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Läsanvisningar 
Föreliggande handling är en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som tagits fram som underlag för detaljplan för 
Korstorp 2:1 m.fl., Mariestads kommun.  

Kapitel 1 beskriver bakgrund, syfte, området generellt och 
plan-förhållanden.  

Kapitel 2 beskriver den föreslagna planen, dess möjliga 
utformning och omfattning tillsammans med alternativ.  

Kapitel 3 beskriver gjorda avgränsningar och metodiken 
för miljökonsekvensbeskrivningen. 

 I kapitel 4 till 11 beskrivs områdets förutsättningar utifrån 
olika miljö-aspekter tillsammans med planens möjliga 
effekter och miljökonsekvenser. 

I kapitel 12 ges en sammanfattning av slutsatserna i 
kapitel 4-11 tillsammans med en redogörelse om planens 
förhållande till relevanta miljömål, miljökvalitetsnormer, 
samt riksintressen eller andra områdesskydd.  

Därefter följer en kort slutsats i kapitel 13 och slutligen en 
förteckning över referenser tillsammans med en ordlista. 
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Sammanfattning 
Bakgrund och områdesbeskrivning 
COWI har på uppdrag av Mariestads kommun tagit fram en 
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Korstorp 2:1 m.fl. 
Detaljplanen berör området kring Korstorp, cirka tre 
kilometer öster om Mariestads tätort. Syftet med planen är 
att möjliggöra mark för industri. Den tilltänkta exploatören för 
området är Volvokoncernen som avser att förlägga sin nya 
battericellsfabrik för tunga fordon i planområdet. Mariestads 
kommun ser detta som en möjlighet att, genom planläggning 
av Korstorp, möjliggöra ett steg i den industriella förnyelsen 
mot ett klimatneutralt samhälle. 

Planområdet omfattar cirka 144 hektar och avgränsas av 
E20 och länsväg 202 i väst respektive norr, samt områdena 
Skarpås och Suntorp i öst respektive i söder. Området är 
flackt med få större höjdområden och präglas av åkermarker 
i norr och öster och skogsmark i söder och väster. I sydväst 
dominerar barrskog och öster om Korstorp finns ett större 
område med blandlövskog. I området finns några mindre 
vattensamlingar. 

Planens effekter och konsekvenser 
Av de studerade miljöaspekterna är det framför allt 
kulturmiljön som riskerar att påverkas negativt till följd av 
planen och som riskerar stora negativa konsekvenser. Den 
huvudsakliga orsaken är ianspråktagandet av mark som 
medför förlust av arkeologiska lämningar och värdefulla 

kulturmiljöer, samt den rumsliga påverkan av de nya 
byggnaderna på landskapet.  

För naturmiljö, boendemiljö och hälsa, samt grundvatten 
riskerar planen måttliga negativa konsekvenser. Orsaken är 
dels ianspråktagandet av mark som medför förlust av 
värdefulla livsmiljöer för djur och växter, dels en hög andel 
hårdgjord yta med stora renings- och fördröjningskrav som 
följd. Det medför även en risk för minskad grundvatten-
bildning, vilket i sin tur kan medföra kapacitetsbortfall i 
grävda brunnar utanför planområdet. För boendemiljön 
innebär framförallt den rumsliga påverkan även en sannolik 
visuell störning för människor som vistas eller bor i närheten 
av planområdet.   

Att konsekvenserna bedöms som måttliga negativa och inte 
små beror framför allt på osäkerheterna som råder kring den 
kommande verksamhetens utformning och omfattning. För 
naturmiljö undviks stora negativa konsekvenser genom att 
art- och biotopskyddet aktualiseras. Ett genomförande av 
detaljplanen förutsätter att tillräckliga åtgärder förknippade 
med tillstånd och dispenser vidtas, vilket minskar planens 
negativa påverkan på naturvärden. För påverkan på 
grundvatten krävs tillstånd om vattenverksamhet (11 kapitlet 
miljöbalken) om det finns risk för att enskilda eller allmänna 
intressen kan påverkas.  

För aspekterna: risk och säkerhet samt dagvatten- och 
skyfall bedöms planen kunna medföra små negativa 
konsekvenser. Detta framför allt med anledning av 
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möjliggörandet av industriverksamheter, samt hårdgörandet 
av ytor. För resterande miljöaspekter: markmiljö och 
geoteknik har planen bedömts medföra positiva respektive 
obetydliga konsekvenser. För markmiljö ställs krav på förbud 
mot åtgärder som innebär en otillåten spridning av PFAS.   

Miljökvalitetsnormer 
Planen har inte bedömts motverka uppfyllandet av studerade 
miljökvalitetsnormer (utomhusluft och ytvatten).  

Riksintressen och andra områdesskydd 
Inom planområdet förekommer områden som omfattas av 
det generella biotopskyddet. I övrigt berör planen inte något 
riksintresse eller annat områdesskydd enligt 7 kapitlet 
miljöbalken. Planen har inte bedömts påverka Natura 2000-
området Gamla Ekudden.  

Miljömål 
Planen bedöms bidra positivt till målet God bebyggd miljö 
och negativt till målen Levande sjöar och vattendrag, 
myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlings-
landskap och Ett rikt växt- och djurliv. Positiva aspekter är 
kopplade till det ökade antalet arbetstillfällen och planens 
närhet till Mariestad. Möjlighet till sysselsättning och 
förvärvsinkomst har en positiv påverkan på människors 
välmående. Arbetsplatsen är även placerad med närhet till 
Mariestad och ger förutsättningar för ett mer hållbart 
vardagsliv med relativt kort arbetspendling. Negativt är 
ianspråktagandet av mark av värde för framför allt biologisk 
mångfald och kulturmiljön.  

Fortsatt arbete 
Möjlighet finns i den kommande projekteringen att undvika 
risker och minimera störning för människor och miljön. Stora 
konsekvenser kan undvikas genom att i kommande 
projektering och utformning ta största möjliga hänsyn till de 
förutsättningar och värden som identifierats i utredningarna 
och som presenterats i miljökonsekvensbeskrivningen.
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1 Inledning 
COWI har på uppdrag av Mariestads kommun (härefter 
kommunen) tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning för 
detaljplan Korstorp 2:1 m.fl. Detaljplanen (härefter planen) 
berör området kring Korstorp, cirka tre kilometer öster om 
Mariestads tätort, se Figur 1-1.  

Planens syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra mark för industri.  

Bakgrund 
I omställningen till ett hållbart samhälle finns behov av nya 
typer av industrier som idag söker mark i goda etablerings-
lägen. Den tilltänkta exploatören för området är Volvo-
koncernen som avser att förlägga sin nya battericellsfabrik 
för tunga fordon i planområdet. Kommunen ser detta som en 
möjlighet att, genom planläggning av Korstorp, möjliggöra ett 
steg i den industriella förnyelsen mot ett klimatneutralt 
samhälle. 

Områdesbeskrivning 
Planområdet omfattar cirka 144 hektar och avgränsas av 
E20 och länsväg 202 i väst respektive norr, samt områdena 
Skarpås och Suntorp i öst respektive i söder. Området är 
flackt med få större höjdområden och präglas av åkermarker 
i norr och öster och skogsmark i söder och väster, se Figur 
1-2. I sydväst dominerar barrskog och öster om Korstorp 
finns ett större område med blandlövskog. I området finns 
några mindre vattensamlingar.  

 

 
Figur 1-1. Orienteringskarta med planområdet markerat med svart 
streckad linje (Karta: Mariestads kommun).  

Stora delar i södra och sydvästra delen av planområdet är 
idag brukad skogsmark. Under vintern 2022 har ett område 
slutavverkats i den nordöstra delen. Den barrdominerade 
skogsmarken består av en blandning av hyggen till skog av 
slutavverkningsålder, dock saknas gamla skogsbestånd. 
Den gamla lövmarken öster om Korstorp har sedan ett antal 
decennier inte brukats. 

Stora delar i norr, nordväst och nordost utgörs av brukade 
åkrar. I de centrala delarna av planområdet finns bebyggelse 
hörande till Korstorp med trädgård, gårdsmiljöer, lador och 
ladugårdar. Tomtmark med bebyggelse finns också vid Stora 
Sumpen, Skogsbo, Sventorp och Lindesberg. I området 
finns ett par dammar varav den största finns cirka 300 meter 
nordost om Korstorp. En väg löper genom området från  
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Figur 1-2. Ortofoto av planområdet (ungefärlig planområdesgräns i 
rött), cirka 3 kilometer öster om Mariestads tätort (Bakgrundskartor: 
ESRI och Lantmäteriet). 

länsväg 202 förbi Korstorp mot Borrud och Ullervad. I övrigt 
tangerar planområdet en mindre grusväg i sydväst. 

Planförhållanden 

Översiktsplan 
Syftet med översiktsplanen är att ge vägledning för 
kommunens beslut i olika frågor. Framför allt vad gäller 
användning av mark, vatten och den byggda miljön. Planen 
ska också förklara kommunens syn på samhällsbyggandet i 
stort, vad det finns för mål, vad kommunen tycker är särskilt 
viktigt och värdefullt att utveckla och bevara. 

Planområdet är inte specifikt utpekat i gällande 
översiktsplan. Kommunen anser emellertid att områdets 

placering följer översiktsplanens intentioner om att nya 
industrier bör förläggas i anslutning till Mariestads tätort och i 
anslutning till befintlig infrastruktur. Vidare anger översikts-
planen att tillgången till lämplig industrimark runt centralorten 
är god men att det idag är brist på planlagd industrimark. Det 
finns ett behov att peka ut ny industrimark för att kunna göra 
det möjligt för olika sorters verksamheter att bedriva sin 
verksamhet. 

Skaraborgs delregionala utvecklingsplan 
Kommunen anser att planen bidrar till att uppfylla två av 
målen i Skaraborgs delregionala utvecklingsplan (DRUS): 
dels att utveckla Skaraborg till en industriregion i världsklass, 
dels att öka antalet invånare i Skaraborg till 300 000 år 2030. 

Strategisk miljöbedömning 
Kommunen har bedömt att planen och dess genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt 6 
kapitlet 9 § miljöbalken (1998:808) utförs därmed en 
strategisk miljöbedömning i vilken en miljö-
konsekvensbeskrivning ingår. Syftet med miljöbedömningen 
är att miljöaspekter ska kunna integreras i planeringen och 
beslutfattandet så att en hållbar utveckling främjas. Genom 
miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs de betydande miljö-
effekter som planen kan antas medföra och vilka 
konsekvenser de i sin tur medför. 
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2 Föreslagen plan 

2.1 Utformning och omfattning 
Planen har utformats med beaktande av att tillkommande 
verksamhet kan komma att kräva miljötillstånd, omfattas av 
Seveso-lagstiftningen (högre kravnivån) samt medföra stort 
transportbehov till allmänt vägnät. Dagens industrier 
utvecklas snabbt och har behov av att snabbt kunna 
anpassa byggnader och placering av byggnader. Därför 
möjliggör planen en relativt fri placering av byggnader och 
högre byggnadshöjder. 

2.1.1 Planbestämmelser 
Nedan anges planbeskrivningens beskrivning och motivering 
av preliminära planbestämmelser (avvikelser kan förekomma 
i den slutgiltiga planbeskrivningen).  

Användning av mark 

(J)     Hela området planläggs som kvartersmark industri (J). 
Markanvändningen industri innefattar utöver industri-
verksamhet även till exempel teknisk infrastruktur som 
behövs för att försörja industrin så som ställverk samt 
industrijärnväg och spårområden, relaterade 
verksamheter till industrin så som logistik och lager. 
Det ska också finnas möjlighet att etablera service-
funktioner med koppling till verksamheten.  

 Utnyttjandegrad 

(e1) Största byggnadsarea är 670 000 m²  
Planen möjliggör sammanlagt högst 67 hektar 
byggnadsarea inom planområdet. Det ger 
förutsättningar för olika typer av ytkrävande 
industriverksamheter och motsvarar cirka 47% av 
planområdets totala yta. Utnyttjandegraden möjliggör 
en god disponering av planområdet och säkerställer 
att yta för bland annat hantering av dagvatten, 
parkering, angöring och rening av dagvatten inryms 
inom området.  

Markens anordnande och vegetation 

(n1) Högst 90% av ytan får hårdgöras  
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att tillräckliga 
markytor för fördröjning och rening av dagvatten finns 
inom kvartersmark på respektive fastighet och 
kompletterar bestämmelse n2. Utöver fördröjnings-
volymen om 42 000 kubikmeter behövs yta för rening 
av dagvatten i form av till exempel sedimentations-
dammar. Kommunen bedömer att regleringen är 
lämplig för att skapa en ändamålsenlig struktur med 
förutsättningar för att uppfylla miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomsterna Vänern – Mariestadssjön och 
Tidan – Mariestad till Knutstorp. 

(n2) Mark ska reserveras för dagvattenfördröjning om en 
sammanlagd volym av 42 000 m³  
Inom området ska ytor reserveras för dagvatten-
fördröjning om en sammanlagd volym av 42 000 
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kubikmeter. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att 
en god dagvattenhantering inom området över tid. 
Fördröjningsvolymen är dimensionerad efter ett 
maximalt utnyttjande av byggrätt och hårdgörandegrad 
(se egenskapsbestämmelse n1). Enligt framtagen 
dagvattenutredning bör volymen fördelas till plan-
områdets två avrinningsområden och kompletteras 
med exempelvis sedimentationsdammar för rening. 
Kommunen bedömer att regleringen ger 
förutsättningar för en ändamålsenlig struktur. 

Marken får inte förses med byggnad (prickad mark) 
Området längs med väg 202 omfattas av risk för 
olyckor med farligt gods och därför får byggnader inte 
uppföras.  

Skydd mot störningar 

(m1) Marken får inte utformas för stadigvarande vistelse. 
Området ligger inom ett område med risk för olyckor 
med farligt gods på väg 202, därför får marken inte 
utformas för stadigvarande vistelse. Med stadig-
varande vistelse avses att personer vistas på platsen 
mer än tillfälligt och uppehåller sig på platsen under en 
längre period. 

 (m2) Markplanering, bebyggelse och genomförande av 
exploatering inom området får inte innebära en 
otillåten spridning av PFAS från området.  
Bestämmelsen syftar till att göra marken lämplig för 
mindre känslig markanvändning med anledning av 
förekomsten av PFAS inom och intill delområdet. Vid 

ett genomförande av detaljplanen med byggnation och 
markanläggningar behöver det säkerställas att det inte 
skapas en oacceptabel spridning av PFAS. Se även 
egenskapsbestämmelse a3. 

(m3) Innan exploateringsarbeten påbörjas ska geotekniska 
förstärkningsarbeten genomföras för att säkra E20:s 
totalstabilitet. Förstärkning utförs med tillfällig 
konsolspont (eller likvärdig lösning) längs 
planområdesgräns, inom tillfällig spont ska etappvis 
schakt och fyllning, längs aktuell sträcka, ner till fast 
lagrad friktionsjord. Efter färdigställandet av den 
avskärande fyllningen ska tillfällig spont avlägsnas. 
Planbestämmelsen syftar till att säkerställa E20:s 
totalstabilitet. 

(m4)   Innan exploateringsarbeten påbörjas ska geotekniska 
förstärkningsarbeten genomföras för att säkra E20:s 
totalstabilitet genom att en avskärande fyllning utförs 
längs planområdesgräns. Åtgärden ska utföras med 
etappvis schakt och fyllning, längs aktuell sträcka, ner 
till fast lagrad friktionsjord. Planbestämmelsen syftar till 
att säkerställa E20:s totalstabilitet. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 7 år från det att detaljplanen fått laga 
kraft. 
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Villkor för startbesked 

(a3) Startbesked får inte ges innan markens lämplighet för 
bebyggelse har säkerställts genom att mark-
föroreningar har avhjälpts eller skydds- och 
säkerhetsåtgärder har kommit till stånd. 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att byggnation 
och markarbeten inom delområdet inte sker innan 
marken har gjorts lämplig för mindre känslig mark-
användning med avseende föroreningar. Se även 
skyddsbestämmelse m2. Vid ett genomförande av 
detaljplanen med byggnation och markanläggningar 
behöver det säkerställas att det inte sker en otillåten 
spridning av PFAS. 

Höjd på byggnadsverk 

(h1) Högsta nockhöjd är angivet i meter över angivet 
nollplan 
Föreslagen nockhöjd motiveras av planförslagets syfte 
att möjliggöra tung industri med möjlighet till snabb 
omställning av höjd och placering av byggnader inom 
planområdet. Högsta nockhöjd inom den centrala 
delen av området är satt till +130 meter över angivet 
nollplan vilket möjliggör byggnader som är cirka 45 till 
58 meter höga jämfört med i dagens marknivåer i 
omgivningen.  

