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Organisation
Arbetet har utförts av Rådhuset Arkitekter AB med  
kulturgeograf och miljöplanerare Kajsa Mörner som  
uppdragsansvarig, arkeolog och ekolog Ingvar Olofsson som 
biträdande uppdragsansvarig samt Maria Andersson som 
kvalitetsansvarig. 

Kartor och modellbilder i rapporten har tagits fram av 
lantmäteriingenjör Michael Johansson om inte annat 
anges. 

Foton i rapporten har tagits av Rådhuset Arkitekter AB 
om inte annat anges.

Sammanfattning
En detaljplan är under framtagande vid Korstorp, öster om  
Mariestads tätort, med syftet att möjliggöra en etablering av 
tung industri. För att förstå de effekter och konsekvenser som en 
exploatering inom område ger i form av barriäreffekt, upplevel-
sen av landskapet och förståelsen för kulturhistoriska värden har 
bland annat en siktanalys genomförts. 

Aktuellt landskapsavsnitt är beläget på gamla ängar och ut-
marker. Här möts tre landskapskaraktärer, från det öppna od-
lingslandskapet i norr till det mer halvöppna som slutligen 
övergår till det mer slutna skogslandskapet i söder. Viktiga ka-
raktärselement i området är åkerholmar, allé, stenmur, odlings-
rösen, småvatten, större solitärträd och de äldre gårdsmiljöerna 
Korstorp och Ramslåtten. Gårdsmiljöerna har bedömts inne-
ha mycket stora kulturhistoriska värden. Vägnätet i området  
karaktäriseras av småvägar som mer eller mindre ligger i sina 
ursprungliga lägen. 

De planerade byggnaderna kommer att tillföra en an-
nan skala i landskapet vad gäller volym, både ytmässigt och i 
höjd, jämfört med befintliga byggnader i området. I det öppna  
odlingslandskapet i norr och nordväst bedöms exploatering med 
de tillåtande byggrätterna innebära stora konsekvenser för land-
skapets upplevelsemässiga värden, medan konsekvenserna i syd, 
sydväst och öster bedöms bli måttliga-stora om kantzonerna 
med skog och vegetation kan bibehållas. Med en anpassning av 
skala till närliggande bostadsbebyggelse och om andra åtgärder 
för landskapsanpassning genomförs finns förutsättningar för att 
mildra konsekvenserna ytterligare. 

Exploateringen bedöms som helhet innebära stora negativa 
konsekvenser för kulturlandskapet i form av visuell påverkan, 
barriäreffekter och då värden som vittnar om landskapets agrar-
historiska utveckling kommer att försvinna. Graden av påverkan 
kan till viss del minska genom omsorg och anpassning vid pro-
jekteringen samt i vilken mån befintlig vegetation inom och i 
direkt anslutning till planområdet kan bibehållas.

Utöver att arbeta med landskapsanpassning och utformning 
av byggnader kan kulturmiljöstärkande åtgärder bidra till att 
effekterna av en exploatering mildras och därmed även konse-
kvenserna. Exempel på åtgärder som föreslås är dokumentation 
av de gårdsmiljöer som bedöms ha ett stort kulturhistoriskt vär-
de och som planeras att rivas, tillskapa en informationsplats som 
återberättar om områdets historia och dess natur- och kultur- 
värden, undersöka möjligheten att flytta timmerbyggda objekt 
till ny plats och att bygga upp alternativt restaurera stenrösen 
och stenmurar som omfattas av det generella biotopskyddet och 
som inte kan ligga kvar vid en exploatering.
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1 Inledning
Bakgrund
En detaljplan med syfte att möjliggöra etablering av tung indu-
stri vid Korstorp, öster om Mariestads tätort och i anslutning 
till väg E20 och väg 202, är under framtagande hos Mariestads 
kommun. Planområdet är cirka 144 hektar stort och möjliggör 
en byggnadsarea på cirka 67 hektar, se figur 2. Maximal tillåten 
nockhöjd är 100 meter i södra och östra delarna av planområdet, 
respektive 130 meter i resterande del över angivet nollplan.

Planen var ute på samråd under vintern 2021-2022. Läns-
styrelsen efterfrågade i sitt yttrande en tydligare beskrivning 
av områdets samlade kulturmiljövärden och påverkan på land-
skapsbilden, vilka konsekvenser en omfattande exploatering ger 
och hur exploateringen kan utformas med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden och de natur- och kulturmiljövärden som finns 
i området. 

Syfte
Syftet med analysen av landskapet med tillhörande kulturmiljö-
värden är att utreda de effekter och konsekvenser som en etable-
ring inom området enligt detaljplanens förslag kan tänkas bli. 
Vidare ges även förslag på åtgärder, bland annat i form av kul-
turmiljöstärkande åtgärder, som kan ses som en kompensation 
för de värden som går förlorade. Även lämpliga förhållningssätt 
i form av utformning, skala och struktur ges som ett sätt att 
mildra de visuella effekterna som en exploatering inom området 
ger på det omgivande landskapet. 

Metod och bedömningsgrunder
Ett bra verktyg för att visualisera en kommande exploaterings 
påverkan på landskapet, dess värden och strukturer, är att job-
ba med modellbilder och siktlinjer. I denna analys har därför 
modellbilder och siktlinjer varit en stor hjälp i bedömningen. 
Även resultat från arkeologiska utredningar som gjorts inom 
ramen för detaljplanen samt befintliga kulturarvsanalyser som 
tagits fram i samband med Trafikverkets arbete med vägplanen 
för E20 Förbi Mariestad, delen Muggebo-Tjos, har utgjort ett 
viktigt bedömningsunderlag.

