse för kommunikation 
och primärled för farligt godstransporter. Vägens årsdygnstrafi k (ÅDT) är beräknat till 
14 000. 

E20 förbi Mariestad

Trafi kverket är i slutskedet för planeringen av ombyggnation av E20 inom Mariestads 
kommun. Vägsträckningen är indelat i tre separata vägplaner och vägplanen förbi 
aktuellt planområdet heter E20 förbi Mariestad, delen Muggebo - Tjos och var 
föremål för granskning mellan den 9 juli - 31 augusti 2021. Vägplanens syfte att öka 
vägens trafi ksäkerhet och tillgänglighet. Byggnation av den nya vägsträckan beräknas 
påbörjas 2023-2026.  Projektet är en del av satsningen på hela E20 där vägen ska bli 
mötesseparerad till 2025. Finansieringen fastställdes i Nationell plan för infrastruktur 
2014- 2025 där fl era av Västra Götalands kommuner fi nns med som medfi nansiär, 
däribland Mariestads kommun.  

Översiktlig kartbild över del av E20s ombyggnad förbi föreslagen lokalisering, Korstorp 
2:1 m.fl . (blå yta)
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komma att tas i anspråk för utbyggnad av tätorterna eller för nya vägprojekt. Kommunen 
anger även i sin översiktsplan att man ska verka för att skydda värdefulla våtmarker. 

Näringsliv
Gullspångs kommun anger under sektorsmålet Näringsliv och sysselsättning att för att 
stärka näringslivet och sysselsättningen är det viktigt att den kommunala organisationen 
kan:

• Förmedla lokaler och tomter för företagsetablering i anslutning till kommunens 
tätorter

• Utveckla infrastrukturen så att näringslivets utveckling främjas.

Gullspång utmärker som en industrikommun men översiktsplanen anger inga områden 
för nya industrier eftersom kommunen bedömer att det behov som fi nns klaras inom 
ramen för befi ntliga detaljplaner. 

Infrastruktur
Gullspångs kommun har främst tre viktiga infrastrukturstråk inom kommunen, E20, 
väg 26 och Kinnekullebanan. Inom Sverige sträcker sig E20 mellan Öresundsbron och 
Stockholm och är 770 kilometer lång. Vägen genomskär kommunen från öst till sydväst, 
strax norr om tätorten Hova. E20 är utpekat som riksintresse för kommunikation och 
primärled för farligt godstransporter. Vägens årsdygnstrafi k (ÅDT) är beräknat till 14 
000. Ett vägreservat är utpekat i gällande översiktsplans framtida markanvändningskarta, 
B18, för eventuell utbyggnad av E20. Riksväg 26 genomskär kommunen i nordsydlig 
riktning, väster om Gullspång tätort. Genom de östra delarna av Gullspång går även 
Västra Stambanan som är utpekat riksintresse, men inga stopp görs inom kommunen. 

I nästa avsnitt beskrivs och bedöms utpekade lokaliseringsalternativ för respektive 
utredningsområde. Bedömning kommer att göras utifrån fastställda kriterier.

Markanvändningskarta från Översiktsplan 2020



9

Bedömning av väsentligt samhällsintresse   

Vid ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark ska kommunen visa att bebyggels-
en eller anläggningen behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse (3 kap. 4 § 
Miljöbalken).

Kommunen bedömer att ett genomförande av det aktuella planförslaget utgör ett väsent-
ligt samhällsintresse. Detta motiveras av dess betydelse för Sveriges klimatarbete och möj-
lighet att nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045, 
dess betydelse för tillväxten i Mariestads kommun och angränsande kommuner i och 
utanför Skaraborg samt dess omfattande positiva bidrag till arbetet med att uppnå målen i 
kommunens översiktsplan samt delregionens utvecklingsplan (DRUS).

Den etablering som detaljplanen möjliggör och som planeras inom planområdet är en 
battericellsfabrik för tunga fordon. Att minska de tunga transporternas utsläpp har stor 
betydelse för Sveriges klimatarbete och möjlighet att nå klimat- och miljömålen, vilket 
bland annat inkluderar nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. Ett genomförande av 
planförslaget stärker Sveriges förutsättningar att nå klimat- och miljömålen genom dess 
bidrag till elektrifi eringen av tunga fordon och utgör därför ett väsentligt samhällsintres-
se.

Etableringen av en storskalig industriverksamhet innebär en stor tillväxtmöjlighet för 
Mariestads kommun och angränsande kommuner i och utanför Skaraborg genom 
tillskapandet av tusentals nya arbetstillfällen. När så många arbetstillfällen uppstår väntas 
infl yttningen öka dramatiskt, vilket innebär ökade skatteintäkter och bättre ekonomiska 
möjligheter till ökad livskvalité för invånarna i dessa kommuner. Som ett referensobjekt 
uppskattas Northvolts etablering i Skellefteå innebära cirka 2000 till 3000 direkta arbets-
tillfällen vid fabriken och cirka 7000 arbetstillfällen i stödjande företag och ökat servi-
cebehov. Sker samma utveckling i Mariestad kommer den ekonomiska utvecklingen ha 
stora positiva eff ekter för hela Skaraborg med sina cirka 264 000 invånare och angräns-
ande kommuner. Även tillväxtmöjligheten som etableringen innebär och som möjliggörs 
av genomförandet av planförslaget utgör därmed ett väsentligt samhällsintresse.

Mariestad ingår i Skaraborgs delregionala utvecklingsplan (DRUS), vilken har som mål-
sättning att utveckla Skaraborg till en industriregion i världsklass och öka antalet invåna-
re i regionen till 300 000 år 2030. I kommunens översiktsplan identifi eras vikten av att 
långsiktigt arbeta med industriell förnyelse för att bidra till att nå miljömålen och minska 
den globala uppvärmningen. Översiktsplanen stödjer den delregionala utvecklingspla-
nen i dess målsättning att skapa fl er arbetstillfällen i regionen och kommunen. För att 
attrahera de företag som idag är världsledande behöver regionen tillhandahålla attraktiva 

platser för dessa typer av industrier. Föreslagen detaljplan och markanvändning är fören-
lig med Mariestads översiktsplan och har potential att bidra till att uppfylla målen i både 
översiktsplanen och den delregionala utvecklingsplanen för Skaraborg.
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Avgränsning av utredningsområden för alternativ lokalisering   

Utredningsområdet har avgränsats för de alternativa lokaliseringarna med stöd av gällan-
de lagstiftning. Proposition 1985:86/3 anger att alternativa lokaliseringar ska vara fullt 
godtagbara från samhällsbyggnadssynpunkt. I begreppet ryms att alternativa lokalisering-
ar ska vara tekniskt och funktionellt lämpliga samt ekonomsikt rimliga (s. 158). 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av en ny tung industri. Skaraborgsregi-
onen ska utvecklas till en industriregion i världsklass och Mariestads kommun vill bidra 
till omställningen till ett fossilfritt samhälle genom att möjliggöra för den nya typen av 
industrier som möjliggör detta. Den tilltänkta exploatören för området är Volvokoncer-
nen som avser att förlägga sin nya battericellsfabrik för tunga fordon i planområdet.

MARK SOM INTE ÄR LÄMPLIG FÖR ALTERNATIV 
LOKALISERING  
En storskalig industrianvändnings karaktär och omfattning bedöms få stor omgivning-
spåverkan och betydande påverkan på allmänna intressen. En exploatering är därmed 
inte lämplig i eller i närheten av känsliga miljöer med till exempel höga natur- och 
kulturmiljövärden eller värden för det rörliga friluftslivet. Vidare är exploateringen inte 
lämplig i särskilt utpekade miljöer med högt allmänintresse. 

Här inkluderas berörda riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (riksintresse för 
kommunikation undantas), strandskyddad mark och brukningsvärd jordbruksmark. 

BASKRAV FÖR ALTERNATIV LOKALISERING
Alternativa lokaliseringar ska omfatta en yta om minst 150 hektar av sammanhängande 
oexploaterad mark. GIS-analysen har identifi erat fl er områden som uppfyller detta 
baskrav än de som redovisas för, men som på grund av deras utformning inte bedöms 
vara lämpliga för exploatering. Större områden än 150 hektar har identifi erats i 
lokaliseringsutredningen för att en lämplig utbredning av föreslagen industriverksamhet 
inom utredningsområdet ska kunna ta form. 

En verksamhet av den aktuella omfattningen alstrar stora trafi kmängder och är beroende 
av en placering som möjliggör eff ektiva transporter. Det innebär att närhet till trafi kplats 
på E20 krävs för att möjliggöra verksamheten. 

Tillgången på el är en avgörande fråga vid storskalig industrietablering. Kommunen 

bedömer avståndet mellan befi ntliga kraftledningar och lokaliseringsalternativen 
då elförsörjning under byggnation tas från befi ntliga kraftledningar. Alternativa 
lokaliseringar ska lokaliseras på ett rimligt avstånd från befi ntlig kraftledning. Baskravet 
om avstånd till befi ntlig kraftledning baseras på möjlighet till byggström. Elförsörjning 
för full drift genomförs av Ellevio och utgör vidare inte grund för bedömning i denna 
lokaliseringsutredning. För anslutning till kraftledning görs en närmare bedömning av 
konsekvenserna av avståndet.

I tillverkning av battericeller fi nns behov av stora volymer kyl- och processvatten. 
Närheten till en stor vattenförekomst där vatten kan hämtas är därför en viktig faktor 
i val av lokalisering. Kommunen bedömer att vattenförekomsten Vänern är den enda 
lämpade vattenförekomsten där stora volymer vatten kan tas upp utan oacceptabel 
påverkan. Alternativa lokaliseringar ska lokaliseras på rimligt avstånd från Vänern.   

SAMMANFATTNING AV BASKRAV FÖR ALTERNATIV 
LOKALISERING 
Alternativa lokaliseringar ska:
• omfatta minst 150 hektar sammanhängande oexploaterad mark

• ligga inom 4 km från E20 

• ligga inom 1 km från befi ntlig kraftledning 

• ligga inom 8 km från Vänern

• inte ligga närmare än 100 meter från befi ntlig tätort eller mindre småort

Baskraven är framtagna i syfte att identifi era platser som i stora drag har jämförbara 
förutsättningar med det aktuella planområdet för att sedan kunna analysera och jämföra 
platsernas lämplighet. 