I sydvästra respektive östra delen av planområdet 
sätts högsta nockhöjd till +100 meter över angivet 
nollplan vilket möjliggör byggnader som är cirka 25 
meter höga jämfört med i dagens marknivåer i 

omgivningen. Höjdregleringen bedöms som lämplig 
utifrån påverkan på landskapsbilden samt behovet av 
en flexibel placering av höga byggnader. Kommunen 
bedömer att påverkan på landskapsbilden är 
acceptabel. 
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2.1.2 Gestaltning 
Utöver planbestämmelserna har planbeskrivningen pekat på 
behovet av ett antal gestaltningsprinciper för att bland annat  
de nya storskaliga volymerna ska kunna förhålla sig till det 
omkringliggande landskapet och möjligheten att bidra 
positivt till Mariestads stads- och landskapsbild. De 
preliminära gestaltningsprinciperna är: 

1 Gestaltningen bör ses i sin kontext som del av den 
gröna omställningen och bör tillvarata möjligheten att 
berätta om den nya typen av verksamhet som har 
betydelse lokalt, regionalt och nationellt. 

2 Bebyggelsen inom området bör ha ett gestaltnings-
uttryck som tillsammans med landskapsarkitekturen 
skapar en helhetsverkan. 

3 Landskapsarkitekturen är en viktig del av anläggningens 
helhetsgestaltning där växtlighet, hårdgjorda ytor, 
fördröjningsdammar och byggnader samspelar. 

4 Verksamheten kommer vara en framtida knutpunkt för 
Mariestad längs E20 och trafikplats Brodderud. Mot 
trafikplats Brodderud bör gestaltningen vara identitets-
skapande och lyftas fram i landskapsbilden för att skapa 
orienterbarhet och ge närvaro åt Mariestad, samt för att 
synliggöra verksamhetens innehåll.  

5 Gestaltning bör även vara genomtänkt mot väg 202 för 
att knyta an till den lokala kontexten och skapa nya 
värden i landskapsbilden. I den lokala kontexten bör 

även detaljeringarna hos byggnader och landskapet 
beaktas.  

6 Gestaltningen bör anpassas till landskapet i söder och 
öster genom åtgärder som minskar synlighet och 
dominans i landskapsbilden. Till exempel genom 
dämpad färgsättning, att undvika material som glänser 
och att utnyttja vegetation som avskärmande element.  

7 Placering och gestaltning av högre byggnader bör ske 
medvetet men med funktionen i första rummet. 
Placering av högre byggnader mot E20 samt mot 
trafikplats Brodderud kan skapa en närvaro i staden och 
en synlighet från E20 som är positiv. Placering av högre 
volymer längre in på området kan minska negativ 
påverkan på landskapet i öster och söder.  

8 Stora hårdgjorda ytor inom området till exempel 
parkering och uppställningsplatser bör gestaltas som en 
del av anläggningens helhet. Gröna och blå(vatten) 
inslag kan användas för att dämpa flöden av vatten vid 
kraftiga regn samt ge ett bättre mikroklimat.  

9 Byggnaderna kommer att upplevas på både långt 
avstånd och nära vilket gestaltningen behöver ta hänsyn 
till. Fasaddetaljer bör därför avvägas mot byggnadens 
helhetsverkan och uttryck i både den lilla och den stora 
skalan.  
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2.1.3 Kommunikationer 
Verksamheten förväntas ha omfattande personal- och 
transportbehov vilket ställer krav på infrastrukturens 
dimensionering men också övergripande strategier om ett 
hållbart resande, där även kollektivtrafik samt gång- och 
cykelvägar bör anslutas till planområdet. Anslutning av 
planområdet till allmänt vägnät sker till väg 202. 

2.1.4 Teknisk försörjning 

Vattenförsörjning 
Föreslaget planområde omfattas idag inte av kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Utbyggnaden av 
kommunalt vatten och avlopp till området kan försörja 
personaldelarna i verksamheten men inte eventuellt behov 
av processvatten för verksamheten. Vid behov av 
processvatten har byggaktören/ verksamheten ansvar för att 
själva anordna ledningar samt rening av processvattnet. 
Byggaktör ansvarar då för planering, ansökan om tillstånd, 
genomförande och drift. Anslutning till vatten och spillvatten 
är samrådd med Vatten- och avloppsenheten. Kommunens 
bedömning är att det finns tillräcklig kapacitet i dricksvatten-
produktionen vid Lindholmens vattenverk för anslutning av 
planområdet. 

Spillvatten från planområdet kan anslutas till befintligt 
spillvattenledningsnät som finns vid Stockholmsvägen/väg 
202, cirka 350 meter nordväst om planområdet. Spillvattnet 
från planområdet behöver pumpas på grund av topografiska 
förhållanden, självfall till Mariestads avloppsreningsverk kan 
ske i höjd med vattentornet vid Stockholmsvägen. 

Kommunens bedömning är att det finns tillräcklig kapacitet i 
Mariestads avloppsreningsverk för att ta emot den 
förväntade ökade volymen spillvatten från planområdet. 

Elförsörjning 
Som ett steg i möjliggörandet av den planerade 
verksamheten som har ett stort effektbehov, planerar Ellevio 
en anslutning till en befintlig luftledning (L31) som går sydöst 
om Mariestad. Detta är en separat process. Anslutningen 
föreslås ske genom två nya ledningar som ska gå parallellt 
från den befintliga ledningen (uppklippt) till en ny 
transformatorstation (benämnd som station Korstorp) intill 
det planerade industriområdet, se Figur 2-2 (Ellevio, 2023).  

I samrådsunderlaget presenteras två alternativa dragningar 
av de nya ledningarna, se Figur 2-1. Ett så kallat Förordat 
alternativ, som är det kortaste alternativet, sträcker sig i 
nordvästlig riktning cirka 2 kilometer genom skogsmark fram 
till anslutningspunkten vid Korstorps industriområde. 
Alternativ 2 sträcker sig i nordvästlig riktning, i cirka 1,5 
kilometer, för att därefter vinkla av mot nord till nordost i 
cirka 1 kilometer. Alternativet sträcker sig genom skogsmark 
och är totalt cirka 2,5 km långt (Ellevio, 2023). 

I ett tidigt skede studerades ett nordligt alternativ som 
sträcker sig genom det öppna landskapet norr om 
Backedalen och Sörlövsåsen (Se Avfärdat alternativ i 
figuren). Alternativet avfärdades på grund av, närhet till flera 
boendemiljöer, stor visuell påverkan i det öppna 
landskapet, samt stort markintrång i jordbruksmark 
(Ellevio, 2023). 
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Slutlig ledningssträckning väljs efter genomfört samråd. 
Arbetet med att ta fram en konsekvensbedömning kommer 
att göras inom ramen för separat miljökonsekvens-
beskrivning för vald sträckning, vilken utgör en viktig del av 
den tillståndsansökan (koncessionsansökan) som Ellevio 
kommer skicka in till Energimarknadsinspektionen. För den 
nya transformatorstationen (station Korstorp) kommer ett 
samråd med länsstyrelsen genomföras enligt 12 kapitlet 6§ 
miljöbalken (Ellevio, 2023). 

 

 

 
Figur 2-1. Alternativa dragningar av nya luftledningar (Källa: Elevio). 

 

 
Figur 2-2. Planerad förändring av 145 kV-nätet nära industriområde 
Korstorp. Bilden överst visar befintlig ledning, L31 (grön linje) och 
bilden nederst visar hur det planeras att bli. Slutlig lednings-sträckning 
för väljs efter genomfört samråd (Källa: Ellevio). 
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2.2 Alternativa lokaliseringar 
Jordbruksmark får enligt krav i dels plan- och bygglagen, 
dels miljöbalken (3 kapitlet 4 §) endast tas i anspråk om det 
behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. Mot denna bakgrund har alternativa placeringar av 
planen utretts i en särskild lokaliseringsutredning. 
Utredningen tillgodoser även kravet kring identifiering, 
beskrivning och bedömning av rimliga alternativ enligt 
miljöbalken (6 kapitlet 11 § 2 p.).   

Inom ramen för utredningen studerades fem alternativa 
lokaliseringar inom ett större närområde, se Figur 2-3. Varje 
alternativ men även aktuellt planområde utvärderades efter 
en rad kriterier: 

› Möjlighet för anslutning till transportinfrastruktur 
› Förutsättningar för vattenintag från Vänern  
› Kapacitet i närmsta avloppsreningsverk  
› Riksintressen 
› Naturvärden 
› Kulturmiljövärden 
› Landskapsbild 
› Rekreation, friluftsliv och opåverkade områden 
› Planförhållanden 
› Risker 
Slutsatsen från utredningen var att ingen av de alternativa 
lokaliseringarna till aktuellt planområde kunde tillgodose den 
planerande industriverksamhetens behov på, ett utifrån  

 
Figur 2-3. Översiktskarta med fem alternativa lokaliseringar. 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt. En etablering av 
planerad verksamhet inom något av de alternativa områdena 
skulle innebära, i något varierande grad, betydande 
merkostnader jämfört mot Korstorp 2:1 m.fl (Mariestads 
kommun, 2022). 

Detta bland annat genom tillkommande behov av kapacitets-
höjande åtgärder för transportinfrastruktur, längre ledning-
sträckor för processvattenledning till Vänern, samt avlopps-
försörjning. I flera av lokaliseringsalternativen rådde även 
osäkerhet om en etablering av planerad storlek och 
omgivningspåverkan vore direkt lämplig på platsen. Till 
exempel genom eventuell påverkan på närliggande riks-
intressen samt i enstaka fall påverkan på Natura 2000. Därtill 
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utifrån risk för människors hälsa och säkerhet (Mariestads 
kommun, 2022). 

2.3 Nollalternativet 
För att kunna jämföra planens innebörd krävs ett noll-
alternativ som beskriver miljöns sannolika utveckling om 
planen inte antas. För aktuell plan motsvarar nollalternativet 
att nuvarande markanvändning i form av jord- och 
skogsbruksmark fortsätter, även på lång sikt.  

I vissa fall kan nollalternativet på sikt skilja sig från nuläget 
och därmed potentiellt även innebära effekter eller 
konsekvenser för miljön. Till exempel genom klimat-
förändringar eller förändrad markanvändning som inte 
prövas enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken. 
Nollalternativet för respektive miljöaspekt beskrivs därför 
under motsvarande avsnitt i kapitel 4 till 11. 
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3  Metod 
I följande kapitel beskrivs miljökonsekvensbeskrivningens 
avgränsning och metod, inklusive en redogörelse om hur 
bedömningen har gjorts, vilka skäl som ligger till grund för 
gjorda val av metodalternativ, samt de problem som 
uppkommit i samband med att uppgifterna sammanställdes.   

3.1 Innehåll och avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll följer av 6 kapitlet 
11 § miljöbalken. Kommunen höll under hösten 2021 ett 
inledande avgränsningssamråd med länsstyrelsen. 
Avgränsningen har i efterföljande möten med länsstyrelsen 
preciserats ytterligare.  

Miljöaspekter 
I Tabell 3-1 anges de övergripande miljöaspekter som har 
ansetts vara relevanta utifrån samråd och dialog med 
länsstyrelsen.   

Tidsmässig avgränsning 
Miljöbalken anger att bedömningen av effekter ska göras på 
kort, medellång och lång sikt. För aktuell plan avser kort sikt 
den tid omfattande anläggningsarbeten fortfarande är 
aktuella och att byggrätten inte är fullt utnyttjad (inom cirka 7 
år från det att planen fått laga kraft). Medellång sikt avser 
den tid då huvuddelen av byggrätten är utnyttjad och marken 
används på ett sådant sätt som avsågs i samband med 
planens framtagande (upp till 20 år efter planens 
antagande). Lång sikt avser den tid då förutsättningarna är 

mer oförutsägbara (från cirka 20 år efter planens 
antagande).  

Tabell 3-1. Studerade miljöaspekter.  
Miljöaspekt Motiv till avgränsning 

Naturmiljö Effekter på naturmiljö, biologisk mångfald samt 
skyddade områden eller arter beaktas, om dessa 
berörs. Inom planområdet förekommer 
våtmarker. Påverkan på dessa behöver 
beskrivas. 

Risk och säkerhet  

Riskbild Begränsningen av den verksamhet planen 
möjliggör ska specificeras samt på vilket sätt 
befintlig bebyggelse i närområdet kan komma att 
påverkas. Det behöver även beskrivas om det 
finns verksamheter i närområdet som kan 
påverka den tillkommande verksamheten.  

Transporter med farligt gods Närheten till E20 och väg 202 medför att 
eventuella skyddsavstånd behöver beaktas. 

Boendemiljö och hälsa  

Buller Eftersom enskilda bostäder finns i närheten 
behöver påverkan av buller för dessa och även 
buller för ökad trafik i området studeras vidare 
och beskrivas. 

Luft Eftersom plan möjliggör industri med 
tillkommande transporter som följd behöver 
nuvarande luftmiljö tillsammans med eventuell 
påverkan genom tillkommande transporter och 
verksamhet beaktas. 

Skuggor Eftersom planen medför höga byggnader 
behöver eventuell påverkan i form av skuggning 
översiktligt beskrivas.   

Lukt Planen medför industri. Eventuell påverkan 
genom lukt behöver beskrivas översiktligt.  

Ljus Eventuellt störande ljus för närboende i närheten 
behöver beaktas översiktligt.  

Markmiljö Eventuella föroreningar i mark och vatten 
behöver beaktas och i vilka halter de i sådana fall 
förekommer. 
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Miljöaspekt Motiv till avgränsning 

Geoteknik Risk för sättningar, skred och ras behöver 
utredas. Eventuellt behov av skyddsåtgärder 
behöver klargöras.  

Kulturmiljö Det går inte att utesluta betydande påverkan på 
kulturvärdena i planområdets närhet samt på 
landskapsbilden.  Påverkan på eventuella 
fornlämningar behöver beskrivas.   

Dagvatten och skyfall  

Miljökvalitetsnormer Planförslagets konsekvenser för uppnåendet 
av miljökvalitetsnormer (MKN) för berörda 
recipienter behöver beskrivas. 

Översvämning och skyfall I och med att mark hårdgörs behöver risker i 
samband med skyfall beaktas.  

Natura 2000 Nedströms planområdet ligger Natura 2000-
området Gamla Ekudden. Eventuell 
påverkan genom dagvattenhantering 
behöver utredas.  

Vattenförsörjning Utgångspunkten är att planen möjliggör en 
etablering med hög förbrukning av 
processvatten.  

Grundvatten Eventuella konsekvenser för grundvatten ska 
behandlas. Eventuell påverkan på brunnar i 
närområdet bör beskrivas. 

Geografisk avgränsning 
Det huvudsakliga utredningsområdet utgörs av planområdet 
inom vilket planen medför fysiska åtgärder. Eftersom effekter 
kan uppstå i eller bero av områden eller objekt utanför plan-
området, finns för flera miljöaspekter ett så kallat influens-
område utanför planområdets avgränsning. Planområdet 
tillsammans med respektive influensområde har beaktats i 
avgränsningen av utredningarnas undersökningsområden.  

Kumulativa effekter 
I den samlade bedömningen under respektive miljöaspekt 
beaktas även så kallade kumulativa effekter, vilka kan vara 

antingen additiva, synergiska eller motverkande. Additiva 
effekter är när den sammanvägda effekten är lika stor som 
de enskilda. Synergiska är när summan i stället blir större 
och motverkande är när den blir mindre. Relevant för planen 
ifråga om parallellt arbete är särskilt Trafikverkets plan för 
utbyggnad av E20 förbi Mariestad, delen Muggebo-Tjos(se 
även avsnitt 3.2.1), men även frågan om elförsörjning och 
nya kraftledningar som är en indirekt följd av planen (avsnitt 
2.1.4). 

3.2 Bedömningsgrunder 
Som underlag till bedömningen av planens effekter och 
konsekvenser utgör genomförda utredningar, relevanta rikt-
linje och normer, lagstiftning, riksintressen, miljömål med 
mera. Avgränsningen av vilka mål, normer och regler som är 
relevanta för planen härrör av det som kan påverkas av 
planens markreglering och dess influensområde. 