Bedömning av effekter och konsekvenser görs genom att det 
berörda intressets värde i nuläget och omfattningen av det fy-
siska intrånget eller störningen vägs samman. Konsekvenserna 
bedöms utifrån en möjlig utformning på tillkommande bebyg-
gelse som bygger på detaljplanens illustrationsmaterial. I analy-
sen görs också bedömningen att det är rimligt att anta att viss 
randvegetation mot bebyggelsen sparas. Det är dock viktigt att 

Figur 1. Grusvägen till Korstorp.

Figur 2. Preliminär plangräns samt reglering av höjder för 
Detaljplan Korstorp 2:1 m.fl. 
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2 Förutsättningar och värden
Landskapet och dess kulturarv
Landskapet är den gemensamma livsmiljön för människor, väx-
ter och djur och utgör kapital för ekonomisk utveckling och  
regional tillväxt.

Landskapskonventionen utgår från landskapet som en helhet 
och betonar en bred, sektorsöverskridande tolkning av land-
skapsbegreppet. Landskapskonventionen har en tydlig kultur-
arvsanknytning, framförallt då landskapet är ett resultat av ett 
samspel mellan människa och miljö över tusentals år. Spåren av 
det förgångna finns överallt, såväl i det öppna odlingslandskapet 
som i det slutna skogslandskapet. Landskapets historiska utveck-
ling är en viktig dimension som skapar kunskap, förståelse och 
sammanhang av den historia som skapats av människor.

påpeka att vid en fullt utnyttjad byggrätt (ca 45% av planom-
rådets yta) enligt detaljplanen får 90 procent av ytan hårdgöras 
och inga krav ställs på att vegetation ska sparas.

Tänkbara och lämpliga åtgärder, i form av exempelvis utform-
ning eller landskapsanpassning, har inte tagits med i bedöm-
ningen. I rapporten ges förslag på möjliga kulturmiljöstärkande 
åtgärder, dessa har heller inte vägts in i bedömningen.

Värdeskala för bedömningen redovisas i figur 3. Negativa 
konsekvenser anges i en tregradig skala i form av liten, måttlig 
eller stor konsekvens. Positiva konsekvenser graderas inte. Om 
inget annat framgår i texten så avses negativa konsekvenser.

Lagrum
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kultur-
miljön. Bestämmelser kring detta återfinns i Kulturmiljölagen 
(KML) samt i miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler. Vid 
detaljplanering ska hänsyn även tas till planområdets natur- och 
kulturvärden enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL).

Sverige ratificerade den europeiska landskapskonventionen 
2011 vilket innebär ett åtagande om att skydda, förvalta och 
planera landskapet i enlighet med konventionens intentioner.
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Figur 4. Topografin är relativt flack. Röd markering illustrerar 
områdets läge i förhållande till Mariestad. 

OMFATTNING AV INGREPP/STÖRNING

INTRESSETS 
VÄRDE

STOR OMFATTNING MÅTTLIG OMFATTNING LITEN OMFATTNING

Högt värde stor konsekvens måttlig - stor konsekvens måttlig konsekvens

Måttligt värde måttlig - stor konsekvens måttlig konsekvens liten - måttlig konsekvens

Lågt värde måttlig konsekvens liten - måttlig konsekvens liten konsekvens

Figur 3. Värdering av negativa konsekvenser - konsekvensen utgör miljöintressets värde 
i förhållande till omfattningen av ingreppet.
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Mariestad

Bångahagens
avfallsan.

Korstorp - Bengtstorp:  
Halvöppet landskapsrum

Anderstorp

Korstorp

Suntorp - Ullervad:
Skogslandskap

Brodderudsslätten:  
Öppet odlingslandskap

Ramslåttern

Torbjörnsäng - Suntorp: 
Halvöppet landskapsrum

Torbjörnsäng

Suntorp
Bengtstorp

Brodderuds gård

Figur 5. Tre landskapskaraktärer möter varandra i området, 
vit cirkel illustrerar planområdets läge.

Landskapets övergripande karaktär

Planområdets topografi är relativt flack, se figur 4. I områdets 
västra del löper en mindre höjdrygg med högsta punkt om +81 
meter över havet, i övrigt innehåller inte området några branta 
terrängpartier eller markanta höjder som tydligt kan avläsas i 
landskapet. Lägsta punkt finns i nordost och är +72 meter över 
havet.

Inom aktuellt område möts tre landskapskaraktärer, se figur 5. 
De centrala delarna har en landskapskaraktär som kan beskrivas 
som halvöppet landskap. Det halvöppna landskapet innehåller 
jordbruksmark i norr och i öster, och innefattar ett stort antal 
åkerholmar. Inom området återfinns den äldre bebyggelsemiljön 
kring Korstorp 2:1, intill gårdsmiljön finns partier med lövskog. 
Småskaligheten och den höga komplexiteten i det halvöppna 
landskapsrummet gör området mycket tilltalande.  