Att baskraven uppfylls är däremot inte en garanti för lokaliseringsområdets lämplighet då 
ytterligare förutsättningar påverkar detta, vilket kommer lyftas per lokaliseringsalternativ. 
Utifrån redovisad avgränsning har fem alternativa lokaliseringar till Korstorp 2:1 m.fl . 
identifi erats genom en GIS-analys (se översiktskarta på sida 12). Fyra områden ligger 
inom Mariestads kommun och ett ligger inom Gullspångs kommun. Dessa uppfyller 
samtliga baskrav och kommer bedömas utifrån bedömningskriterier som redovisas i 
kommande avsnitt. Vid GIS-analysen identifi erades inte några områden inom kommu-



11

nerna Götene, Töreboda, Skövde och Skara som uppfyller samtliga baskrav. 



12
Översiktskarta över de fem utredningsområdena.
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Bedömningskriterier   

Proposition 1985:86/3 anger att alternativa lokaliseringar ska vara från allmän synpunkt 
tillfredsställande genom att de är fullt godtagbara från samhällsbyggnadssynpunkt. 
Alternativa lokaliseringar ska även vara tekniskt och funktionellt lämpliga och ekonom-
sikt rimliga (s. 158). För alternativ 1 till 5 är djupare utredningar av förutsättningar inte 
framtagna. För det föreslagna detaljplaneområdet Korstorp fi nns ett stort antal utred-
ningar som inom området identifi erat fl er värden än vad som tidigare var känt. Det inne-
bär att förutsättningarna för bedömning inte alltid är likvärdig. Kommunen bedömer 
ändå att den kända kunskapen om område 1 till 5 utgör tillräcklig grund för att kunna  
bedöma om område 1 till 5 är fullt godtagbara från samhällsbyggnadssynpunkt.

Bedömningskriterierna är baserade på utvalda allmänna intressen som bedöms som 
relevanta samt tekniska- och funktionella aspekter och påverkan på ekonomi. Respektive 
lokaliseringsalternativ jämförs och bedöms utifrån uppsatta bedömningskriterier. Alla 
kriterier utgör grundförutsättningar för kommande detaljplanearbete, genomförandet av 
detaljplanen och möjligheter för framtida verksamhet att verka på platsen. 

Möjlighet för anslutning till transportinfrastruktur
Lokaliseringsalternativen ligger inom 4 km fågelvägen från E20. För respektive plats be-
döms översiktligt tekniska, funktionella och ekonomiska konsekvenser av att ansluta till 
planerade trafi kplatser på E20 eftersom det påverkar det reella avståndet till E20 genom 
till exempel nya lokalvägar. 

Platsens förutsättningar att främja hållbara transportmedel för arbetskraften bedöms 
genom en bedömning av avstånd till större bostadsområden och vad det ger för förut-
sättningar för cykelpendling respektive förutsättningar för att göra kollektivtrafi k till ett 
attraktivt alternativ till bil.

Förutsättningar för vattenintag från Vänern 
Lokaliseringsalternativen ligger inom 8 km fågelvägen från Vänern. Platserna bedöms 
översiktligt utifrån konsekvenserna av att förlägga en stor ledning från platsen till Vä-
nern. Exakta dragningar för inhämtning av process-/kylvatten är inte möjligt att bedöma 
då det kräver omfattande studier som inte bedöms som rimliga att utföra inom ramen 
för lokaliseringsutredningen. 

Kapacitet i närmsta avloppsreningsverk
Av de befi ntliga reningsverken som skulle vara aktuella för respektive område är det 
endast Mariestads reningsverk (i centrala Mariestad) som har kapacitet för den planerade 
verksamhetens behov. 

Riksintressen
Lokaliseringsalternativen sammanfaller inte med befi ntliga områden för riksintresse men 
i det fall att en lokalisering ligger i närheten görs en bedömning av risk för påverkan.

Naturvärden
Lokaliseringsalternativen bedöms utifrån risk för negativa konsekvenser på naturvärden. 
Lokaliseringsalternativen 1 till 5 kan enbart bedömas utifrån idag kända naturvärden 
hämtade från  Skogsstyrelsen samt Naturvårdsverket. 

Kulturmiljövärden
Lokaliseringsalternativen bedöms utifrån risk för påverkan på kulturmiljövärden. Vilka 
kulturmiljövärden som fi nns inom varje lokaliseringsalternativ är hämtade från Riksanti-
kvarieämbetets webbgis Fornsök (hämtat 2022-05-31) respektive kulturmiljöutredning 
och arkeologisk utredningen steg 2 för detaljplan Korstorp. 

Landskapsbild
Lokaliseringsalternativen bedöms utifrån påverkan på landskapsbild. Bedömning görs 
utifrån om ett alternativ omfattas av landskapsbildskydd eller översiktligt bedöms riskera 
att påverka landskapsbilden på ett negativt sätt genom till exempel påverkan på ett 
utbrett kultur- eller odlingslandskap.

Rekreation, friluftsliv och opåverkade områden
Alla lokaliseringar tar i anspråk sammanhängande oexploaterad mark vilket påverkar be-
fi ntliga möjligheter till rekreation, friluftsliv och natur av opåverkad karaktär. En bedöm-
ning av påverkan görs utifrån typ av identifi erat intresse samt grad av påverkan.

Planförhållanden
Kriteriet beskriver om området omfattas av gällande detaljplan, pågående planläggning 
samt förenlighet med översiktsplan.

Risker
Kriteriet omfattar en översiktlig bedömning av eventuella översvämningsrisker samt 
andra risker som kan påverka en eventuell exploatering.

Eftersom detaljplanen syftar till att möjliggöra verksamhet som omfattas av Sevesolag-
stiftningen kan närhet till andra Sevesoklassade anläggningar påverka eller omöjliggöra 
vissa typer av Sevesoanläggningar.
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Beskrivning  av detaljplaneområdet, Korstorp 2:1 m.fl . 

Området är cirka 146 ha stort hektar och lokaliserat strax öst om Mariestads tätort. 
Korstorp 2:1 m.fl . är något mindre till ytan än angivet baskrav om 150 hektar eftersom 
ytan justerats och anpassats efter förutsättningarna i detaljplanens samrådsskede.

Möjlig anslutning till transportinfrastruktur
Korstorp 2:1 m.fl . är lokaliserat i anslutning till E20:s trafi kplats Brodderud i nordväst 
samt i anslutning till väg 202 i norr. Väg 202 ansluter till trafi kplatsen. 

Tillgängligheten till E20 bedöms som tillfredsställande och förutsättningarna möjliggör 
för en  eff ektiv och rationell trafi kering mellan planområdet och E20 då avståndet är kort 
och befi ntlig väginfrastruktur i hög grad kan nyttjas. 

Detaljplaneområdet ligger nära Mariestads tätort med goda möjligheter att skapa gena 
cykelvägar för cykelpendling. Läget nära staden och invid väg 202 innebär även goda 
pendlingsmöjligheter med buss från Mariestad och Töreboda.

Förutsättningar vattenintag från Vänern 
Förutsatt att vattenintagsledningen kan dras den närmaste vägen från lokaliseringsalter-
nativet till Vänerns strandlinje är avståndet cirka 2,4 kilometer. 

Kapacitet i närmsta avloppsreningsverk
Området kan anslutas till Mariestads reningsverk som har kapacitet att ta emot avlopps-
vatten från verksamheten.

Riksintressen
Planområdet ligger inte inom ett utpekat område för riksintresse men berörs av riksin-
tresse för kommunikationer, väg E20. E20 är föremål för ny vägplan som omfattar en 
ombyggnation av vägen och trafi kplatsen Brodderud intill planområdet. Kommunen 
bedömer att detaljplanen inte innebär en negativ påverkan på riksintresset.

Naturvärden
Naturvärdesinventeringarna har identifi erat naturvärdesklassade objekt inom och 
intill planområdet. Stora delar av inventeringsområdet utgörs av jordbruksmark. I 
dessa delar har Naturvärdesinventeringarna identifi erat områden som omfattas av 
generellt biotopskydd enligt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
i miljöbalken. Rapporten Kompensationsåtgärder för generella biotopskydd (2022) 
har identifi erat möjligheter till kompensation för de generella biotopskydden, därmed 
bedöms det fi nnas förutsättningar för en exploatör att vid en dispensansökan ta fram 
kompensationsåtgärder för de aktuella biotoperna.

Kartbild över föreslaget alternativ, Korstorp 2:1 m.fl .
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De ekologiska inventeringarna som utförts inom området visar att det fi nns livsmiljöer 
för 48 skyddade och fridlysta arter upptagna i artskyddsförordningen (ASF 2007:845). 
En artskyddsutredning har genomförts. Slutsatsen är att det fi nns möjliga skyddsåtgärder 
samt möjlighet att skapa nya livsmiljöer för de arter som kan påverkans negativt vid en 
exploatering. 

Kulturmiljövärden
En arkeologisk utredning steg 2 samt en kulturmiljöutredning har genomförts för plan-
området. Den arkeologiska utredningen resulterade i att 49 lämningar varav 6 fornläm-
ning noterades. De fl esta ligger i detaljplaneområdets nordvästra del. Av dessa ingår 11 
lämningar i by-/gårdstomten, L2022:3286, varför det totala antalet nyregistrerade läm-
ningar i Kulturmiljöregistret är 38. Fornlämningarna utgörs av en kokgrop, tre härdar, en 
blästbrukslämning och en by/gårdstomt. 

Kulturmiljöutredningen har identifi erat kulturlandskapet och gårdsmiljöerna Korstorp-
sgård inom planområdet samt Ramslåttern (invid planområdet) som kulturhistoriska 
värden. Bedömningen är att ett genomförande av planen innebär stora negativa konse-
kvenser för kulturlandskapet i form av visuell påverkan, barriäreff ekter i landskapet samt 
stor negativ påverkan då gårdsmiljöerna Korstorp och Ramslåttern har bedömts ha ett 
mycket stort kulturhistoriskt värde. 