3.2.1 Utredningar och underlag 

Genomförda utredningar 
I samband med planen har ett stort antal utredningar 
genomförts, se Tabell 3-2. Utredningarna har utförts av 
experter inom respektive ämnesområde och beskriver 
områdets förutsättningar och i vissa fall även planens 
möjliga påverkan och effekter. Utredningarna har om möjligt 
även lämnat förslag på skyddsåtgärder samt förslag till 
uppföljning och övervakning. 
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 Tabell 3-2. Genomförda utredningar i samband med planen. 
Utredning Utredare Referens i löpande text 

Bullerutredning  Akustikverkstan (Akustikverkstan, 2021) 

Nya livsmiljöer grod- och 
kräldjur 

EnviroPlanning (Berg & Esplund, 2023) 

Artskyddsutredning EnviroPlanning (Berg, Hipkiss, & Esplund, 
2023) 

Artinventering fåglar, grod- och 
kräldjur 

Örnborg 
Kyrkander 

(Bertilsson, Örnborg, 
Lidberg, & Lawenius, 2022) 

Fladdermusinventering Nattbakka (Eklöf & Jensen, 2022) 

Kompensationsåtgärder natur EnviroPlanning (Esplund, Ysterfors, & Berg, 
2023) 

Skuggstudie Rådhuset 
arkitekter 

(Johansson, Andersson, & 
Mörner, 2023) 

Lokaliseringsutredning 
jordbruksmark 

Norconsult (Mariestads kommun, 2022) 

Kulturmiljöutredning Rådhuset 
arkitekter 

(Mörner, Olofsson, 
Andersson, & Johansson, 
2023) 

Fotomontage Norconsult (Norconsult, 2023) 

Naturvärdesinventering 2021 
och 2022 

ProNatura (Pro Natura, 2022) 

Luftutredning Luft i Väst (Sandell & Habiby, 2022) 

PM Jordprovtagning Sweco (Sweco, 2022a) 

PM Geoteknik Sweco (Sweco, 2022b) 

PM Hydrogeologi Sweco (Sweco, 2023a) 

Miljöteknisk markundersökning 
(föroreningar i sumpskog)  

Sweco (Sweco, 2023b) 

Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning (f.d. bilskrot) 

Sweco (Sweco, 2023c) 

Arkeologisk utredning steg 2 Rådhuset 
arkitekter 

(Swedberg & Wigert, 2022) 

Dagvattenutredning VOS (VOS, 2023) 

Riskutredning WSP (WSP, 2021) 

Ekosystemtjänster EnviroPlanning (Ysterfors & Berg, 2023) 

Utbyggnad av E20 
Trafikverket har i samband med vägplan Muggebo-Tjos för 
E20 förbi Mariestad tagit fram en miljökonsekvens-
beskrivning. Dokumentet utgör ett viktigt underlag i fråga om 
kumulativa effekter, då vägplanens konsekvenser för bland 
annat kulturmiljö, naturmiljö, ytvatten, grundvatten, buller, luft 
samt risk är beskrivet (Trafikverket, 2021a). 

3.2.2 Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel (5 kapitlet 
miljöbalken) som beskriver den lägsta godtagbara miljö-
kvaliteten för till exempel vatten, luft och buller. Planeringen 
handlar dels om att bedöma om området överhuvudtaget är 
lämpligt för den planerade användningen i förhållande till 
miljökvalitetsnormerna, dels om att skapa de fysiska 
förutsättningar som krävs för att planen ska kunna 
genomföras så att miljökvalitetsnormerna följs.  

3.2.3 Riksintressen och områdesskydd 

Riksintressen 
Områden, miljöer och viss infrastruktur, vilka innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter kan pekas ut som 
riksintressen av riksdagen eller enskilda myndigheter. När 
myndigheter fattar beslut om riksintressen ses dessa som 
anspråk, eftersom det kan finnas andra riksintressen eller 
andra allmänna intressen som står i konflikt med varandra.  

Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. 
Dessa regleras i art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/ 
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EEG) och fågeldirektivet (direktiv 2009/147/EG). Natura 
2000-områdena innehåller arter eller naturtyper som är 
särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Direktiven 
är implementerade i svensk lag genom 7 kapitlet Miljöbalken 
samt Artskyddsförordningen (2007:845). 

3.2.4 Miljömål 

Nationella miljökvalitetsmål 
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det 
tillstånd i den svenska miljön som det nationella miljöarbetet 
ska leda till, se Figur 3-1. Varje mål innehåller preciseringar 
om vilka åtgärder, riktvärden med mera som är nödvändiga 
ur ett nationellt perspektiv (Sveriges miljömål, 2018). 
Samtliga mål förutom skyddande ozonskikt, säker strålmiljö 
och storslagen fjällmiljö är på något sätt anknutna till planen, 
dock i varierande grad.  

Lokala miljömål 
För Västra Götaland finns regionala preciseringar av de 
nationella miljökvalitetsmålen (Länsstyrelsen, 2020) och för 
Mariestad även den delregionala utvecklingsplanen för 
Skaraborg (DRUS) som nämndes tidigare. I arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen har relevanta nationella, 
regionala och lokala preciseringar av målen utgjort en del av 
grunderna för bedömningen. 

Måluppfyllelse  
Vilken hänsyn planen tar till relevanta miljömål redovisas i 
avsnitt 0. 

  
 

Figur 3-1. Sveriges 16 miljökvalitetsmål (Bild: Sveriges Miljömål) 
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3.2.5 Andra lagskydd 

Artskyddsförordningen 
Genom 8 kapitlet miljöbalken och artskyddsförordningen 
anges skyddsbestämmelser för särskilt skyddsvärda, så 
kallade, fridlysta arter av växter och djur. För växtarter kan 
fridlysning innebära förbud mot att plocka eller på annat sätt 
skada växter. Fridlysta djurarter får i regel inte dödas, 
skadas eller fångas in. I särskilda fall får heller inte djur 
störas eller fortplantningsområden eller viloplatser skadas. 
Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon. 

Biotopskydd 
Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan 
användas för att skydda små mark- och vattenområden, så 
kallade biotoper, som på grund av sina särskilda egenskaper 
är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller 
som annars är särskilt skyddsvärda. Biotopskydd regleras 
främst i 7 kapitlet 11 § miljöbalken och förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
(Naturvårdsverket, 2012). 

Förbud mot markavvattning 
Markavvattning innebär att man genomför åtgärder som 
permanent ändrar markens vattenförhållanden, som till 
exempel dränering, dikning eller invallning. Åtgärden 
genomförs för att marken ska bli lämplig att använda för ett 
visst ändamål. Om syftet med åtgärden är att tillfälligt ändra 
markens egenskaper räknas det inte som markavvattning.  

Stora delar av södra Sverige, inklusive området för aktuell 
plan, omfattas av förbud mot markavvattning enligt 4 § 

Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet mm. Syftet 
med förbudet är att kraftigt begränsa eller sätta stopp för 
markavvattningen eftersom många våtmarker har försvunnit 
till följd av utdikning och uppodling (Länsstyrelsen, u.d.). 

Kulturmiljölagen 
Lagen anger att det är en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda kulturmiljön samt att den som planerar eller utför 
ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller 
begränsas. Fornlämningar och fornlämningsområden 
skyddas genom 2 kapitlet kulturmiljölagen och enskilda 
byggnadsminnen genom 3 kapitlet. För statliga byggnads-
minnen finns särskilt förordning 2013:558. 

Sevesoverksamhet 
EU har gemensamt utarbetat och antagit Sevesodirektivet 
vilket syftar till att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. Sverige har implementerat 
Sevesodirektivet genom den så kallade Seveso-
lagstiftningen.  

Sevesolagstiftningen definierar två olika kravnivåer för 
Sevesoverksamheter, en lägre och en högre, där den 
lagrade mängden farliga ämnen styr vilken kravnivå 
verksamheten omfattas av. Den lägre kravnivån innebär att 
verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett 
handlingsprogram ska tas fram. Sevesoverksamheter på 
den högre kravnivån är alltid tillståndspliktiga enligt 
Miljöbalken. 
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Vattenverksamhet 
Åtgärder som påverkar vattenområden på något sätt, till 
exempel anläggningar av olika slag, bortledning av vatten, 
rensning eller muddring kan behöva anmälas till 
länsstyrelsen, eller i särskilda fall ansökan om tillstånd hos 
mark- och miljödomstolen. Vattenverksamhet regleras i 11 
kapitlet miljöbalken. 

3.2.6 Allmänna hänsynsreglerna 
Den som vidtar en åtgärd ska visa att miljöbalkens 
hänsynsregler (2:a kapitlet miljöbalken) följs. Nedan anges 
de principer och regler som är relevanta för planen och hur 
de beaktas i den strategiska bedömningen.  

Försiktighetsprincipen 
Om det finns skäl att anta att planen kan medföra betydande 
miljöpåverkan ska nödvändiga skyddsåtgärder för att 
undvika, minimera eller kompensera för skada presenteras. 
Vid valet av åtgärder ska bästa möjliga teknik beaktas. 
Förslag på skyddsåtgärder för aktuell plan ses under 
motsvarande avsnitt i kapitel 4 till 11. 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen 
En god hushållning innebär för planen en skälig och effektiv 
markanvändning, det vill säga att planens lokalisering samt 
utformning och omfattning ska vara väl motiverad (se även 
lokaliseringsprincipen nedan). Val av alternativ har utretts 
inom lokaliseringsutredningen (Mariestads kommun, 2022). 
Principen har till exempel även åberopats till stöd för ett 
cirkulärt resonemang kring hantering av förorenad jord.  

Lokaliseringsprincipen 
Den plats som man väljer ska vara lämplig för ändamålet. 
Med det menas att störningar, som till exempel buller och 
utsläpp, inte får ge upphov till oacceptabla olägenheter för 
människor eller miljön. Bedömning av planens lämplighet har 
gjorts inom de respektive utredningarna vars resultat 
presenteras i kapitel 4 till 11. 

Skälighetsregeln 
Hänsynsreglerna i miljöbalken ska tillämpas i den 
utsträckning att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 
Vid rimlighetsbedömningen ska nyttan av skyddsåtgärderna 
jämföras med kostnaderna. Kraven som ställs ska vara 
miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. 

3.3 Disposition 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska redogöra för påverkan, 
effekter och konsekvenser som kan uppkomma i och med 
planens genomförande. I miljökonsekvensbeskrivningen 
avser påverkan den fysiska åtgärden i sig, effekt är den 
förändring som uppkommer i omgivningen och konsekvens 
är betydelsen av denna förändring. 

Bedömningarna och redovisningen av varje miljöaspekt som 
gjorts i kapitel 4 till 11 följer en övergripande struktur: 

1. Bedömningsgrunder 
Under avsnittet beskrivs de underlag som ligger till grund för 
bedömningen, däribland utredningar, mål eller riktvärden, se 
vidare Bedömningsgrunder avsnitt 3.2.  
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2. Förutsättningar  
Under avsnittet beskrivs de nuvarande förhållandena 
avseende aspekten.  

3. Nollalternativet  
I avsnittet beskrivs nollalternativet för den aktuella aspekten 
och hur det eventuellt skiljer sig från nuläget.  

4. Planalternativet 
Här beskrivs planens effekter och konsekvenser jämfört med 
nollalternativet. Konsekvenserna kan beskrivas på två olika 
sätt. Antingen utifrån enskilda miljöaspekter och vad det får 
för effekter på olika skyddsvärden, se i Figur 3-2; alternativt 
utifrån ett enskilt skyddsvärde, det vill säga vilka samlade 
effekter som sker för ett visst skyddsvärde och vilka 
konsekvenser det medför, se Figur 3-3.  

5. Osäkerheter i bedömningen 
I bedömningen av konsekvenser förekommer oundvikligen 
en högre eller mindre grad av osäkerhet. Eventuella 
osäkerheter som lyfts i de specifika utredningar eller problem 
som uppstått i samband med att miljökonsekvens-
beskrivningen sammanställdes redovisas.  

6. Fortsatt arbete 
Här presenteras de förslag på åtgärder för att minska 
planens påverkan, effekter och konsekvenser, eller annan 
uppföljning och övervakning som presenterats i 
utredningarna, men som inte regleras av plan-
bestämmelserna och plankartan.  

7. Samlad bedömning 
I avsnittet sammanfattas slutsatserna av bedömningen. 
Konsekvenser anges som positiva, obetydliga eller negativa 
(små-måttliga-stora) utifrån specifika bedömningskriterier 
vilka redovisas i tabellform. 

 
Figur 3-2. Beskrivning av konsekvenser utifrån påverkan. 

 
Figur 3-3. Beskrivning av konsekvenser utifrån skyddsvärdet. 
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4 Naturmiljö 
Ofta används ordet biologisk mångfald vilket avser 
variationsrikedomen bland levande organismer samt 
mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem (SLU, 
2022). Biologisk mångfald innebär därmed att vi har ett 
landskap med många olika naturtyper, olika arter och olika 
livsmiljöer för dessa (Jordbruksverket, 2022). Nedan följer 
förutsättningarna kring naturmiljön samt planens bedömda 
påverkan, effekter och konsekvenser för biologisk mångfald. 

4.1 Bedömningsgrunder 
En rad olika inventeringar och utredningar har kartlagt 
områdets naturvärden och förekomst av arter, se Tabell 3-2. 
Slutsatserna kring naturvärden och arter har sammanförts i 
artskyddutredningen från EnviroPlanning (Berg, Hipkiss, & 
Esplund, 2023). Därutöver utgår bedömningen av 
ekosystemtjänster från rapporten om ekosystemtjänster, 
också från EnviroPlanning (Ysterfors & Berg, 2023). 

Utöver naturvärdesklasserna (se textruta) och 
artskyddsförordningen utgår bedömningen av konsekvenser 
från nedanstående preciseringar av målen ett rikt växt- och 
djurliv, myllrande våtmarker, levande skogar och god 
bebyggd miljö (Sveriges miljömål, 2018): 

› Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna har 
gynnsam bevarandestatus. 

› Viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. 
› Det finns en fungerande grön infrastruktur. 

› Naturvärden är bevarade och förutsättningarna för 
fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns.  

› Påverkan från buller är minimerad. 
› Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet 

till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet.  
 

Naturvärdesklasser  
Högsta naturvärde (klass I) 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på nationell eller global nivå.   

Högt naturvärde (klass II) 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. 

Påtagligt naturvärde (klass III) 
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell 
eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse 
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. 

Visst naturvärde (klass IV) 
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen 
av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

(SIS, 2014) 
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4.2 Förutsättningar 

4.2.1 Naturvärdesobjekt 
Områden med naturvärden kan kopplas till olika arters 
livsmiljöer och ger därmed en uppskattning över hur stor 
areal livsmiljö en art förlorar vid en eventuell exploatering i 
utrett område. Figur 4-1 visar naturvärdesklassade objekt 
inom och i anslutning till planområdet. En närmare 
beskrivning av objekten finns i naturvärdesinventeringen 
(Pro Natura, 2022).  

Totalt identifierades 34 naturvärdesobjekt om sammanlagt 
cirka 33 hektar (siffrorna i figuren hänvisar till biotop-
angivelser i artskyddsutredningen). Cirka 14 hektar utgörs av 
objekt med högt naturvärde (klass II), 5 med påtagligt 
naturvärde (klass III) och 14 med visst naturvärde (klass IV). 
Inga objekt förekommer med högsta naturvärde (klass I). 

Sammantaget är planområdets värden för biologisk 
mångfald främst knutna till lövskog med ursprung i odlings-
landskapet nordost om Korstorp, mindre områden med 
orörda sumpskogar samt artrika miljöer utmed vägen in till 
Korstorp. De mest värdefulla områdena (klass II) utgörs av 
en anlagd, fisklös damm nordost om Korstorp (22 i Figur 
4-1), se Figur 4-2; ett omgivande lövskogsbestånd (16 i 
Figur 4-1), se Figur 4-3; och en klibbalsumpskog delvis 
utanför planområdet i sydost (10 i Figur 4-1), se Figur 4-4.  

Objekt med påtagligt naturvärde (klass III) förekommer på 
flera platser i planområdets norra och centrala delar, bland 
annat kring i gårdsmiljöerna vid Korstorp, på vissa åker-

holmar och hävdade gräsmarker, samt i form av en 
tallmosse i väster längs med E20.  

Område för nya luftledningar 
Skogen i utredningsområdet för de nya luftledningarna är till 
stor del produktionsskog med kalhyggen och skogsbilvägar. 
Det förordade alternativet sträcker sig delvis längs med 
kanten på ett område med påtagligt naturvärde (klass III). 
Alternativ 2 korsar två områden med påtagligt naturvärde. 

4.2.2 Biotopskydd 
Figur 4-5 visar biotoper som omfattas av det generella 
biotopskyddet (bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd i miljöbalken) och som också utgör delar av 
livsmiljöer för förekommande arter. Skydden utgörs av allé 
(cirka 250 meter) odlingsrösen (cirka 0,09 ha), åkerholmar 
(3,13 hektar) och öppna diken (cirka 5,2 kilometer). 

4.2.3 Ekosystemtjänster 
Tjänster och nyttor som produceras av naturen kallas för 
ekosystemtjänster. Exempelvis kan träd, buskar och annan 
grönska bidra till rena luft, minska buller, skydda mot 
översvämningar, ge skugga och svalka vid värmeböljor samt 
bidra till en estetiskt tilltalande miljö. Inom planområdet har 
olika delområden studerats och bedömts utifrån fem olika 
ekosystemtjänster: flödesreglering, pollinering, rekreation 
och hälsa, matproduktion och virkesproduktion. Ekosystem-
tjänsterna har värderats utifrån en tregradig skala: viss, 
påtaglig och stor betydelse ur dels ett regionalt, dels ett 
nationellt perspektiv. 
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Figur 4-1. Naturvärdesobjekt inom och i anslutning till planområdet. Ungefärlig 
plangräns i lila. Siffrorna i figuren hänvisar till biotopangivelser i artskyddsutredningen 
(karta: EnviroPlanning). 

Pollinering 
Områdets kapacitet att bidra till pollinering och god status för 
pollinerande insekter har bedömts vara påtaglig ur ett 
regionalt perspektiv och vara av viss betydelse ur ett 
nationellt perspektiv. Det sammanhängande lövskogs-
området med artrikare markflora, samt ett antal åkerholmar 
och enstaka gårdsmiljöer med varierad hävdgynnad 

 
Figur 4-2. Damm nordost om Korstorp (id 22, Figur 4-1; foto: Ann 
Bertilsson).  