I norr ansluter området till det mer storskaliga öppna od-
lingslandskapet vid Brodderudsslätten. Här återfinns bebyggel-
semiljön vid Korstorp 1 :9, Ramslåttern. I söder övergår land-
skapet till ett mer slutet skogslandskap mellan Korstorp och  
Suntorp som leder vidare söderut ner mot Ullervad. I sydväst, 
i höjd med Suntorp och Torbjörnsäng, finns även ett mindre 
landskapsrum som är småskaligt och halvöppet.

Viktiga karaktärselement i området generellt är åkerholmar, 
allé, stenmur, odlingsrösen, småvatten, större solitärträd och 
gårdarna Korstorp och Ramslåtten. Se figur 6 för biotopskyd-
dade objekt från naturvärdesinventering och som är karaktärs-
bringande för området. 

Befintlig bebyggelse i området utgörs av bostadshus med 
tillhörande ekonomibyggnader, ofta traditionellt grupperade i 
gårdsmiljöer och inbäddad i lövdungar, det gäller även om de 
ligger i det mer öppna odlingslandskapet. I området finns ingen 
bebyggelse som är utmärkande, vare sig ytmässigt eller höjdmäs-
sigt. 

Kulturlandskapet - bakgrund
Aktuellt landskapsavsnitt är beläget på gamla ängar och utmar-
ker inom Mariestads, Berga och Ullervads socken, se figur 7. 
Historiskt sett placerades torpen ofta just i gränstrakterna mellan 
socknarna. Historiska kartor visar att de södra delarna i äldre tid 
varit skogsmark medan de norra och östra delarna har varit åker-
mark. På Häradskartan från 1877-1882 är fördelningen mellan 
skog och odlingsmark i stora drag densamma som idag, se figur 
8. I öster var dock områden med skogsmark mer utbredda. 

Redan 1609 gav ett kungligt brev Mariestads borgare rätt att 
inom stadsområdets gränser röja åker och äng och det var med 
den rätten som de två nybyggena Korstorp och Ramslåttern  

Figur 6. Karta med biotopskyddade objekt från NVI



Kulturmiljöutredning - påverkan landskap 7

etablerades, se figur 9. De hade rangen av kronotorp vilket be-
tydde nybyggda gårdar på stadsjorden och mantalssattes tidigt. 
Under 1800-talets intensiva uppodlingsfas knöts gårdarna Kors-
torp och Ramslåttern samman med den sammanhängande od-
lingsbygd som under 1900-talet utgjort fullåkersbygd i dalgång-
en norrut mot Brodderud.

Hemmanet Spirhult i Berga socken var en granngård till Kors-
torp i öster. Spirhult finns omnämnt i jordeboken redan 1636 
som ¼ skattehemman. Det ungefärliga gårdsläget finns avbildat 
på storskifteskartan över Bergas socken från 1774, se figur 10. 
Gården har en komplex ägarhistorik vilken beskrivs utförligt i 
den Arkeologisk utredning steg 2. Mellan 1821 och 1825 finns 
det två torp i Spirhult, men själva hemmanet har antingen om-
vandlats till ett av dessa eller stått övergivet sedan 1815. Efter att 
gården och torpen i Spirhult övergav tog ägaren i Korstorp över 
lagfarten och hemmanet kom därefter att tillhöra Korstorp 

Under sent 1700-tal och 1800-tal etablerades flera torpstäl-
len på stadens före detta utmark i sydost, bland annat Sunt-
orp och Torbjörnsäng som ligger i skogskanten intill Ullervads  
sockengräns. Dagens bebyggelse har till stor del ursprung från 
dessa torpställen. Här finns fortfarande mer småskalig 1800-tals-
bebyggelse, dock mer eller mindre ombyggd i sen tid. Någon 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har inte uppmärksammats.

Vägnätet i området karaktäriseras av smala småvägar som mer 
eller mindre ligger i sina ursprungliga lägen. Grusvägen som 
ansluter till området i norr, från väg 202, har funnits väldigt 
länge och sammanbinder bebyggelsen Ramslåttern med Kors-
torp. Vägen har justerats något genom åren och gick tidigare 
öster om Ramslåttern. Vägen går vidare österut mot Bengts-

Figur 7. Planområdet ligger inom Berga, Mariestad och 
Ullervad socken.

Figur 8. På Häradskartan från (1877-1882) namnges 
Ramslåttern, Korstorp och Spirhult. Här återfinns även  
vägnätet som förbinder gårdarna. Karta: Lantmäteriet.

Figur 9. På Generalstabskartan från 1845 syns tydligt kopplingarna från 
staden ut till Ramslåttern och Korstorp. Karta: Lantmäteriet.
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torp och den asfalterade vägen söderut mot Ullervad, väg 2959.  
Norrut har denna väg en äldre sträckning som följer en höjd-
rygg i landskapet och här ligger gårdarna som ett pärlband längs  
vägen. Tidigare fanns även en väg mellan Korstorp och Spirhult, 
vilken på senare tid har använts som brukningsväg.

Från E20 i söder finns en ringlande grusväg som leder in till 
Suntorp. Nuvarande sträckning av E20 och väg 202 tillkom 
först 1962. I dagsläget pågår arbete med ny vägplan för E20 på 
sträckan Förbi Mariestad, delen Muggebo-Tjos. 

Kulturmiljövärden
I den kulturarvsanalys som utförts i samband med Trafikverkets 
arbete med ny väg E20 Förbi Mariestad har en översiktlig käns-
lighetsanalys gjorts där värdefulla bebyggelse- och landskaps-
historiska värden identifieras. I rapporten lyfts Korstorps gård 
och den mindre enheten Ramslåttern, som ligger strax utanför 
planområdet. Både Korstorps gård och Ramslåttern består av 
välbevarad 1700-talsbebyggelse och gårdsmiljöerna har bedömts 
inneha ett mycket stort kulturhistoriskt värde, se figur 11 och 
12.