Landskapsbild
Planförslaget påverkas inte av landskapsbildsskydd. 

Analys av landskapsbilden har gjorts inom ramen för en kulturmiljöutredning (2022). 
Analysen visar att ett genomförande av detaljplanen ger en varierad påverkan på land-
skapsbilden. I norr där planområdet gränsar till öppna odlingslandskap innebär ett 
genomförande stora negativa konsekvenser för upplevelsemässiga värden, medan kon-
sekvenserna i övriga siktstråk bedöms som måttliga under förutsättning att skyddande 
skogsridåer bevaras. 

Rekreation, friluftsliv och opåverkade områden
Området är inte särskilt utpekat för rekreation, friluftsliv eller som opåverkat område. 
Området har ett rekreativt värde för närboende.

Planförhållanden
Området omfattas av pågående detaljplan för Korstorp 2:1 m.fl . som gick ut på samråd i 
december 2021 samt bedöms som förenlig med kommunens översiktsplan.

Fornlämningar i de norra delarna av Korstorp 2:1 m.fl . Utsnitt ur RAÄ Fornsök. 

Fornlämningar i de sydvästra delarna av Korstorp 2:1 m.fl . Utsnitt ur RAÄ Fornsök. 
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Risker
Följande risker behöver hanteras: bullerpåverkan på närliggande bostadsfastigheter, 
översvämning till följd av skyfall samt risk för olycka med transporter av farligt gods.

En bullerutredning är framtagen till detaljplanen. Utredningen visar att planförslaget 
kan genomföras utan att kommande verksamhets bullerpåverkan överstiger gällande 
riktvärden.

Både E20 och väg 202 är utpekade som rekommenderad väg för farligt gods men utgör 
inget hinder för att planläggning av området. 

Cirka 3 km väst om området fi nns en Sevesoanläggning, vilken inte bedöms hindra den 
planerade verksamheten.

Risken för översvämning inom och utanför området har utretts inom ramen för 
detaljplanen. Området bedöms ha goda förutsättningar för att skapa en struktur som 
klarar skyfall. 

Samlad bedömning 
Föreslaget planområde för Korstorp 2:1 m.fl . har en tillfredsställande lokalisering som 
innebär hög tillgänglighet till E20 samt att befi ntlig infrastruktur i stor utsträckning kan 
nyttjas. Anslutning av området kan ske direkt till väg 202 och avståndet till trafi kplats 
Brodderud som ansluter till E20 är kort. Lokaliseringen ger även förutsättningar för en 
hållbar arbetspendling med cykel- och kollektivtrafi k. Vidare är planområdet lokaliserat 
på ett, i förhållande till övriga lokaliseringsalternativ, kort avstånd till Vänern för pro-
cessvattenintag. Befi ntligt reningsverk i Mariestad har tillräcklig kapacitet för föreslagen 
industriverksamhet. Kommunen bedömer att planområdet för detaljplan Korstorp 2:1 
m.fl . utgör en lokalisering som fullt godtagbar ur samhällsbyggnadssynpunkt och är 
tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig. 

Inom delar av planområdet fi nns natur- och kulturvärden. Kommunen bedömer att 
vikten av att skapa förutsättningar för den storskaliga industriverksamheten överväger 
förlusten av dessa natur-och kulturvärden samt att lokaliseringen innebär ett fl ertal 
fördelar. Vissa naturvärden kopplade till art- respektive biotopskydd bedöms även kunna 
kompenseras och skyddas i samband med genomförandet av planen vilket bedöms mins-
ka negativ påverkan. 

Planområdet bedöms ha goda grundförutsättningar att hantera identifi erade risker vad 
gäller buller, översvämning till följd av skyfall samt risk för olycka med transporter av 
farligt gods.  
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Beskrivning  av lokaliseringsalternativ    

OMRÅDE 1, GULLSPÅNGS KOMMUN 
Det sammanhängande området är cirka 500 ha stort hektar stort och lokaliserat strax 
nordväst och tätorten Hova och söder om jordbrukslandskapet Bråta.

Möjlig anslutning till transportinfrastruktur
Närmaste anslutning till E20 är trafi kplats Hova. Trafi kplatsen kan nås via statlig väg 200 
som ansluter till område 1 i nordöst. Avståndet mellan område 1 och trafi kplats Hova 
är 2,5 km. Väg 200 har en beräknad årsdygnstrafi k mellan 1000 – 2000 fordonsrörelser. 
Längs väg 200 och i anslutning till trafi kplats Hova ligger Regnbågsskolan med cirka 130 
elever upp till årskull sex. Ska väg 200 nyttjas som anslutningsväg behöver person- och 
godstrafi k passera skolan.  

Etablering av aktuell verksamhet i område 1 innebär ett långt pendlingsavstånd från 
större tätorter. Väg 200 saknar separerad gång- och cykelväg. 

Förutsättningar vattenintag från Vänern 
Förutsatt att vattenintagsledningen kan dras den närmaste vägen från 
lokaliseringsalternativet till Vänerns strandlinje är avståndet cirka 8 kilometer.  

Kapacitet i närmsta avloppsreningsverk
Närmaste avloppsreningsverk ligger i Hova har låg reningskapacitet. Reningsverket 
bedöms inte kunna tillgodose en större industriverksamhets behov. Etableringen i område 
1 innebär att avloppsreningsverket i Hova behöver utöka sin kapacitet genom ombyggnad 
av befi ntlig verk eller uppförande av ett nytt.

Riksintressen
Inget utpekat område för riksintresse fi nns inom eller i närheten av område 1.

Naturvärden
Inom utpekat område fi nns två områden med sumpskog som ligger centralt inom 
område 1 (S. Bråta mossar och Honungstorp m.fl .) om totalt 3,2 hektar. Sumpskog 
växer ofta på blöt och fuktig mark med en hög biologisk mångfald, låg tillväxttakt och är 
mycket känslig för markavvattning (Skogsstyrelsen). Inom området fi nns det bitvis inslag 
av våtmark samt lövblandad skog på våtmark. Strax utom området, både norr, nordväst 
och väster om området fi nns stora våtmarksområden med sumpskog. 

Kartbild över lokaliseringsalternativ, område 1
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Kulturmiljövärden
Inom området identifi eras tre övrig stycken övrig kulturhistorisk lämning. Lämningar är 
centrerade i områdets norra del. 

Landskapsbild
Område 1 påverkas inte av lanskapsbildsskydd.
Området ligger intill stora sammanhängande jordbruksblock vilka ofta utgör värden för 
landskapsbilden i form av öppna landskap. 

Rekreation, friluftsliv och opåverkade områden
Inget utpekat område för rekreation eller friluftsliv har identifi erats. Opåverkade 
områden riskerar att påverkas. 

Planförhållanden
Området berörs inte av någon gällande eller pågående detaljplan.

En planläggning för industri inom området strider mot gällande översiktsplan. Enligt  
översiktsplanen utgörs södra delen av området av vägreservat B18a för fyrfältsväg för ny 
sträckning av E20. När översiktsplanen togs fram 2011 var sträckningen aktuell men 
kort därefter beslutade Trafi kverket att dra E20 i annan sträckning förbi Hova. Vägen 
är sedan 2018 färdigställd vilket troligen gör översiktsplanens ställningstagandet om 
vägreservat inaktuellt, men då översiktsplanen inte är uppdaterad är markanvändningen 
industri fortsatt inte förenlig med gällande översiktsplan.   

Risker
För lokaliseringsalternativet bedöms risk för bullerpåverkan på närliggande bostadsfast-
igheter, översvämning till följd av skyfall samt risk för olycka med transporter av farligt 
gods vara aktuella. Bullerkällor bedöms uppkomma både från industriverksamheten samt 
ökad trafi k på väg 200. Både E20 och väg 200 är utpekade som rekommenderad väg för 
farligt gods.

Ingen översvämningsrisk råder i dagsläget enligt översiktlig kartering (MSB). Risken för 
översvämning inom och utanför området har ej utretts.  

Området tangerar markområden i norr och sydväst utpekade som mossar vilket kan 
indikera på osäkra geotekniska förutsättningar gällande markens stabilitet.  

Kartbild över framtida markanvändning med vägreservat B18 för E20 
Utsnitt ur Gullspångs översiktsplan 

Ungefärlig 
utbredning 
område 1
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Samlad bedömning 
Område 1 har en mindre tillfredsställande lokalisering utifrån tillgängligheten till E20 
och trafi kplats Hova via väg 200.  Avståndet från område 1 till Hova trafi kplats och 
anslutning till E20 är cirka 2,5 km och innebär sannolikt att en eller fl era kapacitets- och 
säkerhetsåtgärder behöver vidtas. Främst vid områdets anslutning till vägen men också 
vid befi ntliga anslutningar för att anpassa vägen till större volymer person- och god-
stransporter utan att begränsa vägens kapacitet för allmänheten. Vidare behöver trafi ksä-
kerheten särskilt utredas i området kring Regnbågsskolan. Ny separat gång- och cykelväg 
längs med väg 200 behöver anläggas. Lokaliseringen innebär sämre möjlighet till hållbar 
arbetspendling med anledning av avståndet till större tätort. 

Lokaliseringsutredningens baskrav om maximalt avstånd till Vänern om 8 km kan precis 
tillgodoses. Avståndet bedöms ändå som ej tillfredsställande då det innebär betydande 
merkostnader och 5,6 km längre ledningsdragen jämfört med planförslaget för Korstorp 
2:1 m.fl .  För att möjliggöra en storskalig industri inom området krävs även åtgärder på 
befi ntligt reningsverk eller uppförande av ett nytt, båda alternativen innebär betydande 
investeringar och är ej tillfredsställande.   

Kommunen bedömer att område 1 inte är godtagbart ur samhällsbyggnadssynpunkt. 
Bedömningen motiveras av att lokaliseringen inte är ekonomisk rimlig med omfattande 
investeringar i transportinfrastruktur, dragning av vattenintagsledning samt försörjning 
av avlopp.  
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OMRÅDE 2, MARIESTADS KOMMUN
Området är cirka 568 ha stort och lokaliserat drygt 6 km öster om Mariestads tätort. 