 
Figur 4-3. Gallrad och röjd lövskog inom det större lövskogsområdet 
vid Korstorp (id 16 i Figur 4-1; Foto: Ann Bertilsson).  
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Figur 4-4. Gammal klibbalssumpskog söder om Korstorp (id  (10 i Figur 4-1; 
Foto; Sten Svantesson). 

 
Figur 4-5. Generella biotopskydd inom planområdet (karta EnviroPlanning). 

 

flora, gynnar pollinerande insekter. Betesmarker och 
slåtterängar förekommer dock inte och skogslandskapet i 
övrigt har en mindre öppen struktur än lövskogen. Bärris 
förekommer dock i olika grad vilket bidrar med nektarkällor i 
skogsmark. 
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4.2.4  Skyddade arter 

Fåglar 
I Tabell 4-1 listas de arter av fåglar som bedömts förekomma 
inom planområdet. Samtliga fåglar är skyddade enligt 4 § 
artskyddsförordningen. Sett över en 20-årsperiod visar de 
flesta arter på en måttlig minskning nationellt, undantagen 
grönfink som visat på en kraftig minskning. Tranor har 
däremot visat på en måttlig ökning och törnskata på en stabil 
trend.  

Område för nya luftledningar 
Rödlistade fågelarter som finns rapporterade till 
Artdatabanken inom 1 km från de två alternativa 
dragningarna av luftledningar är fjällvråk, gulsparv, 
hornuggla, kornknarr, kråka, rödvingetrast, spillkråka, 
stenfalk och vaktel. Samtliga arter är klassade som nära 
hotade (NT). Enligt utförd NVI förekommer därutöver 
törnskata och nattskärra, vilka inte är rödlistade. 

Grod- och kräldjur 
I Tabell 4-1 ses även skyddade arter enligt 4 a § artskydds-
förordningen och nationellt fridlysta (6 §) arter av grod- och 
kräldjur inom planområdet. Förbuden i 6 § artskydds-
förordningen (2007:845) gäller att avsiktligt döda, skada, 
fånga eller på annat sätt samla in individer, samt att ta bort 
eller skada ägg, rom, larver eller bon (Naturvårdsverket, 
2009). Samtliga arter är livskraftiga (LC) och därmed inte 
rödlistade. Förbuden i 4 a § gäller större vattensalamander 
och åkergroda, vilka återfinns i dammen (22, i Figur 4-1). 

Tabell 4-1. Fridlysta arter av fälg, grod- och kräldjur och 
fladdermöss inom planområdet. (Eventuell rödlistakategori i 
parentes) (Eklöf & Jensen, 2022). 

Namn  

Fåglar Grod- och kräldjur 

Buskskvätta (NT) Huggorm  

Björktrast (NT) Kopparödla 

Duvhök (NT) Mindre vattensalamander 

Entita (NT) Skogsödla 

Gråhäger Större vattensalamander 

Grönsångare (NT) Vanlig groda 

Gulsparv (NT) Vanlig padda 

Hornuggla (NT) Vanlig snok 

Knipa Åkergroda 

Kråka (NT)  

Rödvingetrast (NT) Fladdermöss 

Spillkråka (NT) Brunlångöra (NT 

Stare (VU) Dammfladdermus (NT) 

Svartvit flugsnappare (NT) Dvärgpipistrell 

Sånglärka Gråskimlig fladdermus 

Sädesärla Mustasch-/tajgafladdermus 

Talltita (NT) Nordfladdermus (NT) 

Tornseglare (NT) Större brunfladdermus 

Trana  Trollpipistrell 

Törnskata Vattenfladdermus 

Ärtsångare (NT)  
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Åkergroda 
Åkergroda är en av landets vanligaste grodor och 
förekommer i olika typer av fuktiga miljöer, utom i fjällkedjan. 
Reproduktionslokalerna utgörs främst av fisk- och kräftfria 
småvatten. Den uppnår gynnsam bevarandestatus i Sverige, 
utan tecken på populationsförändring. 

Större vattensalamander 
Större vattensalamander är klassad som livskraftig men 
uppnår till skillnad från åkergroda inte gynnsam bevarande-
status i Sverige, på grund av minskande populationer. Ett 
hot är en försämring av artens habitat och antalet 
lokalområden. Arten är beroende av ett komplext 
småvattenlandskap, med rika, fiskfria akvatiska miljöer 
sammanbundna med äldre skog. 

Fladdermöss 
Inventering av fladdermöss har gjorts dels genom 
utplacering av ljudboxar, dels manuell inventering, se Tabell 
4-1. Särskilt mustasch- och tajgafladdermus är svåra att 
skilja på och anges därmed tillsammans. Samtliga arter av 
fladdermöss är skyddade enligt 4 a § Artskyddsförordningen. 
Alla arter visar en gynnsam bevarandestatus och stabil trend 
förutom dammfladdermus (dålig men positiv trend) och 
mustasch-/ tajgafladdermus (otillfredsställande och okänd 
trend / gynnsam status och stabil trend). 

Kärlväxter 
I Tabell 4-2 listas de arter av kärlväxter vilka är nationellt 
fridlysta (enligt 8 § artskyddsförordningen) och som 
förekommer inom planområdet enligt artportalen. Skyddet 
innebär förbud mot att plocka, gräva upp eller på annat sätt 

ta bort eller skada exemplar av växterna, samt att ta bort 
eller skada frön eller andra delar. Av de förekommande 
arterna är endast knärot rödlistad och klassad som sårbar 
(VU). 

Tabell 4-2. Nationellt fridlysta kärlväxter enligt 8 § artskyddsförordningen 
inom planområdet (Esplund, Ysterfors, & Berg, 2023). 

Namn 
 

Blåsippa (Figur 4-6) Hepatica nobilis 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 

Gullviva Primula veris 

Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata subsp. maculata 

Knärot Goodyera repens 

Mattlummer Lycopodium clavatum 

Nattviol Platanthera sp. 

Revlumrar Lycopodium  

 
Figur 4-6. Blåsippa (Foto: Sofia Berg, EnviroPlanning). 



 

 

     
 32  MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

 A241632-4-02-BES-001  
 

Insekter 
Av skyddade insekter enligt 4 a § artskyddsförordningen 
förekommer citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia 
pectoralis inom planområdet och i dammen öster om gården 
Korstorp (22, i Figur 4-1). Arten bedömd som livskraftig i 
Sverige och därav inte rödlistad. Bevarandestatus är 
gynnsam och trenden stabil. 

4.3 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning 
fortsätter på kort till lång sikt. Befintliga naturvärden inom 
planområdet kvarstår samt har möjlighet att utvecklas på 
lång sikt. Vissa naturvärden kan även minska till följd av till 
exempel igenväxning eller lokal skogsavverkning. 
Förutsättningarna för förekommande arter påverkas inte i 
betydande omfattning.  

Utbyggnad av E20 
Utbyggnaden av vägen innebär viss förlust av närliggande 
naturvärdeobjekt vilket har generellt har bedömts leda till 
negativa konsekvenser i form av förlust av värdefulla 
uppehållsplatser för flora och fauna och en viss utarmning av 
den biologiska mångfalden. Vissa av biotoperna som 
minskar eller försvinner har naturvärdesklass III och IV. 
Bland annat berörs biotoper mellan E20 och Bångahagens 
avfallsanläggning. Inga negativa konsekvenser har bedömts 
för kräldjur, fåglar, fladdermöss eller groddjur i planens 
närhet (Trafikverket, 2021). 

4.4 Planalternativet 

4.4.1 Naturvärdesobjekt 
Planen möjliggör en hårdgöringsgrad om högst 90% och 
markanvändning i form av industri inom hela planområdet, 
vilket medför ett ianspråktagande av i princip samtliga 
identifierade naturvärdesobjekt och biotoper, inklusive 
våtmarker.   

Nya luftledningar 
Det förordade alternativet sträcker sig delvis längs med 
kanten på ett område med påtagligt naturvärde (klass III). En 
kortare sträcka av området kan komma att hamna inom 
ledningsgatans sidoområde, till exempel att eventuella höga 
träd behöver avverkas. Alternativ 2 korsar två områden med 
påtagligt naturvärde och innebär avverkning inom dessa. 
Skadeförebyggande åtgärder som föreslagits är bland annat 
att torrakor och äldre lövträd med bohålor enbart toppkapas 
om möjligt (Ellevio, 2023). 

4.4.2 Skyddade arter 

Fåglar 
För duvhök, spillkråka, stare, talltita och tornseglare har 
genomförandet av planen bedömts kunna påverka områdets 
kontinuerliga ekologiska funktion för arterna.  

Duvhök 
Individer födosöker inom planområdet och det kan inte 
uteslutas häcka där. Även om observationer av duvhök finns 
välspridda i omgivningarna behöver skyddsåtgärder vidtas 
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om arten påvisas häcka i området. Detta för att undvika 
störning, i synnerhet under häckningsperioden. 

Spillkråka 
För spillkråka minskar lämplig livsmiljö med rätt 
biotopkvalitéer i form av tallskog och blandbarrskog vilket 
kan påverka antalet revir och således häckande par. 

Stare 
För stare innebär planen förlust av häckningsplatser i form 
av hålträd, vilka även bedömts vara sparsamt 
förekommande i omgivningarna. Förlust av häckningsplatser 
för en redan hotad art riskerar bidra till ytterligare 
populationsminskning. 

Talltita 
För talltitan innebär planen en minskning av livsmiljöer med 
rätt biotopkvalitéer, i form av barr- och barrblandskogar, 
gärna flerskiktade med en rik underväxt av mindre träd och 
buskar och gott om död ved. Konsekvensen är att artens 
reproduktionsframgång kan komma att påverkas negativt. 

Tornseglare 
Planen medför förlust av häckningsplatser. För en redan 
hotad art, riskerar det att bidra till ytterligare populations-
minskning. 

Övriga fågelarter 
För resterande arter har genomförandet av planen inte 
bedömts riskera att bryta områdets kontinuerliga ekologiska 
funktion. Arterna häckar troligen i planområdet men är även 
välspridda i de större omgivningarna.  

Nya luftledningar 
Ledningssträckningarna har inte bedömts gå intill något 
område med höga tätheter av kollisionskänsliga fågelarter. 
Under fåglarnas häckningsperiod finns ägg och ungar i träd 
och på marken. För att minimera den negativa påverkan på 
fåglar har den skadeförebyggande åtgärden att inte avverka 
under fåglarnas huvudsakliga häckningsperiod arbetats in i 
samrådsunderlaget (Ellevio, 2023). 

Fladdermöss 
Planens genomförande innebär att livsmiljöer, i form av 
boträd, gamla byggnader och lador, försvinner. Eftersom det 
för majoriteten av arter sannolikt saknas tillräckligt med 
boplatser i omgivningarna, bedöms den kontinuerliga 
ekologiska funktionen i landskapet påverkas negativt under 
förutsättning att inte skyddsåtgärder vidtas. Detta gäller 
samtliga observerade arter förutom trollpipistrell och 
dammfladdermus, som inte bedömts uppehålla sig 
permanent inom planområdet.  

Grod- och kräldjur 
För samtliga arter medför planen att individer i den lokala 
populationen som nyttjar området inom planen riskerar att 
skadas eller dödas samt att flera funktionella livsmiljöer, 
reproduktionslokaler och övervintringsplatser försvinner. 
Konsekvensen är att arternas lokala gynnsamma 
bevarandestatus påverkas negativt.  

För större vattensalamander och åkergroda, som är 
skyddade enligt 4 a § artskyddsförordningen påverkas 
sannolikt även den kontinuerliga ekologiska funktionen, till 
exempel livsmiljöns funktion som skydd eller 
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födosökningsplats, i omgivningen om inte skyddsåtgärder 
vidtas. Detta eftersom motsvarande livsmiljöer är sparsamt 
förekommande, inom ett för arten möjligt spridningsavstånd 
utanför planområdet 

Insekter 
Citronfläckad kärrtrollslända förekommer i dammen öster om 
gården Korstorp och det finns inga fynd utanför planområdet. 
Eftersom detta, i kombination med att ett flertal lämpliga 
livsmiljöer för arten försvinner om planen genomförs, har 
områdets kontinuerliga ekologiska funktion för arten 
bedömts riskera att brytas. 

Växter 
Planen medför att samtliga lokala populationer av 
förekommande växtarter försvinner. Konsekvensen är att 
arternas lokala gynnsamma bevarandestatus påverkas 
negativt. För de skyddade arterna innebär detta att art-
skyddet aktualiseras och en dispensprövning behövs där 
skyddsåtgärder specificeras som kan inkludera flytt av 
bestånd. 

Nya luftledningar 
Av nära hotade, hotade och fridlysta växter och djur 
exklusive fåglar, som finns rapporterade till Artdatabanken 
inom 300 m från alternativen förekommer Dvärglin (NT), 
nattviol och revlummer. Skadeförebyggande åtgärder som 
föreslagits är att stolpplaceringen anpassas efter 
förekomsten av skyddad art och målsättningen är att undvika 
schaktning vid artförekomsten (Ellevio, 2023). 

4.5 Osäkerheter 
Skydds- och kompensationsåtgärder 
Möjliga skydds- och kompensationsåtgärder (se avsnitt 4.6.1 
och 4.6.2) är baserade på nuvarande kunskapsunderlag och 
kompletterande inventeringar och analyser kan resultera i 
andra skyddsåtgärder. De slutliga skyddsåtgärderna 
kommer inte att regleras i planen utan i samband med andra 
processer för verksamheter eller åtgärder inom planområdet. 

Kumulativa effekter 
En viktig faktor för upprätthållandet av antal häckande 
fågelarter bygger på att omkringliggande skogar brukas med 
sådan hänsyn att viktiga värdeelement (som till exempel tall 
äldre träd och död stående ved) bevaras i tillräcklig 
omfattning. Eventuell undermålig hänsyn i skogsbruket 
tillsammans med förlust av livsmiljöer inom planområdet, 
riskerar annars att bryta områdets kontinuerliga ekologiska 
funktion för skogslevande arter, som till exempel spillkråka 
och talltita.  

Om skogarna, framför allt söder om planområdet, försämras 
i biotopkvalitéer och yta kan genomförandet av planen 
komma att hysa en risk, genom de kumulativa effekter som 
uppstår, för arternas möjligheter att bibehålla populationen 
på en tillfredsställande nivå samt möjligheten att återupprätta 
populationen till den nivån. 
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4.6  Fortsatt arbete 

4.6.1 Skyddsåtgärder 

Flytt av arter 
För ett antal arter (grod- och kräldjur och växter) har 
artskyddsutredningen rekommenderat flytt av individer eller 
bestånd. Åtgärderna syftar till att minska risken att arternas 
gynnsamma bevarandestatus påverkas negativt samt att 
individer skadas eller dödas (Berg, Hipkiss, & Esplund, 
2023). 

Länsstyrelsen har med stöd av 14 och 15 §§ artskydds-
förordningen givit en dispens om att fånga och samla in 
individer och ägg/rom av större vattensalamander, åker-
groda, citronfläckad kärrtrollslända mindre vatten-
salamander, vanlig groda och vanlig padda samt individer av 
huggorm, vanlig snok, kopparödla och skogsödla (Dnr. 
53448-2022).  

Länsstyrelsens bedömning är att dispensen inte försvårar 
upprätthållandet eller innebär en försämring av berörda 
arters bevarandestatus i deras naturliga utbrednings-
områden. Dispensen har förenats med villkor, bland annat 
med syfte att följa upp de habitatförbättrande åtgärderna och 
den ekologiska funktionen i de nya områdena och att 
ytterligare förbättringsåtgärder kan vidtas vid behov.  

Förutom för de arter som hanterats inom ramen för 
dispensen har artskyddsutredningen även rekommenderat 
flytt av växterna: grönvit nattviol, nattviol, jungfru Marie 

nycklar, mattlummer, revlummer, blåsippa och gullviva 
(Berg, Hipkiss, & Esplund, 2023).  

Tidsrestriktioner 
För att undvika att skada eller döda individer, ägg, larver och 
rom av fauna bör det fysiska genomförandet av planförslaget 
utföras utanför spel– och häckningssäsong enligt nedan:  

› Avverkning av träd och buskar undviks i hela plan-
området under fåglarnas huvudsakliga häcknings-
period, 1 april – 15 augusti. Detta är av stor betydelse 
för att inte riskera skada eller döda individer och ägg.  

› För att undvika att skada eller döda individer av 
hornuggla bör inte ingrepp göras i artens livsmiljö under 
1 februari – 31 juli.  

› För att undvika att döda eller skada individer av 
tornseglare och fladdermöss som nyttjar befintliga 
byggnader, bör utrivning och rivning av byggnader inte 
utföras under april – oktober.  

› Påverkan på småvatten, vilka är reproduktionslokaler för 
groddjur och insekter bör inte ske under tiden för lek och 
yngeluppväxt, det vill säga mellan 1 mars - 30 augusti.  

› Påverkan på övervintringsplatser för grod- och kräldjur 
bör inte ske under perioden oktober – mars  

(Berg, Hipkiss, & Esplund, 2023).  