Korstorp gårdsmiljö har anor från 1600-talet. Miljön karaktä-
riseras av flera faluröda gårdsbyggnader i traditionell gruppering 
kring den stora ålderdomliga manbyggnaden från 1700-talet 
som ligger på en höjd i skogskanten. Gården har under 1800-ta-
let haft flera officerare som ägare och kan ha fungerat som mili-
tärt boställe. 

Ramslåttern, som också härstammar från 1600-talet, ligger på 
en höjdrygg och ramas in av höga lövträd. Flygeln till manbygg-
naden är en mycket välbevarad knuttimrad magasinslänga, en-
ligt uppgift från 1700-talets mitt. Befintligt boningshus är också 
det äldre och har bevarade proportioner.

Öster om Korstorp finns spår av den gamla granngården Spir-
hult. Läs vidare under avsnitt Arkeologi.

Det finns inga byggnadsminnen inom området, och inte hel-
ler några byggnader som försetts med skyddsbestämmelser i de-
taljplan. 

Arkeologi
Inom planområdet finns sex registrerade fornlämningar: 
• L2022:3286 Bytomt/gårdstomt
• L2022:3287 Härd
• L2022:3288 Kokgrop
• L2022:3290 Blästbrukslämning
• L2022:3291 Härd
• L2022:3292 Härd

Figur 10. På storskifteskartan från 1774 för Berga socken är 
torpen Ramslåttern och Spirhult fint illustrerade.  
Karta: Lantmäteriet.

Figur 11. Korstorps gård ligger inramad av grönska.

Figur 12. Ekonomibyggnad till Ramslåttern. Foto: Västarvet.
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Figur 13. Utredningsyta 1-3. På kartan har Västergötlands 
museums föreslagna utredningsområden för steg 2 markerats 
med blå färg och deras interna numrering.(Från Kultur-
landskapets rapport 2022:14, grundkarta: Lantmäteriet).

Utöver fornlämningarna finns 34 övriga kulturhistoriska 
lämningar registrerade i området; L1962:9445 gränsmärke, 
L1959:3247 Husgrund, L2022:3216 Färdväg, L2022:3217 
Hägnad, L2022:3289 Dike/ränna samt ett stort antal röjnings-
rösen, se figur 15.

Utförda utredningar i och i anslutning till planområdet
Inför ombyggnad av E20, delen förbi Mariestad, utfördes en ar-
keologisk utredning steg 1 och steg 2 (Västergötlands museum, 
rapport 2016:9 och 2018:3). Därtill gjordes en kompletteran-
de arkeologisk utredning under 2018 för enskilda vägar. Under 
sommaren 2020 har berörda lämningar förundersökts i enlig-
het med 2 kap 13§ KML. Vid den arkeologiska utredningen 
steg 1 påträffades L1959:3247, en övrig kulturhistorisk lämning 
som möjligen utgör del av bebyggelselämning till den övergivna 
gårdstomten Sprihult.

När det gäller planområdet beslutade Länsstyrelsen den 26 
oktober 2021 att tre större markområden var aktuella för vidare 
arkeologisk utredning, steg 2, se figur 13. En rapport innehål-
lande resultatet från den arkeologiska utredningen steg 2 Kors-
torp och antikvariska bedömningar av lämningar färdigställdes 
i augusti 2022.

Den arkeologiska utredningen resulterade i att 49 lämningar 
noterades. Av dessa kom dock elva att ingå i by-/gårdstomten, 
L2022:3286, varför det totala antalet nyregistrerade lämning-
ar i Kulturmiljöregistret är 38 stycken. Inom yta 1 framkom 
tre lämningar, en kokgrop och två röjningsrösen. Kokgropen 
(L2022:3288) bedömdes som fornlämning och de två röjnings-
rösena som övriga kulturhistoriska lämningar. Inga lämningar 
registrerades inom yta 2. 

Inom yta 3 framkom 35 lämningar samt den tidigare regist-
rerade husgrunden L1959:3247. Totalt inom ytan finns därmed 
36 lämningar varav fem bedömdes vara fornlämningar; en By-/
gårdstomt (L2022:3286), tre härdar (L2022:3287, L2022:3291 
och L2022:3292 ) samt en Blästbrukslämning (L2022:3290). 
Resterande lämningar registrerades som övriga kulturhistoriska 
lämningar och utgjordes av flertalet röjningsrösen, ett dike, en 
hägnad och en vägbank. 

Påträffade fornlämningar i området
Kokgropen, L2022:3288, undersöktes inte men uppvisade ty-
pisk karaktär för anläggningstypen. Dessa anläggningar dateras 
ofta till bronsålder eller äldre järnålder, även om så väl äldre som 
yngre dateringar förekommer. I området norr om kokgropen 
framkom ett fynd av slagen flinta samt kolfläckar under ploglag-
ret. Det finns anledning att misstänka att dessa och kokgropen 
representerar en större aktivitetsyta.