Möjlig anslutning till transportinfrastruktur
Närmaste anslutning till E20 är trafi kplats Brodderud som från område 2 nås via statlig 
väg 202 som ligger i anslutning till området södra del. Från område 2 är det cirka 4,5 
km till trafi kplatsen.Väg 202 har en beräknad årsdygnstrafi k på mellan 2000 - 4000 
fordonsrörelser. 

Etablering av aktuell verksamhet i område 2 innebär ett godtagbart pendlingsavstånd 
med från större tätorter. Väg 202 saknar separerad gång- och cykelväg. 

Förutsättningar vattenintag från Vänern 
Förutsatt att vattenintagsledningen kan dras den närmaste vägen från område 2 till 
Vänerns strandlinje är avståndet cirka 4,5 kilometer.  

Kapacitet i närmsta avloppsreningsverk
Närmaste avloppsreningsverk ligger i Mariestad tätort. Verket bedöms ha kapacitet för 
aktuell verksamhet. Etablering inom område 2 innebär långa ledningssträckor för vatten- 
och avlopp. 

Riksintressen
Inget utpekat område för riksintresse fi nns inom område 2. 

Drygt 1 km öster om område 2 ligger Fredsbergs mosse som tillsammans med Sjön 
Ymsen innehar stora naturvärden. Båda områdena är utpekade som ett sammanhängande 
riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken med en areal av cirka 2700 
hektar, utöver riksintresset är även Fredsbergs mosse utpekat som natura 2000-område 
med en areal av cirka 700 hektar. 

Riksintressets värdekärnor är Fredbergs mosses myrkomplex där naturvärdet utgörs av 
myrmarkens storlek, orördhet och den värdefulla fågelfaunan, samt sjön Ymsen vars 
naturvärden utgörs av sjöns grundhet, höga fi skproduktion och biotop för fågelfauna 
(Värdebeskrivning NRO 14024, 2008). I riksintressets värdebeskrivning anges att 
åtgärder som påverkar vattenståndet, vattenkvalitén och avverkning av sumpskogar 
påtagligt kan skada riksintresset.  

Kartbild över lokaliseringsalternativ, område 2
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Enligt bevarandeplanen för natura-2000 området (SE0540207 Fredsbergs mosse) 
bedöms alla ingrepp som påverkar de hydrologiska förhållanden som skadliga för 
områdets värden. Vidare bedöms även byggande vindkraftverk, kraftledningar samt 
förändringar i hydrologin i närliggande våtmark- och fastlandsmiljöer innebära negativ 
påverkan.   

Naturvärden
Inom utpekat område fi nns 18 områden med sumpskog (bland annat Rönningen, 
Hjortamossen och Norr hägnet) om totalt 18,2 hektar. Områdena med sumpskog är 
utspridda i främst de centrala och södra delarna av området. Sumpskog växer ofta på blöt 
och fuktig mark med en hög biologisk mångfald, låg tillväxttakt och är mycket känslig 
för markavvattning (Skogsstyrelsen). Inom området fi nns det bitvis inslag av våtmark 
samt tallskog på våtmark.

Det fi nns fem utpekade naturskydd inom området, tre nyckelbiotoper och två 
naturvärden. Nyckelbiotoperna är en tallsumpskog och två områden med barrnaturskog. 
Tallsumpskogen har rikligt med döda träd och högstubbar, av urskogsart, rik 
hänglävsförekomst och bukettformigt växtsätt. Områdena med barrnaturskog är 
blockrika, har rikligt med död ved och värdefull kryptogamfl ora, av urskogsart samt 
med ymnigt mosstäcke. De två naturvärdena (Kärr v. Ånnabrunnen och Tallglamosse) är 
biotoper av blandsumpskog.

Kulturmiljövärden
Det fi nns inga kända fornlämningar inom området.

Landskapsbild
Strax sydost om område 1 fi nns sjön Ymsen med en omkringliggande buff er om ca 200 
meter skyddad som landskapsbildsområde. Området ligger intill stora sammanhängande 
jordbruksblock vilka utgör stora värden för landskapsbilden i form av öppna landskap. 

Rekreation, friluftsliv och opåverkade områden
Inom området fi nns en skutbana. Inget annat utpekat område för rekreation eller 
friluftsliv har identifi erats. Opåverkade områden riskerar att påverkas. 

Planförhållanden
Området berörs inte av någon gällande eller pågående detaljplan. 

En etablering av industri strider mot kommunens översiktsplan då västra delen av 
område 2 är utpekat för vindbruk (område K). 

Inom området fi nns ett grustag.

Risker
För lokaliseringsalternativet bedöms risk för bullerpåverkan på närliggande 
bostadsfastigheter, översvämning till följd av skyfall samt risk för olycka med 
transporter av farligt gods vara aktuella. Bullerkällor bedöms uppkomma både från 
industriverksamheten samt från ökad trafi k på befi ntlig väg 202. 

Väg 202 är utpekade som rekommenderad väg för farligt gods. 

Ingen översvämningsrisk enligt översiktlig kartering (MSB). 

Drygt 5 km norr området fi nns en Sevesoanläggning för bergtäkten Jättebergen.

Samlad bedömning 
Område 2 har en mindre tillfredsställande lokalisering utifrån tillgängligheten till E20 
och trafi kplats Brodderud samt möjlighet till hållbar arbetspendling. Avståndet mellan 
område 2 och trafi kplats Brodderud är cirka 4,5 km. Inom vägsträckan fi nns fl era anslut-
ningar bland annat för statlig väg 2959, som särskilt behöver utredas utifrån trafi ksäker-
het och kapacitet för att anpassa vägen till en väsentligt större volym person- och god-
strafi k. För att möjliggöra en hållbar arbetspendling behöver även en separerad gång- och 
cykelväg anläggas längs med väg 202. 

Avståndet mellan område 2 och Vänern är 4,5 km. Lokaliseringsutredningens baskrav 
om maximalt avstånd till Vänern om 8 km kan tillgodoses. Avståndet bedöms ändå som 
mindre tillfredsställande då det innebär betydande merkostnader och 1,1 km längre led-
ningsdragen jämfört med planförslaget för Korstorp 2:1 m.fl . Vidare bedöms avståndet 
till Mariestads reningsverk som orimligt långt för ledningsdragning av vatten- och avlopp 
och ej tillfredsställande. 

Cirka 1 km öster om område 2 fi nns stora naturvärden inom Fredsbergs mossar och 
sjön Ymsen. Områdena är utpekade som riksintresse för naturvård och Fredsbergs mosse 
som natura- 2000 område. Naturvärdena är starkt kopplade till bevarandet av områdets 
hydrologiska förhållande och fågelfaunan. Kommunen bedömer att en etablering av 
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storskalig industri inom område 2 riskerar påverka naturområdets befi ntliga hydrologis-
ka förhållanden och genom buller störa häckande fåglar och påtaglig skada riksintresset 
samt natura- 2000 området. Lokaliseringen är ej tillfredsställande utifrån påverkan på 
riksintresse och natura- 2000 område.       

Kommunen bedömer att område 2 inte är godtagbart ur samhällsbyggnadssynpunkt. 
Bedömningen motiveras av att lokaliseringen inte är ekonomisk rimlig med omfattande 
investeringar i transportinfrastruktur, dragning av vattenintagsledning samt försörjning 
av avlopp. Vidare riskerar en etablering inom område 2 påtaglig skada på riksintresse för 
naturvård samt negativ påverkan på naturvärden inom natura- 2000 område, vilket kan 
innebära att området inte heller är funktionellt lämpligt för planerad verksamhet.   

Ungefärlig 
utbredning 
område 2

Kartbild översiktsplanens vindbruksområden
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OMRÅDE 3, MARIESTADS KOMMUN
Området är cirka 554 ha stort och lokaliserat drygt 2 km öster om tätorten Lugnås, 
drygt 1 mil sydväst om Mariestad tätort. 

Möjlig anslutning till transportinfrastruktur
Område 3 har ingen väganslutning. Cirka 1 km öster om området går statlig väg 26 som 
ansluter till E20 via trafi kplats Haggården. Sträckan för möjlig anslutning till E20 beräk-
nas till cirka 3,5 km och kräver anläggning av ny anslutningsväg från område 3 till väg 
26 och ny trafi kplats för anslutning till väg 26. Sannolikt även ett antal trafi ksäkerhets- 
och kapacitetshöjande åtgärder på väg 26 mellan ny påfart och trafi kplats Haggården, för 
att anpassa vägen till större volym person- och godstrafi k. Åtgärder bör särskilt utredas i 
höjd med påfart Karleby/Ullervad.  

Alternativet att nyttja befi ntlig statlig väg 2764 som går straxt söder om område 3 och 
ansluter till väg 26 vid påfart Stora Ek, bedöms inte som ett rimligt alternativ med 
anledning av vägens undermåliga standard. En ny väg skulle sannolikt behöva anläggas 
i befi ntlig sträckning. Vidare krävs ändå en ny trafi kplats för anslutning till väg 26 vid 
Stora Ek. 

Etablering av aktuell verksamhet i område 3 innebär ett godtagbart pendlingsavstånd 
med från större tätorter. Det fi nns ingen gång- och cykelväg i närheten av område 3. 

Förutsättningar vattenintag från Vänern 
Området ligger cirka 4 km sydväst om Vänern.

Kapacitet i närmsta avloppsreningsverk
Närmaste avloppsreningsverk ligger i Lugnås, verket har inte kapacitet för verksamhetens 
behov och behöver byggas ut för att klara belastningen alternativt att nya ledningar dras 
till Mariestads avloppsreningsverk, eller anläggande av en enskild lösning vid område 3. 

Riksintressen
Lugnåsberget direkt väster om område 3 utgör riksintresse för friluftsliv,  kulturmiljö na-
turvård enligt 3 kap. 6 § MB. Avgränsningen för riksintresset för friluftsliv gränsar delvis 
till område 3 i väster, närmaste avståndet till riksintresse för kulturmiljövård är cirka 150 
meter och närmaste avståndet till riksintresse för naturvård är 240 meter. 