4.6.2 Kompensationsåtgärder 

Nya våtmarker och övervintringsområden 
Artskyddsutredningen har föreslagit att ett nätverk av nya 
småvatten inom nära avstånd från varandra kan anläggas i 
närheten till planområdet för att ett ianspråktagande av 
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befintliga småvatten inte ska orsaka ett avbrott i den 
kontinuerliga tillgången på ekologiska funktionella livsmiljöer 
för större vattensalamander och åkergroda. Det nya 
komplexet av småvatten rekommenderas utgöra minst 
samma yta av småvatten som totalt går förlorade. Eftersom 
nyanläggning av livsmiljöer kan innebära en viss risk där 
vissa småvatten inte blir funktionella inom den tidsaspekten 
som planeras för, är en överkompensation är att föredra. 
Förslagsvis cirka 25% större än nuvarande totala yta av 
småvatten inom planområdet (Berg, Hipkiss, & Esplund, 
2023) 

Inom planområdet kommer därtill ett flertal odlingsrösen att 
försvinna. Dessa fungerar bland annat som viloplatser och 
övervintringsplatser för grod- och kräldjur om de ligger på 
övrig mjuk mark (inte på berg i dagen). Odlingsrösen bör 
enligt artskyddsutredningen flyttas till platser som fortsatt ger 
möjligheten för arterna att nyttja dessa som del i sin livs-
miljö. Av stor betydelse är att nya övervintringsområden 
anläggs i närhet till våtmarkskomplexet med reproduktions-
vatten för groddjur och andra arter (Berg, Hipkiss, & 
Esplund, 2023). 

Skydd av barrskog och barrblandskog 
För att säkerställa att den kontinuerliga ekologiska 
funktionen upprätthålls för arter knutna till skoglig kontinuitet 
med stort inslag av död ved och gamla träd (spillkråka och 
talltita), rekommenderas att delar av de närliggande skogliga 
bestånden skyddas eller brukas på sådant sätt att biotop-
kvalitéerna för arterna upprätthålls. Ytan som skyddas bör 
motsvara minst den yta tall-, gran- och barrblandskog som 
går förlorad inom planområdet. Skydd av skogsområden kan 

även gynna ett flertal andra arter som är hotade och som 
kan påverkas av planområdet (Berg, Hipkiss, & Esplund, 
2023).   

Montering av holkar 
Ett flertal arter, framför allt fladdermössarterna samt stare 
och tornseglare, är beroende av tillgång till hålträd eller 
gömslen i gamla byggnader för en framgångsrik 
reproduktion. För att kompensera för förlusten av dessa 
rekommenderas montering av ett stort antal holkar 
anpassade för respektive art. Holkarna ska monteras i den 
direkta närheten till planen, i skogsbryn och inne i de slutna 
skogarna. Viktigt är att holkarna även placeras i 
motsvarande livsmiljö för de arter de är utformade för och på 
rätt höjd (Berg, Hipkiss, & Esplund, 2023).  

Biotopskydd 
Odlingsrösen som omfattas av det generella biotopskyddet 
kan komma att behöva flyttas som kompensationsåtgärd i 
samband med dispensansökan om påverkan på desamma. 
Rapporten Kompensationsåtgärder för generella biotop-
skydd (Esplund, Ysterfors, & Berg, 2023) har identifierat 
möjligheter till kompensation för de generella biotopskydden. 

4.6.3 Pollinering 
PM Ekosystemtjänster (Ysterfors & Berg, 2023) beskriver 
åtgärder som kan vidtas för att möjliggöra att viss pollinering 
förekomma inom det färdiga industriområdet. Det kan handla 
om ängsskötsel av eventuella grönytor eller anläggning av 
så kallade gröna tak med blommade växtlighet i samband 
med nybyggnation i området, se Figur 4-7. Gröna tak är en 
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åtgärd som kan bidra med multifunktionalitet eftersom de 
även bromsar avrinning, sänker temperaturen lokalt, bidrar 
till luftrening och har en bullerdämpande effekt. Utanför 
planområdet kan en kompensationsåtgärd vara att återuppta 
hävd på närliggande gamla slåttermarker genom upprätta en 
långsiktig skötselplan.  

Planen reglerar inte kompensationsåtgärder för ekosystem-
tjänster. I samband med planering och utveckling av industri-
området bör exploatören i tidigt planeringsstadium beakta 
möjligheter att integrera ekosystemtjänster. Åtgärder i 
samband med dispenser för biotopskydd och skydds-
åtgärder för fridlysta och skyddade arter kan även innebära 
en viss kompensation för vissa typer av ekosystemtjänster 
så som biologisk mångfald och till viss del även pollinering. 

 
Figur 4-7. Exempel på "gröna tak" på höghus med solcellsanläggning. 
(Foto: EnviroPlanning). 

 

  



 

 

     
 38  MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

 A241632-4-02-BES-001  
 

4.7 Samlad bedömning  
- Naturmiljö 

Planen möjliggör en hårdgöringsgrad om 90 % och 
sammanlagt högst 67 hektar byggnadsarea inom plan-
området, vilket motsvarar cirka 47% av planområdets totala 
yta. Inga specifika skyddsåtgärder avseende naturmiljö har 
föreslagits i planbestämmelserna. Konsekvensen är att 
majoriteten av de identifierade naturvärdesobjekten och 
övriga livsmiljöer inom planområdet riskerar att begränsas i 
betydande omfattning eller försvinna helt.  

För vissa av de förekommande arterna innebär detta att 
områdets kontinuerliga ekologiska funktion riskerar att 
brytas. Därutöver föreligger risk för störning eller att enskilda 
individer kommer till skada eller dödas i samband med 
framför allt anläggningsarbeten. Eftersom art- och 
biotopskydden aktualiseras kräver ett genomförande av 
planen emellertid nödvändiga skyddsåtgärder och relevanta 
dispenser för skyddade arter och skyddade biotoper. Lag-
skyddet av biotoper och särskilda arter innebär att planens 
negativa påverkan på naturvärden minskar, givet att skydds- 
och kompensationsåtgärder blir aktuellt kopplat till dispenser 
och tillstånd.   

Förutsättningar finns därmed att minska de negativa 
konsekvenserna för naturmiljön. Om skyddsåtgärder vidtas 
finns möjlighet för skyddade och fridlysta arter att hysa livs-
kraftiga populationer i närområdet och därmed undvika stora 
negativa konsekvenser för naturmiljön. Artskydds-
utredningen har även bedömt att givet att lämpliga åtgärder 
vidtas kan ett ianspråktagande av planområdet genomföras 

utifrån ett artskyddsperspektiv. Sammantaget innebär planen 
måttliga negativa effekter för naturmiljön och den biologiska 
mångfalden lokalt jämfört med nollalternativet, se Tabell 4-3.   

Tabell 4-3. Bedömning av planens konsekvenser för naturmiljö, jämfört 
med nollalternativet. .  

Positiva konsekvenser 

- Ingen förlust av naturvärden eller ater. 
- Goda möjligheter att befintliga naturvärden och förutsättningar för 

förekommande arter förstärks.  

Obetydliga konsekvenser 

- Ingen negativ påverkan på naturvärden eller arter.  

Små negativa konsekvenser 

- Risk för förlust av naturvärden klass IV och III. 
- Kontinuerlig ekologisk funktion för förekommande arter upprätthålls, 

genom skyddsåtgärder.  
- Gynnsam bevarandestatus för förekommande arter uppnås.  

Måttliga negativa konsekvenser 

- Risk för förlust av naturvärden klass II.  
- Kontinuerlig ekologisk funktion för förekommande arter upprätthålls, 

genom kompensationsåtgärder.  
- Gynnsam bevarandestatus för förekommande arter uppnås, genom 

kompensationsåtgärder.  

Stora negativa konsekvenser 

- Risk för förlust av naturvärden klass I. 
- Kontinuerlig ekologisk funktion för förekommande arter bryts.  
- Gynnsam bevarandestatus för förekommande arter uppnås inte.  
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5 Risk och säkerhet 
I följande kapitel redovisas planens förutsättningar och 
konsekvenser avseende risk och säkerhet. 

5.1 Bedömningsgrunder 
WSP har i samband med planen genomfört en risk-
bedömning med syftet att bedöma områdets lämplighet med 
hänsyn till risk, samt länsstyrelsens krav på beaktande av 
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt 
godsled. Utredningen syftar även till att översiktligt bedöma 
förutsättningarna för att kunna etablera en Seveso-
verksamhet enligt den högre kravnivån inom planområdet 
(WSP, 2021).  

5.2 Förutsättningar 

5.2.1 Riskbild 

Bostadsbebyggelse m.m. 
Placeringen av befintliga bostäder, skolor och äldreboenden 
i förhållande till det aktuella planområdet, ses i Figur 5-1.  

Nordväst om planområdet och inom 1 000 meter från 
plangräsen ligger stadsdelen Krontorp. Bebyggelsen utgörs 
företrädesvis av bostäder i form av friliggande villor och 
radhus. Söder och sydost om planområdet ligger ett flertal 
enskilda bostadshus i direkt anslutning till plangränsen. 
Drygt 900 meter väster om planområdet, längs Muggebo-
vägen, ligger ett flertal enskilda bostadshus. Inga skolor eller 

äldreboenden återfinns inom 1 000 meter från plangränsen 
(WSP, 2021).  

Enligt översiktsplanen planeras det för två nya bostads-
områden: Östra Grangärdet och Sjölyckan södra samt ett 
industriområde: Sandbäcken Norra (Mariestads kommun, 
2018b) vilka delvis kommer hamna inom 1 km från plan-
området (WSP, 2021).  

5.2.2 Närliggande verksamheter 
Placeringen av befintliga närings- och förenings-
verksamheter samt samhällsviktiga verksamheter inom 1 km 
från planområdesgränsen, ses i Figur 5-2. Dessa är: (1) 
Mariestads brukshundsklubb, (2) Ambulansstation samt 
eventuell framtida brandstation (3) Bångahagens 
återvinningscentral, (4) Mariestads Enduro (motorsport) och 
(5) Rasta Mariestad samt drivmedelsstationer.  

Mariestads brukshundsklubb (1)  
Föreningen och dess förhållande till planen ur risksynpunkt 
har inte beskrivits närmare i riskutredningen (WSP, 2021). 

Ambulansstation (2) 
Vid korsningen mellan Marieforsleden och Stockholms-
vägen, strax öster om vattentornet, finns en ambulans-
station. Efter samråd med räddningstjänsten framkom att det 
även finns planer på att uppföra en ny brandstation i 
anslutning till den befintliga ambulansstationen. Båda 
verksamheterna är att betrakta som samhällsviktiga och 
ligger drygt 700 meter från planområdet (WSP, 2021). 
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Figur 5-1. Placeringen av skyddsvärda objekt i form av befintliga bostäder, skolor och äldreboenden i förhållande till planområdet (Karta: WSP). 
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Figur 5-2. Placering av skyddsvärda objekt i förhållande till planområdet. 

Bångahagens deponi (3) 
Verksamheten som kombineras med återvinningscentral är 
belägen cirka 250 meter öster om planområdesgränsen. 
Deponin omfattar cirka 250 000 m2  mark för icke farligt 
avfall, däribland byggmaterial samt hushållsavfall. 
Deponeringen av hushållsavfall upphörde 1989 och deponin 
stängdes 2008 varefter sluttäckning genomförts (Wiberg, 
2016). 

Mariestads enduro (4)  
Föreningen och dess förhållande till planen ur risksynpunkt 
har inte beskrivits närmare i riskutredningen. 

Rasta (5)  
Drygt 500 meter söder om planområdet bedriver Rasta en 
hotell- och restaurangverksamhet. I anslutning till 
verksamheten finns även ett antal drivsmedelsstationer.   

5.2.3 Sevesoverksamheter 
Inom det större närområdet finns några befintliga Seveso-
verksamheter:   

Metsä-Tissue AB 
Metsä-Tissue AB tillverkar mjukpappersprodukter och 
anläggningen är belägen inom de centrala delarna av 
Mariestad. Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen 
enligt den lägre kravnivån till följd av lagring av cirka 130 ton 
gasol. Inom anläggningen hanteras även natriumditonit, 
diesel, bensin, acetylen, aceton, väteperoxid samt diverse 
funktionskemikalier för tillverkningsprocessen (Mariestads 
kommun, 2020). Kortaste avståndet mellan Metsä-Tissue AB 
och planområdet uppgår till drygt 2 kilometer. 

Bergtäkt –Jättabergen 
Bergtäkten producerar förädlade bergmaterial avsedda för 
regionala bygg- och anläggningsprojekt. Verksamheten 
omfattas av den lägre kravnivån på grund av sprängningar 
med mer än 10 ton, men mindre än 50 ton, sprängämne vid 
ett och samma tillfälle (Mariestads kommun, 2020). Berg-
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täkten ligger längs Väg 202 drygt 4 kilometer öster om 
planområdet. 

Bergtäkt –Äskeskär Lugnås 
Verksamheten inom bergtäkten utgörs av brytning av berg, 
krossning och sortering. Bergtäkten omfattas av Seveso-
lagstiftningen enligt den lägre kravnivån på grund av 
sprängningar med mer än 10 ton, men mindre än 50 ton, 
sprängämne vid ett och samma tillfälle (Mariestads kommun, 
2020). Bergtäkten ligger drygt 15 kilometer sydväst om plan-
området (COWI, 2014). 

Nammo Sweden AB, Karlsborg 
Nammo Sweden AB ligger inom Karlsborg kommun och 
tillverkar ammunition för militära ändamål. Verksamheten 
omfattas av Sevesolagstiftningen enligt den lägre kravnivån 
till följd avlagringen och hanteringenav cirka 115 ton 
explosiva ämnen (RTOS, u.d.). Avståndet mellan plan-
området och verksamheten uppgår till flera mil (COWI, 
2014). 

5.2.4 Transporter med farligt gods 
Riskpåverkan på planområdet med avseende på transporter 
av farligt gods längs E20 och Väg 202 har värderats. Individ-
risknivån ligger högt inom ett område upptill 27 meter från 
vägarna. Därefter blir individrisknivån acceptabel.   

5.3 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att nuvarande risknivåer kvarstår och 
inga nya risker tillkommer till närområdet eller närboende. 

5.4 Planalternativet 
Planen medför en etablering av industri, vilket dels medför 
att fler människor kommer vistas i och i närheten av 
området, dels att trafik tillkommer på angränsande vägar. 
Verksamheten kan i sin tur medföra en inneboende risk 
genom hantering av till exempel farliga kemikalier.  

Närliggande verksamheter 
Då avstånden mellan befintliga Sevesoverksamheter inom 
kommunen och planområdet är stora har risken för 
ömsesidig riskpåverkan bedömts vara försumbar. Detsamma 
gäller för de drivmedelstationer som ligger i anslutning till 
Rastas verksamhet söder om planområdet. Riskutredningen 
har inte pekat på några övriga särskilda risker i samband 
med andra identifierade verksamheter i närområdet.  

Tillkommande verksamhet 
Planen styr endast kommande verksamheters maximala 
omfattning. Den industriverksamhet som i framtiden 
etableras på platsen kan i sin tillståndsprocess, för 
miljötillstånd, utreda sin faktiska påverkan på omgivningen 
och prövningen säkerställer att verksamhetens potentiella 
betydande miljöpåverkan undviks eller minimeras.  

Riskutredningen har förslagit ett skyddsavstånd på 100 
meter mellan fastighetsgräns för en eventuell Seveso-
verksamhet inom planområdet och befintlig bostads-
bebyggelse i anslutning till planområdet. Avståndet syftar till 
att skapa en grundläggande distans mellan befintliga 
bostäder och verksamheten men även till att möjliggöra 
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verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen och 
miljöprövning. 

Mot denna bakgrund är plangränsen förlagd minst 100 meter 
från befintliga bostäders ianspråktagna tomter, se Figur 5-3. 
Kommunen bedömer att skyddsavståndet ger goda 
förutsättningar för att hantera risk i senare prövning och att 
bostadsfastigheterna inte kommer kunna utsättas för 
oacceptabla risker då detta säkerställs genom miljöprövning 
och Sevesolagstiftningen. 

Transporter med farligt gods 
Transporter med farligt gods innebär en förhöjd risk för 
skador i samband med olyckor. Planen medför dels att fler 
människor kommer vistas närmre lederna, dels att fler 
transporter kommer ske på lederna. Effekten är därmed 
additiv. Riskutredningen har föreslagit ett skyddsavstånd på 
30 meter från E20 och Väg 202 som är transportleder för 
farligt gods. Plangränsen har anpassats på sådant sätt att 
den mot E20 är lagd på ett avstånd om minst 30 meter. Mot 
väg 202 har mark angivits med egenskapsbestämmelsen 
m3, som innebär att marken inte får utformas för 
stadigvarande vistelse.  