Yta 1

Yta 2

Yta 3

Figur 14. Åkerholmar nordost om Korstorps gård där flera  
röjningsrösen påträffades.
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Röjningsrösena utgör tydliga objekt i det historiska landskapet 
i området. Röjningsrösena har uppkommit genom brukandet 
av marken under historien. Normalt dateras röjningsrösen till 
medeltid eller senare, men det finns flera exempel på tidigare da-
teringar. Anläggandet av gården Spirhult, L2022:3286, bedöms 
kunna beläggas till senast 1600-tal, och den har troligen övergi-
vits i början av 1900-talet. Inägans storlek är fortfarande något 
oklar. Vid sökschaktningen framkom hälften av de registrerade 
anläggningarna inom L2022:3286. Inga av anläggningarna är 
daterade, men det finns inget i deras konstruktion som utesluter 
att de är samtida med gården Spirhult. De kan vara äldre, men 
knappast yngre. 

Blästbrukslämningen, L2022:3290, kan också tillhöra går-
den, men kan också vara äldre. Lågtekniska järnframställnings-
anläggningar är kända från järnålder och fram till ganska sen 
historisk tid. Härden, L2022:3291, är ovanlig med sin kvarts/
kvartsitfyllning. Det är möjligt att härden var till för att skapa 
magringsmaterial till ugnskonstruktioner och/eller deglar för 
järnframställning. I det fallet kan den kanske knytas till järnhan-
tering i området. Det finns också en del som tyder på att det kan 
ha legat en smedja i impedimentet som L2022:3257 ligger på, 
eftersom det påträffades en mindre koncentration av smältor/
slagg här.

Lämningarna L2022:3216 och L2022:3217, vägbank och 
hägnad, samt röjningsrösena L2022:3281 - 3283, ligger idag 
helt eller delvis inom Korstorps ägor. De båda gårdarnas bruk-
ningshistoria, Spirhult och Korstorp, är delvis gemensam, men 
dessa lämningar härrör kanske till Korstorps brukningshistoria.
Se figur 15 för registrerade lämningar inom området.

Biologiskt kulturarv
Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur, det vill 
säga som vittnar om människans sätt att använda naturen. Det 
biologiska kulturarvet utgörs av ekosystem, naturtyper och arter 
som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom människans nytt-
jande av landskapet. Natur- och kulturvärden går därför ofta 
hand i hand och bör analyseras i ett sammanhang. 

Det biologiska kulturarvet som går att finna i aktuellt område 
är framförallt det stora antalet åkerholmar och odlingsrösen, allé 
och stenmur i odlingslandskapet, se figur 16. Även vårdträd och 
lövträd för att markera tomtgräns är exempel på biologiskt kul-
turarv. Sammantaget skapar dessa objekt en viktig småskalighet 
och mångfald i landskapet och nyttjas bland annat som sprid-
ningskorridorer och reträttplatser för djur- och växtlivet.

Figur 16. Åkerholmar är ett viktigt biologiskt kulturarv.

Figur 15. Registrerade fornlämningar och övriga kultur- 
historiska lämningar inom aktuellt område.
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Figur 18. Det öppna odlingslandskapet vid Brodderudsslätten 
ger långa utblickar.

Figur 19. Skogsområdet i söder har inslag av jordbruksmark 
och ger kortare utblickar.

3 Siktanalys och modellbilder
Siktpunkter
För att förstå de effekter och konsekvenser som en exploatering 
inom område ger i form av barriäreffekt, upplevelsen av land-
skapet och förståelsen för kulturhistoriska värden och samband 
har en siktanalys gjort med hjälp av modellbilder/visualisering. 

Fem olika siktpunkter som tillsammans fångar in planområ-
det ur samtliga värdesträck har valts ut och där helheten av upp-
levelsen sedan har studerats. Kartan i figur 20, illustrerar dessa 
siktpunkter i landskapet.

Visualisering
Den programvara som används i visualiseringarna är Esri’s  
ArcGIS Pro. Befintlig bebyggelse visas i grå färg med en gene-
rell höjd på sex meter ovan mark, vilket motsvarar en normal 
bostadsbebyggelse. En möjlig utformning på tillkommande be-
byggelse visas med vit färg. Utgångsläget för placeringen av de 
tillkommande byggnadskropparna är detaljplanens illustrations-
material, men de har justerats och delats upp för att ge en så 
rättvis spegling av en framtida exploatering som möjligt. Bygg-
naderna har givits en höjdsättning motsvarande regleringarna 
i detaljplanens granskningshandling. I de centrala delarna av 
planområdet tillåts en byggnadshöjd om cirka 50-58 meter och 
i delområdet längst österut tillåts en byggnadshöjd om cirka 25 
meter, se figur 17. Den slutliga exploateringen kan komma att 
skilja sig från framtagna visualiseringar.

En laserscanning har genomförts för att ge korrekta höjder 
på vegetationen. Avverkade eller avverkningsanmälda ytor har 
tagits bort. Visualiseringen är baserade på ett nuläge där skogs-
områdena inom planområdet är kvar och endast byggnaderna 
illustreras. Men då vägar, parkeringar, dammar och komple-
mentbyggnader kommer att tillkomma i verkligheten, och mer 
vegetation kommer att försvinna i området, har även detta visu-
aliserats för de punkter där det finns mycket skog.