Enligt värdebeskrivningen för riksintresse friluftsliv (FO26, Lugnåsberget – Vristulven) 
Kartbild över lokaliseringsalternativ, område 3
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utgörs friluftsvärderna av möjligheten till varierande friluftsliv vid norra Vristulven och 
på Lugnåsberget. För Lugnåsberget nämns specifi kt Qvarnstensgruvan  Minnesfj ället 
och Klosterängen. Åtgärder utanför riksintresseområdet bedöms generellt ha liten risk att 
påtagligt skada riksintressets värden. 

Värdebeskrivningen för riksintresse för kulturmiljövård (R16) konkretiserar kulturmil-
jövärdena i from av odlingslandskapet med inslag av kvarstensbrytning samt Lugnås 
kyrkby och torpmiljöer. Åtgärder utanför riksintresseområdet bedöms generellt ha liten 
risk att påtagligt skada riksintressets värden. 

Enligt värdebeskrivningen för naturvård (NRO14057) utgörs naturvärdena inom riksin-
tresseområdet av platåberget med den starkt fossilförande sandstensformationen bevarad, 
lövklädda hagmarker och ängsmark samt livsmiljöer för hotade fl addermöss i de gamla 
kvarnstenbrotten. Åtgärder utanför riksintresseområdet bedöms kunna riskera skada på 
riksintresset i from av buller och ljusföroreningar som påverkar fl addermössens livsmiljö.  

Naturvärden
Inom område 3 fi nns fem områden med sumpskog om totalt 5,1 hektar. Områdena 
med sumpskog är utspridda i främst de norra delarna av område 3, inom buff erten 
för kraftledning. Sumpskog växer ofta på blöt och fuktig mark med en hög biologisk 
mångfald, låg tillväxttakt och är mycket känslig för markavvattning (Skogsstyrelsen). 
Inom området fi nns det bitvis inslag av våtmark.

Lugnåsberget strax väster om området innehåller fl era naturskydd i form av naturreservat  
för Lugnås kvarstensgruvor samt nyckelbiotoper. Naturreservatet ligger som närmast 
cirka 500 meter väster om område 3. 

Kulturmiljövärden
Det fi nns 10 kända fornlämningar inom området, främst i de östra, men även i de södra 
delarna av område 3, i form av bland annat ristning från medeltid, gränsmärke och grav.

Landskapsbild
Strax väster om området angränsar ett stort lanskapsbildsskyddsområde vid 
Lugnåsberget.  Området ligger intill stora sammanhängande jordbruksblock vilka utgör 
stora värden för landskapsbilden i form av öppna landskap och kulturmiljölandskap. 
Kommunen bedömer att det fi nns goda möjligheter att minimera påverkan på 
upplevelsen av det brukade odlingslandskapet genom att placera en verksamhet så 
att skogsridåer bibehålls mellan odlingslandskap som minskar synligheten av höga 

byggnader.

Rekreation, friluftsliv och opåverkade områden
Lugnåsberget strax väster om området utgör riksintresse för friluftsliv. Vid en etablering 
riskerar opåverkade områden att påverkas. 

Planförhållanden

Området berörs inte av någon gällande eller pågående detaljplan. 

En ändrad markanvändning till industri inom område 3 bedöms inte ha stöd i 
kommunens översiktsplan. Översiktsplanen anger större delen av område 3 som ”tyst 
område” med syfte att långsiktigt bevara kommunens rika natur- och kulturmiljöer i 
bullerfria lägen. Vidare anges att inom tysta områden bör permanent bullerstörande 
verksamheter undvikas. 

Risker 
För lokaliseringsalternativet bedöms risk för bullerpåverkan på närliggande 
bostadsfastigheter, översvämning till följd av skyfall samt risk för olycka med 
transporter av farligt gods vara aktuella. Bullerkällor bedöms uppkomma både från 
industriverksamheten samt från ny anslutningsväg till E20 alternativt genom ökad trafi k 
på befi ntlig väg 26. 

Ingen översvämningsrisk enligt översiktlig kartering (MSB).

Samlad bedömning 
Område 3 har en mindre tillfredsställande lokalisering utifrån tillgängligheten till E20 
och trafi kplats Haggården samt möjligheten till hållbar arbetspendling.

Avståndet mellan område 3 och trafi kplats Haggården är cirka 3,5 km vilket inkluderar 
anläggandet av ny väg samt anslutning till väg 26. Då planerade verksamhet beräknas 
alstra stora mängder person- och godstransporter krävs anslutning till väg 26 med hög 
kapacitet som inte påverkar vägens befi ntliga trafi kfl öden. Sannolikt blir en ny trafi kplats 
aktuell. För att möjliggöra en hållbar arbetspendling behöver även en separerad gång- 
och cykelväg anläggas längs till området, genaste vägen är längs med väg 26. Samtliga 
infrastrukturåtgärder innebär kostsamma investeringar. 

Avståndet mellan område 3 och Vänern är 4 km. Lokaliseringsutredningens baskrav om 
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maximalt avstånd till Vänern om 8 km kan tillgodoses  men avståndet bedöms ändå som 
mindre tillfredsställande då det innebär betydande merkostnader och 1,6 km längre led-
ningsdragen jämfört med planförslaget för Korstorp 2:1 m.fl . Vidare bedöms avståndet 
till både Mariestads och Lugnås reningsverk som orimligt långt för ledningsdragning av 
vatten- och avlopp. Ska Lugnås reningsverk nyttjas behöver kapaciteten i verket utökas. 
Förutsättningarna för att ansluta område med vatten- och avlopp bedöms som mindre 
tillfredsställande. 

Vid en etablering inom område 3 fi nns fl era osäkerhetsfaktorer vad gäller markanvänd-
ningens påverkan på närliggande allmänna intressen så som riksintresse för naturvård, 
landskapsbildsskydd samt naturreservatet Lugnås Kvarnstensgruvor, vilken kan påverka 
förutsättningarna att detaljplanera området.   

Kommunen bedömer att område 3 inte är godtagbart ur samhällsbyggnadssynpunkt. 
Bedömningen motiveras av att lokaliseringen inte är ekonomisk rimlig med omfattande 
investeringar i transportinfrastruktur, dragning av vattenintagsledning samt försörjning 
av avlopp. Vidare riskerar en etablering inom område 3 negativ påverkan på fl era allmän-
na intressen vilket innebär en osäkerhet om området är funktionellt lämpligt för planerad 
verksamhet.   

Kartbild över tätortsnära naturmark och tysta områden
Utsnitt ur Mariestads översiktsplan. 

Ungefärlig 
utbredning 
område 3
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OMRÅDE 4, MARIESTADS KOMMUN
Området är cirka 191 ha stort och lokaliserat ca 1 km söder om tätorten Lugnås, drygt 1 
mil sydväst om Mariestad tätort. 

Möjlig anslutning till transportinfrastruktur
Närmaste anslutning till E20 är påfart Lugnås via statlig väg 2764. Vägen har en beräk-
nad årsdygnstrafi k mellan 250 – 500 transportrörelser. Påfarten ligger cirka 500 meter 
nordväst om område 3 och området gränsar till statlig väg 2764 i nord öst. Befi ntlig 
trafi klösning för påfart Lugnås bedöms ha för låg kapacitet för att möta de stora voly-
mer person- och godstransporter planerad verksamhet beräknas alstra. Trafi kverket är 
i slutskedet av planeringen av ombyggnation av E20 vilket omfattar kapacitetshöjande 
åtgärder vid påfart Lugnås och anläggandet av en trafi kplats. Efter E20:s ombyggnation 
bedöms trafi kplatsen ha tillräcklig kapacitet för verksamhetens behov. 

Ombyggnationen innebär också förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande då 
separerad gång- och cykelväg planeras över E20 och kan därifrån anslutas till område 
3. Vidare fi nns hållplats för Kinnekullebanan samt buss i linjetrafi k i Lugnås samhälle 
(cirka 1 km norr om område 4) vilka tillsammans ger godtagbara förutsättningar för ett 
hållbart resande. 

Förutsättningar vattenintag från Vänern 
Området ligger drygt 4 km söder om Vänern.

Kapacitet i närmsta avloppsreningsverk
Närmaste avloppsreningsverk ligger i Lugnås, verket har inte kapacitet för verksamhetens 
behov och behöver byggas ut för att klara belastningen alternativt att nya ledningar dras 
till Mariestads avloppsreningsverk, eller anläggande av en enskild lösning vid område 4. 

Riksintressen
Område 4 gränsar i öster till Lugnåsberget med stora allmänna intressen. Lungåsberget 
är utpekat som riksintresse för friluftsliv, naturvård samt kultmiljövård enligt 3 kap. 6 § 
MB. Område 4 gränsar i öst till riksintresse för friluftsliv. Avstådet till övriga riksintessen 
för kulturmiljövård och naturvård är cirak 250 meter respektive 500 meter. 

Enligt värdebeskrivningen för riksintresse friluftsliv (FO26, Lugnåsberget – Vristulven) 
utgörs friluftsvärderna av möjligheten till varierande friluftsliv vid norra Vristulven och 
på Lugnåsberget. För Lugnåsberget nämns specifi kt Qvarnstensgruvan  Minnesfj ället Kartbild över lokaliseringsalternativ, område 4
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och Klosterängen. Åtgärder utanför riksintresseområdet bedöms generellt ha liten risk att 
påtagligt skada riksintressets värden. 

Värdebeskrivningen för riksintresse för kulturmiljövård (R16) konkretiserar kulturmil-
jövärdena i from av odlingslandskapet med inslag av kvarstensbrytning samt Lugnås 
kyrkby och torpmiljöer. Åtgärder utanför riksintresseområdet bedöms generellt ha liten 
risk att påtagligt skada riksintressets värden. 

Enligt värdebeskrivningen för naturvård (NRO14057) utgörs naturvärdena inom riksin-
tresseområdet av platåberget med den starkt fossilförande sandstensformationen bevarad, 
lövklädda hagmarker och ängsmark samt livsmiljöer för hotade fl addermöss i de gamla 
kvarnstenbrotten. Åtgärder utanför riksintresseområdet bedöms kunna riskera skada på 
riksintresset i from av buller och ljusföroreningar som påverkar fl addermössens livsmiljö.