5.5 Osäkerheter 
Riskerna kopplade till en eventuell framtida Seveso-
verksamhet inom området kommer bland annat bero på vilka 
farliga ämnen som förekommer inom anläggningen samt hur 
de hanteras. Vidare kan den tekniska utformningen av 
anläggningen, exempelvis placeringen av eventuella 
lagringstankar och annan processutrustning, påverka  

 
Figur 5-3. Karta som visar hur plangränsen tagit hänsyn till närmsta 
bostäders tomer ifrån om skyddsavstånd om 100 meter, med avseende på 
olycksrisk (Mariestads kommun).  

riskbilden för omgivningen. Då dessa parametrar är okända 
har utredningen endast bedömt risker översiktligt och 
kvalitativt. 

5.6  Fortsatt arbete 
Släckvatten 
Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via 
brandpost i området ska säkerställas i enlighet med 
räddningstjänstens rekommendationer för detta. Exploatören 
ansvarar för att lösa tillgången till släckvatten. 
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Verksamhetsutövaren har ansvar för att begränsa skador till 
följ av brand. I samband med planering av försörjning av 
släckvatten bör en genomlysning av konsekvenserna av ett 
eventuellt utsläpp av kontaminerat släckvatten till recipient 
utredas. Eventuella krav på hantering kan innebära 
utrymmeskrävande åtgärder. Åtgärder som skulle kunna 
vara aktuella är tillexempel dike och uppsamlingsmagasin. 

Skyddsavstånd 
I senare skeden, inför prövning av specifika verksamheter, 
ska prövningen innefatta en riskbedömning med utredning 
av eventuellt behov av bland annat utökat skyddsavstånd för 
hela eller delar av aktuell planerad verksamhet. 

Strålning från kraftledning  
Planområdet belastas i väster längs med E20 av ett 
ledningsstråk med luftburna regionala kraftledningar. För att 
reducera riskerna kopplat till ledningarna har myndigheten 
för Elsäkerhet, Elsäkerhetsverket, tagit fram föreskrifter och 
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1) gällande riskavstånd 
mellan luftburna ledningar och närliggande markanvändning. 
Vid ett genomförande av planförslaget ska riskavstånden 
beaktas. 

 

 

5.7 Samlad bedömning  
- Risk och säkerhet 

Sammantaget innebär planens små negativa konsekvenser 
avseende risk och säkerhet, jämfört med nollalternativet, se 
Tabell 5-1. Introduktionen av en ny verksamhet innebär 
oundvikligen att risknivån höjs. Genom skyddsåtgärder i 
form av skyddsavstånd säkerställs emellertid acceptabla 
risker, utifrån den kunskap som finns i samband med 
planskedet. Goda förutsättningar finns för att hantera risk i 
senare prövning. 

Tabell 5-1. Bedömningskriterier för planens effekter och konsekvenser, 
avseende risk och säkerhet, jämfört med nollalternativet,. 

Positiva konsekvenser 

- Minskade risker för närliggande riskobjekt och/eller människor som vistas i 
eller omkring planområdet. 

Obetydliga konsekvenser 

- Inga förhöjda risker närliggande riskobjekt eller för människor som vistas i 
eller omkring planområdet. 

Små negativa konsekvenser 

- Förhöjda risker för närliggande riskobjekt och/eller för människor som 
vistas i eller omkring planområdet. Risker anses vara acceptabla och goda 
möjligheter finns att hantera risk i kommande prövning.   

Måttliga negativa konsekvenser 

- Förhöjda risker för närliggande riskobjekt och/eller för människor som 
vistas i eller omkring planområdet. Risker anses vara oacceptabla, men 
goda möjligheter finns att hantera risk i kommande prövning.   

Stora negativa konsekvenser 

- Förhöjda risker för närliggande riskobjekt och/eller för människor som 
vistas i eller omkring planområdet.  Risker anses vara oacceptabla och 
möjligheter saknas att hantera risk i kommande prövning.   
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6  Boendemiljö och hälsa 
I följande kapitel diskuteras planens möjliga störnings-
påverkan i form av buller, lukt samt andra störningar i form 
av ljus, lukt och skuggbildning.  

6.1 Bedömningsgrunder 
Buller 
Omgivningsbuller är en vanligt förekommande störning för 
människor. Generellt utgör trafiken den främsta källan till 
buller men även ljud från grannar, byggarbetsplatser och 
industrier bidrar. Buller kan ha flera effekter, bland annat 
sömnsvårigheter, försämrad kommunikation och stress. 
Långtidsexponering för trafikbuller kan även öka risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar (Trafikverket, 2021a). 

En bullerutredning har utförts med syfte att ge en prognos 
över hur bullret från den planerade verksamheten på 
fastigheten kan komma att påverka de närliggande 
omgivningarna, samt ge förslag på eventuella skydds-
åtgärder. Detta utifrån relevanta riktvärden för buller (se 
textruta).  Förutom de riktvärden som gäller för buller gäller 
även som utgångspunkt miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö och dess precisering att Människor utsätts inte för 
skadliga ljudnivåer eller andra oacceptabla hälso- eller 
säkerhetsrisker (Sveriges miljömål, 2018).  

Bullerutredningen har inte studerat befintliga bullerkällor i 
området, som till exempel E20 och väg 202, samt de 
kumulativa effekterna av utbyggnaden av E20. Information  

Riktvärden för buller 
Det finns en stor mängd olika riktvärden avseende buller 
beroende på källa och plats. Förenklat gäller att ekvivalenta 
nivåer utomhus vid fasad och från trafik, inte bör överskrida 
55–65 dBA. Maximal nivå utomhus vid uteplats i anslutning 
till bostad bör inte överstiga 70 dBA (prop. 1996/97:53). 

För industribuller är utgångspunkten för bland annat bostäder 
en ekvivalent ljudnivå på maximalt 50 dBA dagtid, 45 kvällstid 
och 40 nattid (22–06). Maximala ljudnivåer bör inte överstiga 
55 dBA nattetid (Naturvårdsverket, 2015).  

 

om nuläget samt framtida bullernivåer till följd av 
utbyggnaden finns emellertid beskrivet i Trafikverkets 
miljökonsekvensbeskrivning för vägplan E20 förbi Mariestad, 
delen Muggebo-Tjos (Trafikverket, 2021). 

Luft 
Luftföroreningar från industrier, trafik, vedeldning eller diffusa 
utsläpp långtifrån kan innebära både akuta och långsiktiga 
hälsoeffekter genom hjärt- och kärlsjukdomar eller andnings-
besvär (Gustafsson, Lindén, Forsberg, Åström, & 
Johansson, 2022). En luftutredning inklusive spridnings-
beräkningar har utförts med syftet att bedöma omfattningen 
av framtida halter kväveoxider och partiklar, till följd av 
planens trafikalstring (Sandell & Habiby, 2022). 
Bedömningen har utgått ifrån miljökvalitetsnormerna för luft 
samt miljökvalitetsmålet Frisk luft (se textruta).  

Tillkommande verksamhet 
Sett till utsläpp från verksamheten i sig reglerar planen inte 
vilken verksamhet som kommer kunna etableras där, 
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snarare sätts ramarna för vad som är lämpligt. I ett liknande 
sammanhang, gällande framtagande av plan för 
verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred i 
Göteborg (antagen sommaren 2022), liknade den aktuella 
luftutredningen den tilltänkta verksamheten med en 
anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå 
(COWI, 2022). Ett översiktligt resonemang kring den 
kommande verksamheten och dess påverkan baseras på 
slutsatserna från utredningen.  

Skuggbildning 
Rådhuset arkitekter har genomfört en skuggstudie med syfte 
att studera hur skuggbildningar av eventuell tillkommande 
bebyggelse kan komma att påverka befintliga omgivande 
miljöer och byggnader (Johansson, Andersson, & Mörner, 
2023). 

Visuell påverkan 
Ett fotomontage har på uppdrag av kommunen tagits fram 
med utgångspunkt i maximalt utnyttjad byggrätt närmast 
respektive analyserad plats (Norconsult, 2023). Syftet är att 
illustrera potentiell visuell påverkan på landskapsbilden på 
utvalda platser. För respektive plats redovisas nuläge samt 
fotomontage med byggrätt samt karta med var fotot är taget i 
förhållande till planområdet. Kompletterande modellbilder 
finns i kulturmiljöutredningen som är bilagd plan-
handlingarna. 

 

Riktvärden för utomhusluft 
För utomhusluft gäller miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 
kapitlet miljöbalken och Luftkvalitetsförordningen 
(2010:447). Syftet med normerna och målet är att långsiktigt 
skydda människors hälsa och miljö.  

Därutöver finns miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att 
halterna av luftföroreningar inte ska överskrida lågrisknivåer 
för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller 
påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Miljö-
kvalitetsmålet preciseringar är hårdare än normerna.  

I Tabell 6-1 anges relevanta miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft tillsammans med motsvarande preciseringar 
inom miljökvalitetsmålet Frisk luft.  

Tabell 6-1. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft och riktvärden för 
miljökvalitetsmålet Frisk luft. Halter anges i mikrogram per 
kubikmeter (µg/m³).  

 Medelvärde MKN  Mål Tillåtna överskridanden per år.  

NO2 Timme 90 60 175 timmar 

Timme 200  18 timmar 

Dygn 60  7 dygn 

År 40 20 - 

PM10 Dygn 50 15 35 dygn 

År 40 30 - 
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Lukt och ljus 
Ingen utredning av lukt och ljus har genomförts inom ramen 
för planen men ett översiktligt resonemang förs inom ramen 
för miljökonsekvensbeskrivningen. För lukt används ett 
exempel från miljökonsekvensbeskrivningen för utökad 
anläggning för storskalig produktion av litiumjonbatterier i 
Skellefteå (Northvolt, 2018). Detta eftersom en liknande 
verksamhet är möjlig för den aktuella planen. 

 

 

 
Figur 6-1. Dygnsekvivalent ljudnivå i nuläget (Trafikverket 2021). 

6.2 Förutsättningar 

6.2.1 Buller 
Inga mätningar eller beräkningar har utförts för nuvarande 
bullersituation inom ramen för genomförd bullerutredning 
(Akustikverkstan, 2021). Bullerberäkningar som utförts i 
samband med utbyggnaden av E20 visar att det är främst 
E20 samt olika statliga vägar som påverkar ljudbilden i 
området förbi Mariestad, se exempel i Figur 6-1 
(Trafikverket, 2021). Centralt i kartan ses trafikplats 
Brodderud (E20/väg 202) och planområdet ryms i den södra 
delen av kartan. Slutsatsen är att både planområdet och 
närliggande bebyggelse, framför allt nära vägarna, i nuläget 
inte är opåverkade av buller.  

6.2.2 Spridningsberäkningar för luft 

Luftföroreningar från trafik 
Spridningsberäkningarna har gjorts för kvävedioxid (NO₂) 
och partiklar (PM10) utifrån emissioner från trafik. Som 
utgångspunkt för beräkningarna gäller en antagen trafik-
alstring från planområdet om 13 640 fordon, varav 10% tung 
trafik. Resultatet kan ses i Tabell 6-2  (Sandell & Habiby, 
2022). Beräkningarna visar att varken miljökvalitetsnormer 
eller mål för kväveoxider och partiklar, till följd av 
trafikemissioner, riskerar att överskridas idag eller i 
framtiden. Detta oavsett om planen antas eller inte. Eftersom 
emissionsfaktorerna för kvävedioxid förväntas vara cirka 10 
gånger lägre år 2040 än idag, erhålls betydligt lägre 
medelvärden. För partiklar kvarstår motsvarande 
emissionsfaktorer (Sandell & Habiby, 2022). 
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Tabell 6-2. Nuvarande och framtida halter för kvävedioxid NO2 och partiklar 
PM10 [µg/m³] i förhållande till miljökvalitetsnormer och mål. 

 MKN Mål Nuläge 2040* 

NO2     

Årsmedelvärde  40 20  4–5  <1 

Dygnsmedelvärde 60 60 4–5  <1 

Timmedelvärde  90  9–-12 1 

Partiklar (PM10)     

Årsmedelvärde  40 15  11–12 

Dygnsmedelvärde  50 30   

*Inklusive planens genomförande.  

 

 
Figur 6-2. Ljusföroreningar år 2021 (radians) kring planområdet (rött) och 
Mariestad (Bildkällor: ESRI, Jurij Stare & NASA). 

6.2.3 Andra störningskällor 
Det är okänt om det förekommer några övriga betydande 
störningskällor i området idag. Ifråga om ljusföroreningar, det 
vill säga indirekt ljus som uppstår när framför allt moln 
reflekterar ljus från stora upplysta områden (SLU, 2020), 
finns satellitdata som illustrerar ljusföroreningar globalt, se 
Figur 6-2 (NASA, 2021). Figuren indikerar att planområdet 
inte är helt opåverkat av det ljus som kommer från 
Mariestads tätort idag. Mängden motsvarar, enligt kartan, 
den i andra utkanter av Mariestad som till exempel vid 
Ekudden, Mariestads golfklubb och Ullervad. 

6.3 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att inga störningskällor tillkommer 
inom det befintliga området.  

Buller 
I samband med utbyggnaden av E20 har Trafikverket 
bedömt att ljudnivåer från E20 kommer att öka till följd av 
ökad hastighet och trafikmängd. Fastighetsnära 
bullerskyddande åtgärder kommer erbjudas de fastigheter 
där de vägnära åtgärderna inte bedöms tillräckliga för att nå 
riktvärdena. visar dygnsekvivalent ljudnivå när vägen är 
utbyggd och med nödvändiga bullerdämpande åtgärder 
(Trafikverket, 2021).  

Luft 
Trafikverket har bedömt att utbyggnaden av E20 inte medför 
några konsekvenser för luftkvaliteten då trafiken förväntas 
öka marginellt (Trafikverket, 2021). Därmed bedöms ingen 
betydande påverkan ske på luftmiljön i området om planen 
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inte antas. Utsläpp av kväveoxider kommer öka på kort och 
sikt men sedan stagnera och därefter att minska på längre 
sikt. Detta då trafiken väntas öka men fordonen samtidigt blir 
alltmer miljöeffektiva. Halter av partiklar kommer däremot 
kvarstå på kort till lång sikt eftersom utsläppen även beror av 
damm som slås upp från vägar.  

Andra störningar 
För övriga störningskällor bedöms nollalternativet inte 
medföra någon betydande påverkan.  

6.4 Planalternativet 
Planen möjliggör mark för industri. En tillkommande industri 
medför dels en ökad trafik till och från området, dels 
störningskällor inom verksamheten i sig. Störningarna från 
den ökande trafiken medför fler ljudkällor inom planområdet, 
på parkeringar, lastplatser och anslutande trafikleder. 
Störningskällor från verksamheten kan bestå av ljud från till 
exempel fläktar, larm eller annan process. Sannolikt 
anlägger verksamheten ljuskällor vid fasad och hårdgjorda 
områden som till exempel parkeringar, uppställningsplatser 
och lastningsplatser. 

Därtill går det inte att utesluta att verksamheten innebär lukt 
som kan upplevas som störande för de som vistas i dess 
närhet. På kort sikt innebär även anläggningsarbeten 
förhöjda störningsnivåer som tillexempel kan innefatta buller, 
damning och ljus. Slutligen innebär byggnaderna i sig även 
en betydande visuell påverkan för människor som bor eller 
vistas i närområdet.  

6.4.1 Buller 
Bullerutredningen har fastslagit att marken är lämplig för 
verksamhet som ger upphov till industribuller. Planering av 
närmare utformning och omfattning av enskilda byggnader 
och ytor, bör emellertid ta hänsyn till omgivningsbuller, samt 
att bullerdämpande åtgärder som till exempel skydds-
/bullervallar kan komma att bli nödvändigt, speciellt kring 
lastningsplatser. Bullerutredningen har poängterat att det är 
viktigt att utformningen för de föreslagna bullerskydden inte 
skrivs in i planen eftersom utformningen gäller för de 
specifika beräkningsfallen. Den slutgiltiga utformningen av 
bullerskydden behöver dimensioneras från den verksamhet 
som kommer att etableras i området. 

Därtill tillkommer utbyggnaden av E20 inom vilken buller-
dämpande åtgärder har föreslagits för att förhindra att 
bebyggelse nära vägen inte utsätts för buller som 
överskrider relevanta riktvärden.  

6.4.2 Ljus 
Planen medför dels tillkommande trafik, dels tillkommande 
verksamhet vilka båda kan ge upphov till luftföroreningar.  

Tillkommande trafik 
Mot bakgrund i spridningsberäkningarna innebär planen 
ingen förhöjd risk för överskridandet av miljökvalitetsnormer 
eller motverkandet av målet frisk luft. Konsekvenserna för 
människors hälsa, med avseende på bidraget från trafik, 
bedöms vara obetydliga, jämfört med nollalternativet.  
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Tillkommande verksamhet 
Utredningen som togs fram i samband med detaljplan vid 
Pressvägen fastslog att sannolika utsläppskällor från den 
planerade etableringen kan bidra med utsläpp i form av 
partiklar med och utan metallinnehåll, flyktiga organiska 
kolväten, lösningsmedlet N-metyl-2-pyrrolidone (NMP) 
vätgas och ammoniak. Den samlade bedömningen var 
emellertid att etableringen inte skulle medföra en betydande 
påverkan på luftkvaliteten (MKN avseende NO₂), hygieniska 
gränsvärden avseende VOC. Partikelhalterna kring 
verksamheten väntades inte överskrida några miljökvalitets-
normer om rening installeras. Risken var även låg för 
miljöpåverkan av nickelutsläpp (COWI, 2022). 