Figur 17. På bilden syns en ungefärlig byggnadshöjd efter 
exploatering som motsvarar regleringarna i detaljplanen.
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Figur 20. Fem siktpunkter har studerats i anslutning till planområdet. Den studerade utformningen av ny bebyggelse visas på bilden 
med grå färg.
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(1) Vy norr

Den norra delen av planområdet sluter an till det storskaliga 
öppna odlingslandskapet vid Brodderudsslätten. Öppenheten 
och utblicksmöjligheterna är viktiga värden här och känslighe-
ten ligger i nya storskaliga inslag, uppstickande byggnader eller 
nivåförändringar. Eventuell skyltning eller andra uppstickande 
element har därmed större inverkan här än i andra delar av om-
rådet. 

Den tänkta exploateringen kommer att bli väl synlig från 
Brodderudsslätten och väg 202 och medföra förändrade och 
kortare siktlinjer. Landskapet får en ny karaktär av den storskali-
ga exploateringen och tillhörande infrastruktur blir en ny barriär 
i landskapet för både människors och djurs rörelse då exploate-
ringen delar det tidigare öppna landskapsrummet både visuellt 
och fysiskt. 

Figur 21-22. Vy från väg 202.

FÖRE

EFTER

Figur 23-34. Modellbilder från norr.
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(2) Vy syd

Siktlinjerna från söder vid Suntorp är relativt korta till följd av 
det mer småbrutna landskapet som på sina håll öppnar upp sig 
med mindre odlingsområden. Skogslandskapet som bryter sig in 
från öster har generellt en högre tålighet mot ingrepp som en ny 
högre bebyggelse ger då ingreppen inte exponeras mot ett större 
område utan delvis skyms av skogen. Kantzonerna med skog 
och vegetation är värdefulla för upplevelsen av landskapet och 
boendemiljöerna.

Vid en exploatering ligger ny bebyggelse delvis dold av skogen 
men på andra ställen bryts skogshorisonten av den storskaliga 
bebyggelsen. Befintlig bostadsbebyggelse kommer att få en hög 
byggnad i ryggen som är framträdande på sina håll och där käns-
lan av mer eller mindre orördhet kommer att påverkas negativt. 
I det fall befintlig vegetation inom planområdet tas ned kommer 
byggnaderna bli än mer framträdande i landskapet och den na-
turliga buffertzonen till befintlig bebyggelse försvinna.

FÖRE

EFTER - utan skogsridå

Figur 25-26 Vy från Suntorp i söder.

Figur 27-29. Modellbilder från syd.

EFTER - bibehållen skogsridå
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(3) Vy öst

Landskapet i öster är halvöppet och småskaligt och ger relativt 
korta utblickar där skogsområden tar vid. Längs med vägen sö-
derut mot Ullervad ligger gårdar och torp i anslutning till skogs-
brynet. Sträckan är på sina håll mindre känslig för nya inslag 
än det öppna landskapet då siktlinjerna är kortare här. På andra 
ställen inom det småskaliga landskapsrummet är risken större att 
gamla strukturer i landskapet, så som den gamla vägen mellan 
Bengtstorp i väst och Korstorp i planområdet, skärs sönder. Det  
skulle medföra ökade barriäreffekter för boende i området. 

Skogsridån skymmer på sina håll ny bebyggelse, däremot syns 
bebyggelsen mer tydligt i de öppna avsnitten. Utblickar från be-
fintlig bebyggelse ut mot odlingsmark ersätts här och bryts av 
ny bebyggelse. Känslan av mer eller mindre orördhet kommer 
att påverkas negativt. I det fall befintlig vegetation inom plan- 
området tas ned blir byggnaderna än mer framträdande i land-
skapet.

FÖRE

EFTER - bibehållen skogsridå

Figur 30-31. Vy från öster, väg mot Bengtstorp. 

Foto: Mariestads kommun

Figur 32-34. Modellbilder från öst.

EFTER - utan skogsridå
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(4) Vy nordväst - Bro över E20/väg 202

Utblickarna från bron över E20 och avfarten/påfarten till väg 
202 går in i det öppna odlingslandskapet, Bodderudsslätten. En 
exploatering kommer att upplevas som ett brott mot skalan i 
landskapet. Det agrarhistoriska landskapet kring Korstorp kom-
mer inte längre att vara synligt för de som färdas på väg 202 
eller avfarten/påfarten till E20. Utblickar ut mot odlingsmarken 
kommer ersättas och brytas av ny bebyggelse på vänstra sidan 
av väg 202 medan landskapet till höger redan idag upplevs som 
stängt till följd av vegetation. 

Det kommunikativa och kulturhistoriska sambandet, i form 
av den äldre vägsträckan, som funnits mellan Korstorp och 
Ramslåttern under lång tid, kommer att ersättas av ny bebyg-
gelse. Det innebär att landskapet förlorar en del av sitt tidsdjup. 

Figur 35-36. Vy från nordväst - bro över E20/väg 202.

FÖRE

EFTER

Figur 37-38. Modellbilder från väst - bro E20/väg 202.
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FÖRE

EFTER - bibehållen skogsridå EFTER - utan skogsridå

Figur 39-40. Vy från sydväst - E20 söderifrån.

(5) Vy sydväst - E20 söderifrån

I öster löper en skogsridå längs med E20. Landskapsrummet 
domineras av E20 och dess vägområde, samt en längsgående 
kraftledningen. Efter ombyggnaden av E20 kommer vägen att 
byggas om till en fyrfältsväg och kraftledningen kommer att för-
läggas i marken. Vägen kommer att rätas ut och ligga lite längre 
från planområdet på en sträcka. Det avlånga landskapsrummet 
kommer att innehålla relativt storskaliga element som väg E20 
och bedöms därmed lite mer tåligt mot nya inslag.