Naturvärden
Bitvis består marken av våtmark samt triviallövskog på våtmark. 

Kulturmiljövärden
Det fi nns 11 kända fornlämningar inom området, i form av bland färdvägar, 
kolningsanläggning, ristning från medeltid, gränsmärke, grav, brott och bro. 
Fornlämningar ligger utspritt i alla väderstreck över hela område 4.

Landskapsbild
Strax väster om området angränsar ett stort lanskapsbildsskyddsområde vid 
Lugnåsberget.  Området ligger intill stora sammanhängande jordbruksblock vilka utgör 
stora värden för landskapsbilden i form av öppna landskap och kulturmiljölandskap. 
Kommunen bedömer att det fi nns goda möjligheter att minimera påverkan på 
upplevelsen av det brukade odlingslandskapet genom att placera en verksamhet så 
att skogsridåer bibehålls mellan odlingslandskap som minskar synligheten av höga 
byggnader.

Rekreation, friluftsliv och opåverkade områden
Lugnåsberget strax väster om området utgör riksintresse för friluftsliv. Strax nordost om 
området fi nns tätortsnära naturmark utpekat i översiktsplanen. 

Planförhållanden 
Området berörs inte av någon gällande eller pågående detaljplan. 
En ändrad markanvändning till industri inom område 4 bedöms inte ha stöd i kommunens 

Kartbild över vägkorridor E20. Utredningsområde samt grön och blå korridor.
Utsnitt ur Mariestads översiktsplan.

Ungefärlig 
utbredning 
område 4
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översiktsplan. Översiktsplanen pekar ut en betydande del av område 4 som ”tyst område” 
med syfte att långsiktigt bevara kommunens rika natur- och kulturmiljöer i bullerfria 
lägen. Vidare anges att inom tysta områden bör permanent bullerstörande verksamheter 
undvikas.  
Området gränsar i väster till pågående vägplanläggning för Vägplan E20  Götene - 
Mariestad. Planeringen bedöms inte innebära en konfl ikt med en etablering av planerad 
verksamhet inom område 4.    

Risker
För lokaliseringsalternativet bedöms risk för bullerpåverkan på närliggande 
bostadsfastigheter, översvämning till följd av skyfall samt risk för olycka med 
transporter av farligt gods vara aktuella. Bullerkällor bedöms uppkomma både från 
industriverksamheten samt från ny anslutningsväg till E20 alternativt genom ökad trafi k 
på befi ntlig väg 2764. 

Ingen översvämningsrisk enligt översiktlig kartering (MSB)

Samlad bedömning 
Område 4 har idag en tillfredsställande lokalisering utifrån tillgängligheten till E20 och 
påfart Lugnås, men fram tills att åtgärder som förbättrar anslutningens kapacitet genom-
förs är tillgängligheten till E20 mindre tillfredsställande. Områdets möjlighet till en håll-
bar arbetspendling bedöms som tillfredsställande vilket främst motiveras utifrån närheten 
till hållplats för Kinnekullebanan. 

Avståndet mellan område 4 och Vänern är 4 km. Lokaliseringsutredningens baskrav om 
maximalt avstånd till Vänern om 8 km kan tillgodoses men avståndet bedöms ändå som 
mindre tillfredsställande då det innebär betydande merkostnader och 1,6 km längre led-
ningsdragen jämfört med planförslaget för Korstorp 2:1 m.fl . Vidare bedöms avståndet 
till både Mariestads reningsverk som orimligt långt för ledningsdragning av vatten- och 
avlopp. Ska Lugnås reningsverk nyttjas behöver kapaciteten i verket utökas. Förutsätt-
ningarna för att ansluta område med vatten- och avlopp bedöms som ej tillfredsställande. 

Vid en etablering inom område 4 fi nns fl era osäkerhetsfaktorer vad gäller markanvänd-
ningens påverkan på närliggande allmänna intressen så som riksintresse för naturvård 
samt landskapsbildsskydd, vilken kan påverka förutsättningarna att detaljplanera områ-
det.   

Kommunen bedömer att område 4 inte är godtagbart ur samhällsbyggnadssynpunkt. 
Kartbild över tätortsnära naturmark och tysta områden

Utsnitt ur Mariestads översiktsplan. 

Ungefärlig 
utbredning 
område 4
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Bedömningen motiveras av att lokaliseringen inte kan tillgodose planerad verksamhets 
behov av transportinfrastruktur samt inte är ekonomisk rimlig med omfattande investe-
ringar för dragning av vattenintagsledning samt försörjning av avlopp. Vidare riskerar en 
etablering inom område 4 negativ påverkan på fl era allmänna intressen vilket innebär en 
osäkerhet om området är lämpligt för planerad verksamhet.   
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Kartbild över lokaliseringsalternativ, område 5

OMRÅDE 5, MARIESTADS KOMMUN

Området är cirka 337 ha stort och lokaliserat strax öster om tätorten Lyrestad.

Möjlig anslutning till transportinfrastruktur
Område 5 saknar väganslutning. Cirka 250 meter väster om området går statlig väg 2987 
som ansluter till E20 är via påfart Lyrestad cirka 1 km söder som området. Väg 2987 går 
genom Lyrestads samhälle och korsar både Kinnekullebanan och Göta kanal. Vägen har 
en beräknad årsdygnstrafi k mellan 500 - 1000 fordonsrörelser. Vid en etablering inom 
område 5 krävs sannolikt anläggandet av ny lokalväg för anslutning till E20. Oavsett var 
lokalvägen lokaliseras behöver Kinnekullebanan passeras. Utifrån planerad verksamhets 
beräknade alstring av person- och godstransporter bedöms en planfrikorsning av Kinne-
kullebanan som enda rimliga alternativa. Vidare krävs ny anslutning till E20 vilket även 
den utifrån verksamhetens alstrade trafi kvolymer samt E20:s befi ntliga trafi k sannolik 
behöver bli planskild genom en trafi kplats. 

Närheten till Lyrestad innebär ett relativt kollektivtrafi knära för området. Etablering av 
aktuell verksamhet i område 5 innebär ett längre pendlingsavstånd från större tätorter 
och det fi nns inte befi ntliga goda förutsättningar för cykelpendling, vilket inte skulle 
uppmuntra till ett hållbart resande med cykel.

Området är starkt kuperat och skulle kräva omfattande sprängningar och masshantering 
för att bebygga med industri som kräver relativt plan mark för bebyggelse och angöring.

Förutsättningar vattenintag från Vänern 
Området ligger cirka 4,5 km öster om Vänern.

Kapacitet i närmsta avloppsreningsverk
Närmaste avloppsreningsverk ligger i Sjötorp och har inte kapacitet för verksamhetens 
behov. För område 5 innebär det att nya ledningar behöver anläggas till Mariestad, 
alternativt att reningsverket i Sjötorp byggs ut.

Riksintressen 
Område 5 är lokaliserat cirka 700 meter norr om Göta kanal. Kanalen med dess omland 
utgör stora allmänna intressen och är utpekat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 
4 kap. 1-2 § MB samt riksintresse för friluftsliv och kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § 
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från medeltid samt två gravar markerade av sten/block. Fornlämningarna ligger i de 
västra och södra delarna av område 5.

Östra delen av området är utpekat som lokalt intresse för kulturmiljö. Precis väst 
om området angränsar ett större sammanhängande område för riksintresse för 
kulturmiljövård (Göta kanal).

Landskapsbild
Något lanskapsbildsskyddsområde fi nns inte inom eller intill området. Området 
innefattar Lyrestads elljusspår med tilltalande utsikt. De centrala delarna av område 
5 ligger högt jämfört med omkringliggande landskap, mellan 20-40 meter högre än 
marken i de närliggande öppna landskapsrummen. Beroende på hur området skulle 
exploateras fi nns risk för stor påverkan på landskapsbilden.

Rekreation, friluftsliv och opåverkade områden
Precis väst om området angränsar ett större sammanhängande område för riksintresse för 
rörligt friluftsliv (Tiveden) samt utpekat riksintresse för friluftsliv (Göta kanal). Inom 
område 5 fi nns rekreativa områden i form av en skidanläggning samt ett bostadsnära 
elljusspår. 

Södra delen av området är utpekat som tätortsnära naturmark i översiktsplanen (se  
kartbild s. 31). Angränsande till område 5 fi nns en skidbacke samt elljusspår vilket 
sträcker sig in i de södra delarna av område 5. 

Planförhållanden
Området berörs inte av någon gällande eller pågående detaljplan. 

Liten del av område 5 är utpekat som tätortsnära natur i kommunens översiktsplan. 
Delen bör kunna bevaras så att en etablering inom område 5 är förenlig med 
översiktsplanen.  

Risker
För lokaliseringsalternativet bedöms risk för bullerpåverkan på närliggande 
bostadsfastigheter, översvämning till följd av skyfall samt risk för olycka med 
transporter av farligt gods vara aktuella. Bullerkällor bedöms uppkomma både från 
industriverksamheten samt från ny anslutningsväg till E20 alternativt genom ökad trafi k 

MB. Område 5 ligger cirka 200 meter från riksintresse för rörligt friluftsliv, avståndet till 
riksintresse för friluftsliv och kulturmiljövård enligt 3 kap. är cirka 400 meter och cirka 
650 meter. 

Enligt värdebeskrivningen för riksintresse för friluftsliv (FO 10) utgörs 
riksintresseområdets värden av de särskilt god förutsättningarna för berikande upplevelser 
i natur- och kulturmiljöer. Enligt värdebeskrivningen är åtgärder som påtagligt kan skada 
riksintressets värden är knutna till tillgängligheten att gå och cykla längs med kanalen. 

Enligt värdebeskrivningen för riksintresse för kulturmiljövård (O99) utgörs riksintressets 
värden av kanalens funktionalitet som farled med teknisk försörjning och dess 
konstruktion, dess sträckning genom öppet landskap och utblickar från kanalen mot 
det omgivande landskapet samt återkommande miljöer med slussar, bostads- och 
ekonomibyggnader samt industribyggnader som funktionellt hänger samman med 
kanalen som farled. Åtgärder som kan skada riksintresset är knuta till kanalens funktion 
som transportled, återkommande miljöer längs med kanalen samt förändringar i 
landskapet kring kanalens omland. 