Med utgångspunkt att en liknande verksamhet även väntas 
för aktuell plan kan liknande förutsägelser göras även för 
Mariestad. Eftersom Luft i Västs beräkningar visade att 
marginalen till relevanta normer och mål, trots ökad 
trafikalstring, är god, talar det för att en eventuell etablering, 
av industriverksamhet kan komma till stånd utan att luftmiljön 
försämras i betydande omfattning. Exakt utformning och 
omfattning av kommande verksamhet klargörs emellertid i 
kommande tillståndsprövningar.   

6.4.3 Andra störningar 

Tillkommande ljus 
Påverkan i form av ljus sker både direkt från ljuskällor samt 
indirekt i form av ljusföroreningar. Effekterna kan vara både 
negativa och positiva då ljus kan medföra ökad trygghets-
känsla, men även störa sömn eller intrycket av landskapet. 

Även nattaktiva djur som till exempel fladdermöss påverkas 
negativt då förlusten av nattmörkret kan leda till ökad 
predation, svårighet att hitta föda, ändrade konkurrens-
förhållanden mellan arter eller att djur lockas till farliga 
miljöer såsom vägar och trafikleder (SLU, 2020).  

Planen medför sannolikt ljuskällor som kan ge upphov till 
både direkt och indirekt ljus, men i okänd omfattning. Om 
möjligt bör aspekten beaktas i kommande prövning av 
verksamhet då hänsyn i form av till exempel rörelsestyrd 
belysning, placering av armatur, eller tidsbegränsningar kan 
beaktas som åtgärder.   

Tillkommande lukt 
Liksom för ljus finns ingen utredning utförd som underlag till 
planen och miljökonsekvensbeskrivningen. I 
miljökonsekvensbeskrivningen för utökad anläggning för 
storskalig produktion av litiumjonbatterier i samband med 
Northvolt Ett, Skellefteå kommun, nämns att verksamhetens 
hantering och eventuella av lösningsmedel och ammoniak 
kan innebära lukt. Risken för att de mängder som släpps ut 
skulle vara så höga att lukttröskeln för de olika ämnena 
överstigs, bedömdes i miljökonsekvensbeskrivningen vara 
låg. Därav bedömdes även bidraget från verksamheten 
avseende lukt som obetydligt (Northvolt, 2018). 

 Slutsatserna från Skellefteå visar därmed att det, med den 
verksamhet som avses på platsen, finns möjligheter att inte 
orsaka störande lukt för omgivningen. Eftersom planen inte 
specificerar vilken typ av verksamhet som kommer att 
bedrivas finns det en osäkerhet om lukt kan komma att 
uppstå eller inte, särskilt på lång sikt. 
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Skuggbildning 
Utredningen har visat att det finns risk att närliggande 
bebyggelse kan skuggas av tillkommande byggnader, som 
möjliggörs av planen. Generellt visar studien att störst risk 
för påverkan finns vid bostadsbebyggelse i norr och nordost, 
se Figur 6-3. Även bebyggelse söder om planområdet, vid 
Torbjörnsäng och Suntorp, kan komma att påverkas men i 
klart mindre grad. Hur stor påverkan blir växlar naturligt 
beroende på datum och tid. Det är också viktigt att 
poängtera att skuggbildningarna generellt påverkas stort av 
hur ny bebyggelse placeras och utformas men även hur 
vegetationen i området ser ut i framtiden (Johansson, 
Andersson, & Mörner, 2023). 

Störst risk för påverkan på befintlig bebyggelse finns när 
planens bebyggelse illustreras med maximalt tillåtna 
byggnadsvolymer belägna direkt mot yttre plangräns. I 
synnerhet gäller detta i den norra del av planområdet som 
gränsar mot väg 202. Denna typ av utformning och placering 
av byggnader har emellertid inte bedömts som sannolik men 
syftar till att illustrera potentiella konsekvenser av en fullt 
utnyttjad byggrätt. Om byggnaderna istället placeras längre 
in på området blir påverkan mindre, se jämförande placering 
av byggnader med illustrationsplan (vita rutor i figuren).   

Oavsett om en tänkt exploatering följer det exempel som 
finns angivet i planens situationsplan (vita ytor i figuren) eller 
om byggrätten nyttjas till fullo har påverkan bedömts 
gällande skuggbildningar på befintlig bebyggelse som liten 
(Johansson, Andersson, & Mörner, 2023).  

Visuell påverkan 
Ett kompletterande fotomontage till den siktanalys som gjorts 
inom ramen för kulturmiljöutredningen (se kapitel 9 
Kulturmiljö) visar på byggnadernas potentiella synlighet från 
närliggande platser med bostäder, se Figur 6-4. Varje 
enskild vy är redovisad med en maximalt utnyttjad byggrätt 
med en placering som skulle kunna orsaka störst påverkan. 
Bebyggelsen kan komma att variera i höjd och placeras på 
annat sätt inom området.  

För fastigheter inom Suntorpsområdet respektive fastigheter 
längs med norra delen av väg 2959, samt invid trafikplats 
Brodderud, bedömer kommunen att den visuella påverkan 
blir medelstor till stor vid ett fullt utnyttjande av byggrätten. 
Byggrätten ger störst visuell påverkan i norr mot väg 202. 

Nya luftledningar 
Ledningarna har lokaliserats så att dess visuella påverkan 
på boendemiljön minimeras. Under anläggningsskedet kan 
de nya ledningarna påverka boendemiljön genom buller och 
genom påverkan på framkomligheten (Ellevio, 2023).  

6.5 Osäkerheter 
Buller 
Resultaten i bullerutredningen tillsammans med slutsatserna 
i miljökonsekvensbeskrivningen ska generellt tolkas som 
stöd för en riskbedömning inför etablering och kan inte ses 
som någon garanti att störningar kan undvikas helt.  
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Figur 6-3. Områden som i viss mån påverkas av skuggning i rött. Utbredningen av dessa 
områden ska ses illustrativt då skuggbildning även kan ske utanför dessa. Vita områden 
avser ett exempel på placering av byggnader (Bild: Rådhusets arkitekter).  

 

 

 

 

 

Det fanns vid tidpunkten för framtagandet av buller-
utredningen och miljökonsekvensbeskrivningen ingen 
detaljerad information om den verksamhet som är tänkt till 
platsen. Även om det finns en avsikt att etablera industri för 
batteritillverkning är det inget som planen specificerar. Därav 
är det inte uteslutet att andra verksamheter kan komma att 
rymmas på platsen. Källor till olägenhet och störning kan 
vara mycket specifikt kopplat till en viss verksamhet. 
Avgörande är bland annat byggnadernas placering, 
utformning och omfattning; transporternas körområde, 
placering av lastplatser, parkeringar med mera.  

Luft 
Spridningsberäkningarna har inte redovisat nollalternativet, 
det vill säga beräknade halter år 2040 utan trafikalstringen 
från planområdet. Spridningsberäkningarna visar även 
endast trafikens bidrag till luftmiljön och inte verksamheten i 
sig.  

Generellt 
› I bedömningen kring tillkommande verksamhet nämns 

ett exempel från Skellefteå (COWI, 2022). Det går inte 
att utesluta att planen även kan komma att rymma 
andra verksamhet än den verksamhet som beskrivs i 
exemplet. 

› Störningar i samband med anläggningsarbeten har inte 
ingått i utredningarna.  

› Störningars påverkan på växt- och djurlivet har inte 
ingått i utredningarna. Hänsyn utifrån vissa störningar 
har emellertid diskuterats inom artskyddsutredningen 
(Berg, Hipkiss, & Esplund, 2023), se kapitel 4. 
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6.6 Fortsatt arbete 
Det åligger kommande verksamheten att, i samband med 
prövning av verksamhet, redovisa risken för olägenhet och 
störning samt och förhållandet till relevanta riktvärden och 
normer för till exempel buller. Möjliga skyddsåtgärder, som 
till exempel de som föreslås nedan bör beaktas. 

Buller 
Det är lämpligt att verksamheten planerar sin utformning så 
att ljudkällor med hög ljudeffekt placeras för att minimera 
omgivningspåverkan. För att undvika överstigna riktvärden 
nattetid krävs sannolikt ett bullerskydd kring transporternas 
kör, och lastområde. Alternativet är att begränsa verksamhet 
i form av lastning nattetid.  

Luft 
Eventuellt betydande utsläpp från tillkommande verksamhet i 
hanteras inom tillståndsprövning. Om nödvändigt bör ett 
kontrollprogram för övervakning av kväveoxider, partiklar 
och/ eller andra relevanta luftföroreningar upprättas. 

Ljus 
I den mån det är möjligt ur ett verksamhets- och trygghets-
perspektiv anpassa styrning, utformning och placering av 
ljuskällor för att minimera påverkan på människor och djur. 
Till exempel kan rörelsesensorer användas, belysning kan 
begränsas nattetid och armatur kan riktas nedåt och inte 
uppåt.  

Skuggor 
Byggnader kan med fördel undvikas att placeras i direkt 
anslutning till fastighetsgränsen och i närheten av befintlig 
bebyggelse. 

 
(Vy A) 

 
(Vy B) 

 
(Vy C) 
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(Vy D) 

 
(Vy E) 

 
(Vy F) 

 
(Vy G) 

  
Figur 6-4. Kompletterande fotomontage (Vy A – G) som visar den 
potentiella förändringen av landskapsbilder vid närliggande 
bebyggelse. 
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6.7 Samlad bedömning  
- Boendemiljö och hälsa 

Planen innebär sammantaget måttliga negativa 
konsekvenser för boendemiljön jämfört med nollalternativet, 
se Tabell 6-3. Framför allt innebär planen risk för betydande 
visuell påverkan för de som bor eller vistas i närområdet, 
som i ett värsta fall har bedömts vara måttlig till stor. Därtill 
medför planen sannolikt ljus-, bullerkällor, som kan ha en 
viss påverkan. Det går heller inte att utesluta att människor 
som vistas eller bor i planens närområde kan komma att 
utsättas för lukt eller störande skuggbildning.  

Framtida påverkan består dels till stor del av byggnader 
kommande exakta placering och utformning, dels av 
verksamheten i sig. Utredningarna tillsammans med 
erfarenheterna av Northvolts etablering i Skellefteå har gett 
exempel på att störningar kan minimeras genom visad 
hänsyn i kommande projektering och prövning av 
verksamhet. Således finns förutsättningar att till viss del 
undvika störning eller olägenhet. 

Med tillkommande trafik och verksamhet medförs ökade 
emissioner, men inte i betydande omfattning. Luft-
utredningen har inte pekat på ett behov av skyddsåtgärder. 
Relevanta miljökvalitetsnormer för utomhusluft har bedömts 
kunna uppfyllas. Miljökvalitetsmålen för kvävedioxid uppfylls 
sannolikt på kort till lång sikt, förutom i direkt anslutning till 
trafiklederna. För partiklar uppfylls målet sannolikt inte på 
medellång till lång sikt.  

Tabell 6-3. Bedömning av planens konsekvenser för boendemiljön, 
jämfört med nollalternativet. 

Positiva konsekvenser 

- Minskad risk för störningar i form av buller, ljus, lukt, skuggbildning 
och/eller visuell påverkan för människor som vistas eller bor i närheten av 
planområdet.   

- Förbättrad luftmiljö i och utanför planområdet.  

Obetydliga konsekvenser 

- Oförändrad risk för störningar i form av buller, ljus, lukt, skuggbildning 
och/eller visuell påverkan för människor som vistas eller bor i närheten av 
planområdet.  

- Förbättrad luftmiljö i och utanför planområdet. 
- Relevanta riktvärden och normer för buller och luft innehålls.  

Små negativa konsekvenser 

- Förhöjd risk för störningar i form av buller, ljus, lukt, skuggbildning 
och/eller visuell påverkan för människor som vistas eller bor i närheten av 
planområdet.   

- Förutsättningar finns för att med hänsyn i kommande projektering och 
prövning helt undvika störning eller olägenhet.  

- Relevanta riktvärden och normer för buller och luft innehålls. 

Måttliga negativa konsekvenser 

- Förhöjd risk för störningar i form av buller, ljus, lukt, skuggbildning 
och/eller visuell påverkan för människor som vistas eller bor i närheten av 
planområdet. 

- Förutsättningar finns för att med hänsyn i kommande projektering och 
prövning delvis undvika störning eller olägenhet. 

- Relevanta riktvärden och normer för buller och luft innehålls. 

Stora negativa konsekvenser 

- Betydande risk för störningar i form av buller, ljus, lukt, skuggbildning 
och/eller visuell påverkan för människor som vistas eller bor i närheten av 
planområdet, men i begränsad omfattning.  

- Förutsättningar saknas för hänsyn i kommande projektering och prövning.  
- Relevanta riktvärden och normer för buller och luft innehålls inte.  
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7 Markmiljö 
Se även kapitel 11 Grundvatten.  

7.1 Bedömningsgrunder 
Utredningar 
Ett flertal utredningar har utförts i syfte att kartlägga 
föroreningar i mark och grundvatten inom och utanför plan-
området, se Tabell 3-2. 

Riktvärden 
Utvärdering och bedömning av föroreningshalter har gjorts 
utefter Naturvårdsverket generella riktvärden för förorenad 
mark och MRR samt SGI:s preliminära riktvärden för PFAS 
(se textruta).  

Miljökvalitetsmål 
Förutom de riktvärden som tagits hänsyn till i mark-
undersökningen gäller även som utgångspunkt 
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. 
Relevanta preciseringar är: 

› Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen 
via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor 
eller den biologiska mångfalden. 

› Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning 
att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller 
miljön.  

› Människor utsätts inte för skadliga kemiska ämnen.  

(Sveriges miljömål, 2018). 

 

Riktvärden för förorenad mark 
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för jord 
avseende två typer känslig markanvändning. Känslig mark-
användning (KM) används generellt som riktvärden vid bostäder, 
medan mindre känslig markanvändning (MKM) används som 
riktvärde vid kontor och industri med mera (Naturvårdsverket, 
2016; Naturvårdsverket, 2009). 

SGI tog 2015 fram preliminära riktvärden (KM och MKM) för 
PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) i mark (Pettersson, Ländell, 
Ohlsson, Berggren Kleja, & Tiberg, 2015). Med anledning av 
nya riktlinjer avseende tolerabelt intag av PFAS-ämnen arbetar 
SGI med en uppdatering av riktvärdena. Vägledningen har varit 
ute på remiss under 2022 (SGI, 2022).  

Slutligen har Naturvårdsverket fastställt nivåer för mindre än 
ringa risk (MRR) som används för att bedöma eventuellt 
anmälningsbehov vid återanvändning av överskottsmassor 
(Naturvårdsverket, 2010). 
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7.2 Förutsättningar 

7.2.1 Potentiellt förorenade områden 
Potentiellt förorenande objekt uppströms planområdet kan 
medföra risk för spridning av föroreningar till planområdet 
genom utlakning av föroreningar till yt- och grundvatten. Av 
identifierade potentiellt förorenade områden i närheten av 
planområdet (se Figur 7-1) bedömdes i tidigt skede 
Bångahagens avfallsanläggning och en före detta bilskrot, 
sydost om planområdet innebära behov av utredning 
(Sweco, 2023a). 

Före detta bilskrot 
Verksamheten har bedrivits i nära anslutning till ett större 
dike där det funnits uppgift om oljeförorening. Diket avrinner 
norrut via planområdet varför det inte går att utesluta att 
förorening skulle kunna nå planområdet via ytvatten-
avrinning. Vid eventuellt läckage från den kulvert som leder 
vattnet vidare genom planområdet kan eventuellt förorening 
av omkringliggande mark ske. Vid undersökning av jord inom 
planområdet har dock ingen indikation om flyktiga ämnen 
eller oljelukt påträffats. Två av provpunkterna för jord ligger i 
nära anslutning till aktuell kulvert (Sweco, 2023a). 

Utifrån områdets topografi har utredningen inte kunnat 
utesluta att eventuell förorening som lakar ut till grundvatten 
kan nå delar av den östra och nordöstra delen av 
planområdet. Den tidigare skrotningsverksamheten kan ha 
givit upphov till ett flertal olika föroreningar i grundvatten 
såsom olika oljekolväten och lösningsmedel med mera.  
(Sweco, 2023a). Provtagning av jord och grundvatten inom  

 
Figur 7-1. Identifierade potentiellt förorenade objekt i anslutning till 
planområdet (karta: Sweco). Objektens riskklass anges med 1-4. Ej 
riskklassade objekt betecknas med E. Objekt som sanerats till 
Naturvårdsverkets generella riktvärden KM (känslig markanvändning) 
respektive MKM (mindre känslig markanvändning) anges med 
KM/MKM. Planområdet markerat med svart streckad linje. Skala 1:12 
000. (©Geodatasamverkan Lantmäteriet). 

nordöstra delen av planområdet har utförts av Sweco med 
syftet att undersöka eventuella indikationer om 
föroreningsspridning. Provtagning har utförts av grundvatten 
i tre punkter. Därtill har jord/sediment provtagits i det dike 
som leder ytvatten från området vid den före detta bilskroten 
till planområdet. (Sweco, 2023c). 