Skogsridån är en del av det större sammanhängande och 
mer slutna skogslandskapet som sträcker sig ner mot Ullervad. 
Skogsridån bäddar in bebyggelsen i Suntorp och Torbjörnsäng 
vid skogskanten. En ny exploatering blir på sträckor dold för 
omgivningen av skogsridån och där så är fallet blir de visuella 
konsekvenserna mindre. Tas skogsridån ned blir den visuella på-
verkan av en exploatering betydligt större på så sätt att byggna-
derna syns mer. Byggnaderna kan å andra sidan komma att till-
för en variation till trafikantupplevelsen i det här annars relativt 
enformiga vägavsnittet.

Figur 41-43. Modellbilder från väst - E20 söderifrån.
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På västra sidan av E20 ligger Bångahagens deponi och 
återvinningscentral, delvis skymd från E20 av en skogsridå. De-
ponin har genomfört sluttäckning och schaktat stora mängder 
massor vilket har skapat en konstgjord kulle. Deponin bryter 
siktlinjerna från Mariestad österut mot planområdet och mins-
kar på så sätt den visuella upplevelsen som en exploatering för 
med sig. 

4 Effekter och konsekvenser
Kulturlandskapet
Övergripande
De planerade byggnaderna tillför en annan skala i landskapet 
vad gäller volym, både ytmässigt och i höjd, jämfört med befint-
liga byggnader i området. Kulturlandskapet kommer därmed att 
omvandlas och den nya infrastrukturen på platsen, i form av 
bland annat byggnader och nya anslutningsvägar, kommer att 
ge platsen sin karaktär. 

Värdefulla odlingsmarker som innehåller historiska element 
och värdefulla strukturer som är viktiga ur ett kultur- och ag-
rarhistoriskt perspektiv, så som åkerholmar och stenrösen med 
mera, splittras och samband dem emellan bryts.

Graden av påverkan på kulturlandskapet beror på vilket land-
skapsavsnitt som studeras, den omsorg och anpassning som 
läggs vid kommande projekteringen samt i vilken mån befintlig 
vegetation inom och i direkt anslutning till planområdet kan 
bibehållas. 

Gårdsmiljöer
Korstorps gårdsmiljö, som har bedömts ha mycket stora kultur-
miljövärden, kommer att påverkas direkt genom intrång och tas 
bort, se figur 45-46. Gårdsmiljön vid Ramslåttern, som även den 
bedömts ha mycket stora kulturmiljövärden, splittras av planen 
och medför att manbyggnad med flygeln hamnar strax utanför 
planområdet medan ett par mindre ekonomibyggnader hamnar 
inom. Bygganderna inom planområdet kommer att rivas och 
med största sannolikhet rivs även manbyggnaden och flygeln. 

De båda bebyggelsemiljöerna Korstorp och Ramslåttern har 
tillsammans ingått i landskapsbilden sedan lång tid tillbaka. 
Konsekvensen av att dessa försvinner blir att landskapets kultur-
historiska världen försvinner då samband mellan gårdarna bryts 
och läsbarheten av äldre gårdars placering och den agrarhisto-
riska utveckling i landskapet försvinner. Efter ett genomförande 
av planen kommer det vara svårare att förstå hur människor har 
bosatt sig, levt i och använt landskapet. 

Figur 44. Kulturlandskapet vid Brodderudsslätten.

Figur 46. Komplementbyggnader vid Korstorp.

Figur 45. Mangårdsbyggnaden på Korstorp. 
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Äldre vägstrukturer
Den äldre vägsträckan mellan Ramslåttern och Korstorp och 
vidare bort mot Bengtstorp, som till stor del går i sitt ursprung-
liga läge och som vittnar om en lång historisk kontinuitet, kom-
mer att brytas och försvinna, se figur 47 . Även den äldre vägen 
mellan Korstorp och Spirhult, figur 48, som på senare tid använts 
som brukningsväg kommer med största sannolikhet att försvin-
na. Konsekvensen av detta innebär förluster av upplevelsevärden 
och av en del av det som utgör landskapets tidsdjup. Det läsbara 
kulturarvet i form av dåtidens strukturer, och som fortfarande 
är en del av det samtida landskapet, kommer att försvinna och 
kulturlandskapets upplevelsemässiga värden gå förlorade.

Fornlämningar
Om det blir aktuellt med ett borttagande av fornlämningar 
kommer vetenskapligt värdefulla fynd och iakttagelser finns kvar 
för framtida studier, men samtidigt går värden förlorade genom 
att lämningarna aldrig mer kan studeras på plats i sitt ursprung-
liga geografiska sammanhang. 

Då berörda fornlämningar endast har genomgått arkeologisk 
utredning är konsekvenserna av ett intrång till viss del svårbe-
dömda.

5 Samlad bedömning
På en specifik plats eller för enskilda personer och/eller mar-
kägare kan konsekvenserna skilja sig från bedömningen nedan.  
Tabellen i figur 49 ska ses som översiktlig och som ett komple-
ment till texten i rapporten. Den samlade bedömningen bygger 
på en möjlig utformning på tillkommande bebyggelse enligt de-
taljplanens illustrationsmaterial. I bedömningen görs också ett 
rimligt antagande om att viss randvegetation mot bebyggelsen 
kan sparas. Konsekvenserna jämförs med ett nollalternativ där 
området inte exploateras och därmed bibehåller sina värden. 
En jämförelse görs även med en maximal utbyggnad enligt de-
taljplanen och där inga krav ställs på att vegetation ska sparas.