Naturvärden
Inom utpekat område fi nns ett område med sumpskog (Väster Toppefj äll) om totalt 
1,8 hektar. Området med sumpskog är lokaliserat i den nordöstra delen av område 
5. Sumpskog växer ofta på blöt och fuktig mark med en hög biologisk mångfald, låg 
tillväxttakt och är mycket känslig för markavvattning (Skogsstyrelsen). Inom området 
fi nns det bitvis inslag av våtmark.

Inom området fi nns tre områden för naturskydd, två naturvärden och en nyckelbiotop. 
Naturvärdena består av en mindre skogsbäck (norra delen av område 5 samt Titteberget 
(södra delen av område 5). Skogsbäcken utgör bäckmiljö och Titteberget är ett 
naturskyddat barrskogsområde. Därtill fi nns det en nyckelbiotop (Alkärret Ödegården) 
som är 1,9 hektar stort med ett bukettformigt växtsätt, värdefull kryptogamfl ora, 
översvämningsskog, ymnigt mosstäcke samt rikligt med lågor och grova träd, död ved, 
marksvampfl ora. Nyckelbiotopen ligger i den nordvästra delen av område 5.

Hela området omfattas av ett naturvårdsprogram.

Kulturmiljövärden
Det fi nns fyra kända fornlämningar inom området, i form av en stenkrets, en ristning 
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på befi ntliga vägar. Strax sydväst om området, cirka 185 m, ligger tätorten Lyrestad med 
bostäder och grundskola. Inom område 5 fi nns inget bostadsområde och område 5 ligger 
minst 100 meter från sammanhängande bebyggelse. 185 meter är dock relativt kort 
avstånd i sammanhanget. 

Ingen översvämningsrisk enligt översiktlig kartering (MSB).

Drygt 5 km sydväst området fi nns en Sevesoanläggning för bergtäkten Jättebergen.

Samlad bedömning 
Område 5 har en ej tillfredsställande lokalisering utifrån tillgängligheten till E20 och 
påfart Lyrestad. Stora investeringar i ny transport infrastruktur krävs för att tillgodose 
planerad verksamhets behov, bland annat planskild korsning av Kinnekullebanan samt 
ny trafi kplats för anslutning till E20.  Områdets möjlighet till en hållbar arbetspendling 
bedöms som tillfredsställande vilket främst motiveras utifrån närheten till hållplats för 
Kinnekullebanan. 

Avståndet mellan område 5 och Vänern är 4,5 km. Lokaliseringsutredningens baskrav 
om maximalt avstånd till Vänern om 8 km kan tillgodoses  men avståndet bedöms ändå 
som mindre tillfredsställande då det innebär betydande merkostnader och 2,1 km längre 
ledningsdragen jämfört med planförslaget för Korstorp 2:1 m.fl . Vidare bedöms avstån-
det till både Mariestads och Sjötorps reningsverk som orimligt långt för ledningsdrag-
ning av vatten- och avlopp. Ska Sjötorps reningsverk nyttjas behöver kapaciteten i verket 
också utökas. 

Vid en etablering inom område 5 fi nns fl era osäkerhetsfaktorer vad gäller markanvänd-
ningens påverkan på närliggande allmänna intressen i from av riksintresse för rörligt fri-
luftsliv samt kulturmiljövård, vilken kan påverka förutsättningarna exploatera området. 
Vidare är områdets topografi  en utmaning med stora  höjdskillnader samt risker kopplat 
till närheten till Lyrestads tätort.  

Kommunen bedömer att område 5 inte är godtagbart ur samhällsbyggnadssynpunkt. 
Bedömningen motiveras av att lokaliseringen inte kan tillgodose planerad verksamhets 
behov av transportinfrastruktur samt inte är ekonomisk rimlig med omfattande inves-
teringar i transportinfrastruktur, dragning av vattenintagsledning samt försörjning av 
avlopp. Vidare riskerar en etablering inom område 5 negativ påverkan på fl era allmänna 
intressen samt människors hälsa och säkerhet vilket innebär en osäkerhet om området är 
lämpligt för planerad verksamhet.   

 

Kartbild över tätortsnära naturmark i Lyrestad från Mariestads kommunens översiktsplan. 

Ungefärlig 
utbredning 
område 5
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Nedan redovisas en samlad bedömning av respektive lokaliseringsalternativ utifrån 
angivna bedömsningskriterier. Bedömningen resulterar i ett ställningstagande om något av 
lokaliseringsalternativen kan tillgodose planerad industriverksamhets behov utifrån allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt och därmed en mer lämplig lokalisering av föreslaget 
planområde. 

Samlad bedömning

Tillfredsställande Mindre tillfredsställande Ej tillfredsställande
Ianspråktagande bedöms som 
tillfredsställande

Ianspråktagande bedöms som 
mindre tillfredsställande

Ianspråktagande bedöms inte 
som tillfredsställande

 Korstorp 2:1 m.fl . Område 1 Område 2 Område 3 Område  4 Område 5 

Möjlig anslutning till 
transportinfrastruktur 
(E20)

Området ligger i anslutning 
till trafi kplats Brodderud. 
Från E20 fi nns befi ntlig 
väg 202 som ansluter till 
områdets norra delar. 

Området har goda förut-
sättningar att ansluta till 
befi ntlig infrastruktur samt 
goda förutsättningar för att 
tillskapa cykelpendling och 
ett attraktivt kollektivtra-
fi kläge.

Från E20 fi nns befi ntlig 
väg 200 som ansluter till 
området. 

Området har förutsättning-
ar att ansluta till befi ntlig 
infrastruktur, men är funk-
tionellt mindre tillfredsstäl-
lande på grund av avståndet 
från E20.

Området har idag inga för-
utsättningar för cykelpend-
ling eller kollektivtrafi kre-
sande från större tätorter.

Från E20 fi nns befi ntlig väg 
202 som ligger i anslutning 
till området. 

Området har förutsättning-
ar att ansluta till befi ntlig 
infrastruktur, men är funk-
tionellt mindre tillfredsstäl-
lande på grund av avståndet 
från E20.

Området har idag inga 
förutsättningar för cykel-
pendling eller kollektivtra-
fi kresande.

Från E20 fi nns befi ntlig väg 
26 som går i nära anslutning 
till området.

Ny omfattande infrastruktur 
kommer behöva anläggas 
för att angöra till området 
från väg 26 eller Lugnås 
trafi kplats.

Området har idag inga förut-
sättningar för cykelpendling 
eller kollektivtrafi kresande.

Området har idag inga förut-
sättningar för cykelpendling 
eller kollektivtrafi kresande 
från större tätorter.

Området ligger direkt intill 
E20, på östra sidan.

Befi ntlig infrastruktur kom-
mer behöva förstärkas och 
viss ny infrastruktur kommer 
behöva anläggas för att ang-
öra till området. Trafi kverket 
arbetar i dagsläget med ny 
trafi kplats i Lugnås. 

Området har idag inga för-
utsättningar för cykelpend-
ling från större tätorter.

Till området fi nns inga befi nt-
liga stora vägar, befi ntliga vägar 
går genom bostadsområde och 
jordbrukslandskap samt över 
järnvägsspår.

Området har mindre goda 
förutsättningar att ansluta till 
befi ntlig infrastruktur och ny 
infrastruktur kommer behöva 
anläggas för att angöra till 
området.

Marken är mycket kuperad 
och skulle kräva omfattande 
sprängningar och masshante-
ring för industrietablering.

Området har idag inga förut-
sättningar för cykelpendling 
från större tätorter.

Förutsättningar 
vattenintag från 
Vänern

Området ligger cirka 2,4 
km öster om Värnen.

Området ligger cirka 8 km 
öster om Vänern.

Området klarar endast 
precis uppställda krav om 
avstånd från Vänern.

Området ligger cirka 4,5 
km öster om Vänern.

Området ligger cirka 4,2 km 
öster om Vänern. 

Området ligger cirka 4,6 km 
söder om Vänern.

Området ligger cirka 4,7 km 
öster om Värnen.

Kapacitet i närmsta 
avloppsreningsverk

Reningsverket i Mariestad 
kan bistå föreslagen 
industriverksamhet utan 
att det behöver uppföras ett 
nytt reningsverk.

Avståndet till Mariestads 
reningsverk är för långt och 
nya ledningar till Mariestad 
eller nytt reningsverk kom-
mer behöva uppföras.

Avståndet till Mariestads 
reningsverk är för långt och 
nya ledningar till Mariestad 
eller nytt reningsverk kom-
mer behöva uppföras.

Avståndet till Mariestads 
reningsverk är för långt och 
nya ledningar till Mariestad 
eller nytt reningsverk kom-
mer behöva uppföras.

Avståndet till Mariestads 
reningsverk är för långt och 
nya ledningar till Mariestad 
eller nytt reningsverk kom-
mer behöva uppföras.

Avståndet till Mariestads 
reningsverk är för långt och 
nya ledningar till Mariestad 
eller nytt reningsverk kommer 
behöva uppföras.
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Riksintressen Området ligger inte inom 
område för riksintresse, 
område för Natura 2000, 
kommunala naturreservat, 
naturvårdsområde eller 
kulturreservat. 

Planområdet berörs av riks-
intresse för kommunikatio-
ner, väg E20. Detaljplanen 
påverkar inte riksintresset 
negativt. 

Området ligger inte inom 
område för riksintresse, 
område för Natura 2000, 
kommunala naturreservat, 
naturvårdsområde eller 
kulturreservat. 

Området ligger inte inom 
område för riksintresse, 
område för Natura 2000, 
kommunala naturreservat, 
naturvårdsområde eller 
kulturreservat. 

Drygt 1 km öster om områ-
de 2 fi nns riksintresse för 
naturvård, Ymsen samt två 
Natura 2000-områden. Be-
tydande risk för påverkan.