I det öppna odlingslandskapet i norr och nordväst bedöms ex-
ploatering med de tillåtande byggrätterna innebära stora negativa 
konsekvenser för landskapets upplevelsemässiga värden, medan 
konsekvenserna i syd, sydväst och östra delen bedöms bli mått-
liga-stora om kantzonerna med skog och vegetation bibehålls. 
Om en anpassning av skala till närliggande bostadsbebyggelse 
genomförs samt andra föreslagna åtgärder för landskapsanpass-
ning vidtas finns goda förutsättningar att mildra konsekvenser-
na ytterligare. Konsekvenserna blir däremot än större i det fall  

Figur 48. Den äldre vägen från Korstorp till Spirhult har 
på senare tid används som brukningsväg. 

Figur 47. En allé omger den äldre grusvägen mot Korstorp.
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detaljplanens byggrätt utnyttjas till max och ingen randvegeta-
tion sparas mot befintlig bebyggelse i öster och syd.

Då de båda gårdsmiljöerna Korstorp och Ramslåttern har be-
dömts inneha ett mycket stort kulturhistoriskt värde blir också 
konsekvenserna av att de försvinner vid ett genomförande av 
planen stora.

Sammanfattningsvis kommer exploateringen som helhet att 
innebära stora negativa konsekvenser för kulturlandskapet i 
form av visuell påverkan, barriäreffekter i landskapet och då vär-
den som vittnar om landskapets agrarhistoriska utveckling och 
bebyggelsestruktur kommer att försvinna.

6 Förslag åtgärder
Allmänt

Miljöbalkens hänsynsregler ställer krav på att undvika skador på 
områden och miljöer som innehåller natur- och kulturvärden. 
Vidare ger miljöbalken även möjligheten att ställa krav på att en 
verksamhetsutövare ska utföra kompensationsåtgärder för even-
tuell skada som uppstår.

Nedan föreslås åtgärder för landskapsanpassning samt ett an-
tal kulturmiljöstärkande åtgärder som kan vidtas för att mild-
ra de negativa effekterna av en exploatering. Genomförandet 
av föreslagna kulturmiljöstärkande åtgärder bör samrådas med  
länsstyrelsen.

Åtgärder för landskapsanpassning
• Genom terrängmodellering, höjdsättning av byggnader, 

bryta upp byggnaderna i flera, skapa variationer på fasader, 
arbeta med belysning, återplantering och bevarande av ve-
getation kan det visuella intrycket av den storskaliga bebyg-
gelsen i landskapet minska.

Figur 49. Samlad bedömning av konsekvenser.

stora måttliga små ingen

Värdeskala:

Aspekt Konsekvenser av  
nollalternativet

Konsekvenser om detaljplanen 
genomförs och viss vegetation 
sparas mot befintlig  
bebyggelse

Konsekvenser vid maximal utnytt-
jad byggrätt enligt detaljplanen

Upplevelsen av landskapet inga stora

Kulturmiljövärden inga stora stora

måttliga-stora
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Möjliga kulturmiljöstärkande åtgärder

• Medverka till att dokumentera de gårdsmiljöer som bedöms 
ha ett stort kulturhistoriskt värde och som kommer att rivas, 
så som miljön och byggnaderna vid Korstorp och eventuellt 
Ramslåttern.

• Medverka till att en informationsplats tillskapas som åter-
berättar om områdets historia och dess natur- och kultur-
värden. Lämplig plats för lokalisering av informationsplats 
kan vara inne på området eller vid Ramslåttern i det fall 
Ramslåttern lämnas kvar och kan skötas om.

• Undersöka möjligheten att flytta timmerbyggda objekt till 
ny plats, så som mangårdsbyggnaden på Korstorp. I det fall 
det inte går att använda Ramslåttern som bostad efter en 
utbyggnad kan även möjligheten att flytta byggnader här 
undersökas. Det bästa är dock om bebyggelsen vid Ramslåt-
tern kan ligga kvar på ursprunglig plats och att en intresse-
förening får ekonomsikt stöd för att sköta om byggnaderna. 

• Det stora antalet röjningsrösen inom yta 3, som framgår av 
den arkeologiska utredningen steg 2, är karaktärsskapande. 
Vid fortsatt planering bör det därför undersökas om dessa 
kan ingå i den nya tomtmarken som historiska inslag. 

• Uppbyggnad och/eller restaurering av stenrösen och sten-
murar som omfattas av det generella biotopskyddet och som 
inte kan ligga kvar vid en exploatering bör ske.

Fornlämningar
De fornlämningar som framkommit bör i första hand bevaras 
inom ramen för planarbetet. Om det blir aktuellt att genomföra 
slutundersökning innebär det en fullständig utgrävning, doku-
mentation och borttagande av lämningen. De fornlämningar 
som kan komma att beröras är:

• L2022:3288, Kokgrop. Även något av röjningsrösena bör 
ingå i ett förundersökningsuppdrag.

• L2022:3286, By-/gårdstomt. Även några av röjningsrösena 
bör ingå i ett förundersökningsuppdrag.

• L2022:3287, Härd.
• L2022:3290, Blästbrukslämning.
• L2022:3291, Härd.
• L2022:3292, Härd.
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