Området ligger inte inom 
område för riksintresse, 
område för Natura 2000, 
kommunala naturreservat, 
naturvårdsområde eller 
kulturreservat. 

Lugnåsberget strax väster om 
området utgör riksintresse 
för friluftsliv och kulturmiljö 
med stora sammanhängande 
landskap av jordbruk och 
lämningar. Risk för påverkan.

Området ligger inte inom 
område för riksintresse, 
område för Natura 2000, 
kommunala naturreservat, 
naturvårdsområde eller 
kulturreservat. 

Lugnåsberget strax öster om 
området utgör riksintresse 
för friluftsliv och kulturmiljö 
med stora sammanhäng-
ande landskap av jordbruk 
och lämningar. Risk för 
påverkan.

Planområdet berörs av riks-
intresse för kommunikatio-
ner, väg E20. Detaljplanen 
påverkar inte riksintresset 
negativt. 

Området ligger inte inom om-
råde för riksintresse, område 
för Natura 2000, kommunala 
naturreservat, naturvårdsområ-
de eller kulturreservat. 

Området gränsar i väst till 
ett större sammanhängande 
område för riksintresse för 
rörligt friluftsliv (Tiveden) 
samt utpekat riksintresse för 
friluftsliv (Göta kanal).

Naturvärden Risk för negativ påverkan 
av skyddade arter och 
naturvärden. Förutsättning-
ar för kompensations- och 
skyddsåtgärder för att 
minska påverkan negativ 
påverkan fi nns. 

Risk för negativ påver-
kan på stora områden 
sumpskog och våtmark 
inom området, samt risk 
för negativ påverkan på 
omgivande våtmarker vid 
markavvattning.

Risk för negativ påverkan 
på sumpskog och våtmark 
inom området på grund 
av att områdena med 
sumpskog är många och 
utspridda.

Risk för negativ påverkan 
på naturvärden genom att 
det fi nns fl era utpekade 
naturskydd.

Viss risk för påverkan på 
sumpskog inom området då 
de ligger i begränsad del av 
området. 

Viss risk för påverkan på 
våtmark inom området då 
de ligger i begränsad del av 
området.

Viss risk för påverkan på 
sumpskog inom området då 
den ligger i begränsad del av 
området, samt viss risk för ne-
gativ påverkan på naturvärden 
eller nyckelbiotop eftersom de 
ligger utspridda i området.

Området omfattas av ett natur-
vårdsprogram. 

Kulturmiljövärden Risk för stor negativ påver-
kan på det kulturhistoriska 
värdet då gårdar och forn-
lämningar inom området 
behöver tas bort.

Risk för negativ påver-
kan genom förekomst av 
fornlämningar i områdets 
norra delar.

Inga identifi erade fornläm-
ningar inom området. 

Risk för negativ påverkan 
genom förekomst av forn-
lämningar i områdets östra 
och södra delar.

Risk för negativ påverkan 
genom förekomst av forn-
lämningar utspritt över hela 
området.

Risk för negativ påverkan 
genom kombinationen av före-
komst av fornlämningar i syd 
och väst samt lokalt intresse för 
kulturmiljö i öster och väster.



35

Landskapsbild Något lanskapsbildsskydds-
område fi nns inte inom 
eller intill området.

Risk för stor negativ på-
verkan på landskapsbilden 
i det sammanhängande 
odlingslandskapet norr om 
området. Risk för måttlig 
påverkan i övriga siktstråk.  

Något lanskapsbildsskydds-
område fi nns inte inom 
eller intill området.

Risk för påverkan på 
omrkingliggande odlings-
landskap.

Viss risk för negativ påver-
kan på landskapsbildsskydd 
eftersom området ligger 
högre i terrängen än sjön 
Ymsen.

Risk för påverkan på 
omrkingliggande odlings-
landskap.

Strax väster om området 
angränsar ett stort lanskaps-
bildsskyddsområde. Risk för 
påverkan på landskapsbild-
skydd med stor industribe-
byggelse. 

Risk för påverkan på omr-
kingliggande odlingsland-
skap.

Strax öster om området 
angränsar ett stort lanskaps-
bildsskyddsområde. Risk för 
påverkan på landskapsbild-
skydd med stor industribe-
byggelse. 

Något lanskapsbildsskyddsom-
råde fi nns inte inom eller intill 
området.

Risk för påverkan på omrking-
liggande odlingslandskap.

Rekreation, friluftsliv 
och opåverkade 
områden

Inget utpekat område för 
rekreation eller friluftsliv 
har identifi erats.

Risk för påverkan på opå-
verkade områden. 

Inget utpekat område för 
rekreation, friluftsliv eller 
opåverkade områden har 
identifi erats.

Risk för påverkan på opå-
verkade områden.

Risk för påverkan på befi nt-
ligt skyttecenter.

Risk för påverkan på opå-
verkade områden.

Mindre goda planeringsför-
utsättningar med hänsyn 
närhet till områden för rekre-
ation där många människor 
rör sig. 

Risk för påverkan på opåver-
kade områden.

Mindre goda planeringsför-
utsättningar med hänsyn 
närhet till områden för 
rekreation där många 
människor rör sig. 

Risk för påverkan på opåver-
kade områden.

Risk för negativ påverkan 
på närrekreation i form av 
skidanläggning och elljusspår 
och tätortsnära naturmark där 
många människor rör sig. 

Planförhållanden Området berörs av pågåen-
de detaljplan för Korstorp 
2:1 m.fl . med syfte att 
möjliggöra tung industri 
och följer översiktsplanens 
intentioner.

Västra delen av området 
ligger inom utredningsom-
råde E20 men förväntas 
inte försvåra en utbyggnad 
av E20 eller industriverk-
samheten.

Området berörs inte av nå-
gon gällande eller pågående 
detaljplan.

Södra delen av området 
berörs av vägreservat B18a.

Området är oförenligt 
med översiktsplanens 
intentioner om att inga 
nya industriområden ska 
tillskapas, samt att värdeful-
la våtmarker och betes- och 
slåttermarker ska skyddas. 
 

Området berörs inte av nå-
gon gällande eller pågående 
detaljplan.

Del av området är utpekat 
vindbruksområde.

Området berörs inte av nå-
gon gällande eller pågående 
detaljplan.

Området berörs inte av nå-
gon gällande eller pågående 
detaljplan.

Risk för påverkan på tyst 
område utpekat i översikts-
plan. 

Området berörs inte av någon 
gällande eller pågående de-
taljplan.

Berörs delvis av område med 
tätortsnära natur. 

Risker Ingen översvämningsrisk 
enligt översiktlig kartering 
(MSB).

Närhet till befi ntlig 
Sevesoanläggning har 
beaktats i pågående 
detaljplan för Korstorp 2:1 
m.fl .

Ingen översvämningsrisk 
enligt översiktlig kartering 
(MSB).

Ingen översvämningsrisk 
enligt översiktlig kartering 
(MSB).

Närhet till befi ntlig 
Sevesoanläggning.

Ingen översvämningsrisk 
enligt översiktlig kartering 
(MSB).

Ingen översvämningsrisk 
enligt översiktlig kartering 
(MSB).

Ingen översvämningsrisk enligt 
översiktlig kartering (MSB).

Närhet till befi ntlig 
Sevesoanläggning.

Risk för människors hälsa 
och säkerhet med närhet till 
tätortsbebyggelse. 
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Syftet med denna utredning är att bedöma om ett genomförande av detaljplan för Kors- 
torp 2:1 m.fl . behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och om detta behov 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 
tas i anspråk.

Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget utgör ett västligt samhällsintresse 
med anledningen av dess betydelse för Sveriges klimatarbete, den ekonomiska tillväxten 
i Mariestads kommun samt angränsade kommuner i och utanför Skaraborg samt dess 
omfattande positiva bidrag till att nå uppsatta mål i kommunens översiktsplan samt 
delregionens utvecklingsplan.

För att utreda lämpligheten av planområdets lokalisering inom Korstorp 2:1 m.fl . har fem 
alternativa lokaliseringar utretts. Tre i Mariestads kommun och två i Gullspångs kommun. 
Varje alternativ och planområdet har bedömts utifrån framtagna bedömningskriterier och 
betygsatts efter hur väl de uppfyller kriterierna. En sammanställning av bedömningar av 
samtliga lokaliseringsalternativ fi nns på sida 36 – 39. Bedömningen visar att det saknas 
alternativa lokaliseringar som kan tillgodose den planerande industriverksamhetens behov 
på ett utifrån allmän synpunkt tillfredsställande sätt utan att brukningsvärd jordbruksmark 
tas i anspråk. En etablering av planerad verksamhet inom lokaliseringsalternativen 
innebär i varierande grad betydande merkostnader för kapacitets höjande åtgärder för 
transportinfrastruktur, längre ledningssträckor för processvattenledning till Vänern samt 
försörjning av avlopp, jämfört med Korstorp 2:1 m.fl  . I fl era av lokaliseringsalternativen 
fi nns även en osäkerhet om en etablering av planerad storlek och omgivningspåverkan 
är funktionellt lämplig på platsen. Osäkerheten utgörs bland annat av påverkan på 
närliggande riksintressen samt i enstaka fall påverkan på Natura 2000-områden och risk 
för människors hälsa och säkerhet.

Kommunen bedömer att planområdets lokalisering inom Korstorp 2:1 m.fl . är lämplig 
för planerad verksamhet samt att det saknas ur allmän synpunkt tillfredställande alternativ 
lösning som innebär att jordbruksmark inte tas i anspråk. Lokaliseringen är teknisk 
och funktionellt lämplig samt ekonomisk rimlig. Bedömningen motiveras av områdets 
tillgänglighet till E20 samt närhet till Mariestads tätort och Vänern. Lokaliseringen innebär 
goda förutsättningar för att möta planerad verksamhets behov av transportinfrastruktur 
samt förutsättningar för ett hållbart resande i och med närheten till Mariestads tätort 
och befi ntliga kollektivtrafi kstråk. Vidare bedöms avståndet till Vänern och sträckan för 
anläggning av processvattenledning som rimlig tillsammans med förutsättningarna för 
försörjning av avlopp.
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