Inga tydliga indikationer om betydande föroreningsspridning 
från den före detta bilskroten till planområdet har 
konstaterats. Erhållna analysresultat har även visat på låga 
halter i grundvatten samt i jord i dikesbotten. Analyserade 
jordprover visar på låga halter under generella riktvärdet för 
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KM och nivå för MRR. Samtliga analyserade parametrar i 
grundvatten understiger riktvärden för skydd mot inträngning 
av ånga i byggnad, riktvärden för skydd av ytvatten samt 
miljökvalitetsnormer (Sweco, 2023c). 

Bångahagens avfallsanläggning 
Väster om planområdet ligger Bångahagens deponi (se även 
avsnitt 5.2.2). Lakvatten från avfallsanläggningar där 
deponering skett av flera olika avfallsslag kan ha mycket 
varierande sammansättning. Tillgänglig information 
avseende grundvattennivåer vid Bångahagens avfalls-
anläggning och planområdet har visat att det finns en 
teoretisk möjlighet att grundvatten kan strömma från 
Bångahagen till planområdet under förutsättning att det inte 
finns en grundvattendelare orsakad av höga berggrunds-
lägen eller täta jordlager längs E20 (Sweco, 2023a). 

7.2.2 Föroreningar i mark och grundvatten 
Genomförda utredningar skiljer på den så kallade 
sumpskogen och övriga delar av planområdet som i 
huvudsak utgörs av skogs- eller åkermark, se Figur 7-2. 
Undersökningar av föroreningar i jord inom skogs- och 
åkermarken har visat på låga föroreningsnivåer. Samtliga 
analyserade jordprover påvisar halter understigande MKM. 
Provtagning av torv inom sumpmarken har visat på halter av 
metaller och PAH under generella riktvärden för KM. Ställvis 
förekommer bly, kadmium och kvicksilver över nivå för MRR 
(Sweco, 2022a).  

 
Figur 7-2. Område för sumpskog markerad med svart rutmönster 
(Ungefärlig plangräns, svart steckad linje. Karta Sweco. 

PFAS 
Av utförd provtagning framgår att höga halter av PFAS (per- 
och polyfluorerade alkylsubstanser) förekommer på båda 
sidor om E20 i höjd med ett dike som leder in i sumpskogen, 
se Figur 7-3. PFAS-ämnen är mycket långlivade och många 
bryts i princip inte ner alls i naturen. Många misstänkts även 
vara skadliga för djur och människor (Kemikalieinspektionen, 
2022). De höga halterna sammanfaller med området för en 
tankbilsolycka som skedde i början på 2000-talet. Eftersom 
PFAS historiskt använts i brandsläckningsskum har denna 
händelse bedömts vara den huvudsakliga orsaken till källan. 
Utredningarna har emellertid inte helt kunnat utesluta 
eventuell spridning av PFAS i lakvatten från Bångahagen 
eller andra källor till ytvatten nedströms planområdet 
(Sweco, 2023b). 
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Konstaterat läckage av PFAS via yt- och grundvatten från 
sumpskogen har bedömts vara förhållandevis litet utifrån 
erhållna analysresultat. Uppmätta halter över rapporterings-
gräns i grundvatten nedströms sumpskogen underskrider 
förslag till riktvärde för skydd av grundvatten samt nya 
gränsvärden för dricksvatten. Det förorenade området med 
sumpskog inom detaljplanområdet har bedömts ha en 
filtrerande funktion som markant bromsar utläckage av 
PFAS från uppströms belägna källområden till yt- och 
grundvatten nedströms planområdet (Sweco, 2023b)..  

Eftersom torvens geotekniska egenskaper inte är lämpliga 
för bebyggelse utan åtgärder kan planens genomförande 
medföra att delar av torven inom sumpskogen avlägsnas till 
externt omhändertagande eller stabiliseras geotekniskt. 
Området kan då förlora delar av eller hela sin filtrerande 
förmåga.  

7.3 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att all mark, däribland torven inom 
sumpskogen, lämnas orörd så som den är idag. Nuvarande 
föroreningssituation kvarstår, med förekomst av PFAS i torv 
och i grundvatten i torv samt eventuell spridning av lakvatten 
från Bångahagens avfallsanläggning. Krav på ett kontroll-
program kan komma att ställas av kommunens miljö-
förvaltning. 

PFAS 
Föroreningssituationen inom och uppströms planområdet 
överstiger KM vilket innebär att det inte går att utesluta en 
risk för människors hälsa och miljö, även om området  

 
Figur 7-3. Bedömd preliminär utbredning av PFAS (åtgärdsområde) 
samt ungefärlig utbredning av bedömt källområde (Karta: Sweco). 

lämnas orört. De områden som styr riskbilden utgörs främst 
av källområdet norr om sumpskogen samt den norra delen 
av sumpskogen som mottar grund- och ytvatten från 
källområdet.  

Torven inom sumpskogen bedöms fungera som ett filter som 
fångar upp förorening från källområdet och således 
begränsar spridningen från området. I vilken mån denna 
filtereffekt däremot kommer upprätthållas över tid har varit 
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svårbedömt och utredningarna har inte kunnat utesluta att 
utläckaget kan öka i framtiden om sumpskogen skulle 
lämnas orörd (Sweco, 2023b). 

7.4 Planalternativet 
Planen medför att anläggningsarbeten som till exempel 
schaktarbeten samt flytt av massor kan komma att utföras. 
Därutöver kommer fler att vistas i och i närheten av plan-
området.  

Detaljplanen har två planbestämmelser som syftar till att 
säkerställa att byggnation och markarbeten inom delområdet 
inte sker innan marken har gjorts lämplig för mindre känslig 
markanvändning med avseende föroreningar: dels 
egenskapsbestämmelse m2 (markplanering, bebyggelse och 
genomförande av exploatering inom området får inte 
innebära en otillåten spridning av PFAS från området), dels 
egenskapsbestämmelse a3 (Startbesked får inte ges innan 
markens lämplighet för bebyggelse har säkerställts genom 
att markföroreningar har avhjälpts eller skydds- och 
säkerhetsåtgärder har kommit till stånd). Se avsnitt 2.1.1.  

Överskottsmassor 
Föroreningshalter överstigande MRR förekommer i flera prov 
inom skogs- och åkermark. Om överskottsmassor från 
skogs- och åkermark återanvänds, på annan plats utanför 
planområdet, kan anmälan om återanvändning av avfall i 
anläggningsändamål komma att krävas till tillsynsmyndighet. 
Tillsynsmyndigheten beslutar om anmäld återanvändning 
kan genomföras. Genom övrig lagstiftnings krav på 

hantering av överskottsmassor finns förutsättningar att 
minimera risk för föroreningsspridning. 

7.5 Osäkerheter 
Jordprovtagning generellt 
Utförd jordundersökning är översiktlig och ger en generell 
föroreningsbild som underlag till planen. Det kan eventuellt 
finnas platser inom aktuella områden med högre halter än 
som kunnat påvisats. Kommande verksamhet kommer att 
vara föremål för industriutsläppsdirektivet (IED), vilket bland 
annat betyder att en statusrapport görs innan miljötillståndet. 
Med stor sannolikhet kommer kompletterande 
undersökningar göras som förbättrar kunskapsbilden. 

PFAS 
Då planområdets bidrag till uppmätta föroreningshalter i 
Tidan är litet är det osäkert hur stor påverkan eventuella 
spridningsreducerande åtgärder inom området kommer har. 
Miljökvalitetsnormer i vattenförekomsten får inte påverkas på 
ett otillåtet sätt.  

7.6 Fortsatt arbete 
PFAS 
Alla avhjälpandeåtgärder för föroreningar kräver en anmälan 
till tillsynsmyndigheten enligt 28§ Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) eller prövning i 
annan ordning enligt miljöbalken.  
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Överskottsmassor 
Beroende på typ av återanvändning samt eventuella 
föroreningsindikationer under schaktning kan 
kompletterande provtagning krävas inför återanvändning. 

Anmälan kan även krävas för markarbeten i områden med 
konstaterat låga föroreningshalter samt vid eventuell 
omfördelning av massor inom planområdet från dessa 
områden. Samråd rekommenderas med berörd tillsyns-
myndighet kring behovet av anmälan för dessa delar. Det 
kan exempelvis vara samråd om hur schaktarbete ska 
utföras, eventuell återanvändning av massor inom området, 
försiktighetsåtgärder för att förhindra spridning av 
föroreningar med mera. 

7.7 Samlad bedömning  
- Markmiljö 

Sammantaget medför planen obetydliga konsekvenser med 
avseende på markmiljön, jämfört med nollalternativet, se 
Tabell 7-1. Etableringen innebär en viss ökad risk för 
spridning av föroreningar i mark och grundvatten med 
anledning av anläggningsarbeten, flytt av massor med mera 
i kombination med att fler kommer vistas där. Genom plan-
bestämmelser och kommande arbete säkerställs emellertid 
att nödvändiga avhjälpande och försiktighetsåtgärder vidtas. 
Förutsättningar finns därmed att en otillåten spridning av 
PFAS inte sker. Således finns goda möjligheter att undvika 
och eventuellt minska risken för negativa konsekvenser i och 
utanför planområdet. 

Tabell 7-1. Bedömning av planens konsekvenser avseende mark-
miljön, jämfört med nollalternativet.  

Positiva konsekvenser 

- Minskad risk att människor och miljö i och utanför planområdet 
exponeras för kemiska ämnen.  

Obetydliga konsekvenser 

- Oförändrad risk att människor och miljö i och utanför planområdet 
exponeras för kemiska ämnen. 

Små negativa konsekvenser 

- Ökad risk att mindre känsliga människor och mindre känslig miljö (MKM) 
i och utanför planområdet exponeras för kemiska ämnen i halter <MKM.  

Måttliga negativa konsekvenser 

- Ökad risk att känsliga människor och känslig miljö (KM) i och utanför 
planområdet exponeras för kemiska ämnen i halter <KM men >MKM. 

Stora negativa konsekvenser 

- Ökad risk för att känsliga människor och känslig miljö (KM) i och utanför 
planområdet exponeras för kemiska ämnen i halter >KM.  
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8 Geoteknik 
Se även kapitel 11 Grundvatten. 

8.1 Bedömningsgrunder 
Som grund för bedömningen ligger genomförda utredningar 
avseende geoteknik (Sweco, 2022b) och hydrogeologi 
(Sweco, 2023a).  

8.2 Förutsättningar 
Stabilitet 
Otillfredsställande stabilitet kan innebära förhöjda risker för 
ras och skred. Ökad belastning till exempel i form av ny 
bebyggelse eller utläggning av fyllningsmassor kan medföra 
att stabiliteten sjunker och att risken för olyckor eller skador 
på mark och byggnader ökar (Boverket, 2020). Ur ett 
grundvattenperspektiv innebär även avlägsnande av 
täckdikning inom till exempel åkermark en höjning av 
grundvattennivån i leran med ställvis mättade förhållanden i 
markytan som följd. Detta kan eventuellt medföra minskad 
bärighet och sämre stabilitet i övre marklager (Sweco, 
2023a). 

Stabilitetsberäkning har inte utförts inom områden för 
planerad byggnation, förutom för utpekad dagvattendamm i 
norr. Generellt har inga risker för ras och skred bedöms 
föreligga för befintliga förhållanden (Sweco, 2022b).  

Sättningar 
Planområdet ligger i direkt anslutning till bland annat väg 202 
och norr om planområdet finns omfattande markavvattnings-
system i befintlig jordbruksmark, se även avsnitt 10.2.2. 
Även bostadshus och andra byggnader ligger förhållandevis 
nära planområdet (Sweco, 2023a). Risk för sättning 
förekommer framför allt i planområdets norra delar där lera 
förekommer, men även i övriga delar av planområdet där 
jord och framför allt organisk jord förekommer (Sweco, 
2022b). Organisk jord är mycket sättningskänslig medan 
sättningar i fast lagrad friktionsjord på berg normalt är 
försumbara (Sweco, 2023a). 

Erosion 
Risk för erosion i vattendrag/diken inom området bedöms 
som låg (Sweco, 2022b).  

Radon 
Hela området har klassats som lågradonmark (Sweco, 
2022b). 

8.3 Nollalternativet 
Ett nollalternativ har inte utretts särskilt inom de genomföra 
utredningarna. Antagandet är att nuvarande mark-
användning fortsätter och att det inte föreligger några risker 
för människors hälsa eller säker avseende geotekniska 
risker.  
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8.4 Planalternativet 

8.4.1 Byggnadstekniska förutsättningar 

Ras och stabilitet 
Bedömningen som gjorts är att det inte finns några 
uppenbara hinder eller allvarliga restriktioner för planens 
genomförande med avseende på de geotekniska 
förutsättningar och förhållanden som råder. Inom 
sumpskogsområdet (se Figur 8-1) kan emellertid 
geotekniska förstärkningsåtgärder komma att krävas innan 
exploatering. Hänsyn ska även tas till Trafikverkets planer 
för ny sträckning av E20 väster om planområdet. 
Exploateringsarbeten har bedömts kunna utföras utan att 
försämra totalstabilitet för E20 efter utförda åtgärder. 

Hydraulisk bottenupptryckning 
Då grundvattennivån i morän ligger högt går det inte att 
utesluta att hydraulisk bottenupptryckning kan ske vid 
schaktning i tätare jordlager ovan morän. Hydraulisk 
bottenupptryckning innebär en uppluckring av schaktbotten 
och orsakas av att det uppåtriktade vattentrycket är högre än 
den mothållande kraften från tyngden av ovanliggande 
jordlager, vilket i sin tur kan medföra försämrad stabilitet i 
samband med schaktning eller påverkan på grundvattnet.  
Riskerna är områdesspecifika och ökar vid högt vattentryck 
och liten lermäktighet. För att undvika risken kan trycket i 
moränen behöva sänkas innan schaktning.  

Skulle åtgärder komma att kräva tillstånd för vatten-
verksamhet, enligt 11 kapitlet miljöbalken, förutsätter planen  

 
Figur 8-1. Områdesindelning inom planområdet enligt PM Geoteknik. : 
1.(Grön) – Norra delen, 2.(Gul)-Fastmarksområdet, 3.(Röd) -Södra 
delen och 4.(Blå) – Sumpskogen (Karta: Sweco). 

att förutsättningarna för att undvika skada på allmänna eller 
enskilda intressen prövas. Se även kapitel 11 Grundvatten. 

8.4.2 Radon 
Marken klassas som lågradonmark, erforderliga 
radonskyddande åtgärder bör utföras för planerad 
exploatering. 
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8.5 Osäkerheter  
Den geotekniska utredningen tillhörande detaljplanen är 
översiktlig och ska inte användas som underlag för 
detaljprojektering. Projektering av området, såsom, 
grundläggning av byggnader och gator med mera inom 
området bör föregås av geoteknisk undersökning. 

8.6 Fortsatt arbete 
I detaljprojekteringsskedet ska kompletterande geotekniska 
undersökningar utföras i anpassning till varje enskilt objekt 
och skede. Samråd ska ske mellan geotekniker, 
markprojektör och konstruktör. Vid djupare grundläggning 
som medför omfattande grundvattensänkning i morän bör 
risk för omgivningspåverkan från sättningar bedömas av 
geotekniker så att rätt åtgärder kan vidtas. 

8.7 Samlad bedömning  
- Geoteknik 

Planen bedöms sammantaget innebära obetydliga 
konsekvenser avseende geotekniska risker jämfört med 
nollalternativet, se Tabell 8-1. Med nuvarande underlag har 
att inga hinder eller allvarliga restriktioner med avseende på 
de geotekniska förutsättningar och förhållanden bedömts 
föreligga för detaljplanens genomförande. I det fortsatta 
arbetet bör kompletterande geotekniska undersökningar 
utföras i anpassning till varje enskilt objekt och skede.  

Tabell 8-1. Bedömning av planens konsekvenser avseende stabilitet 
och sättningar, jämfört med nollalternativet.  

Positiva konsekvenser 

- Minskad risk avseende stabilitet, sättningar och ras för  
människor och bebyggelse i och utanför planområdet.  

Obetydliga konsekvenser 

- Oförändrad risk avseende stabilitet, sättningar och ras, för människor 
och bebyggelse i och utanför planområdet. 

Små negativa konsekvenser 

- I liten omfattning, ökad risk avseende stabilitet, sättningar och ras, för 
människor och bebyggelse i och utanför planområdet.  

Måttliga negativa konsekvenser 

- I viss omfattning, ökad risk avseende stabilitet, sättningar och ras, för 
människor och bebyggelse i och utanför planområdet. 

Stora negativa konsekvenser 

- I stor omfattning, ökad risk avseende stabilitet, sättningar och ras, för 
människor och bebyggelse i och utanför planområdet. 
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9 Kulturmiljö 
Med kulturmiljö avses den av människor påverkade miljön, 
det vill säga som, genom historien och i varierande grad, 
präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. 
Kulturmiljön kan omfatta allt från enskilda lämningar till större 
landskap (RAÄ, 2021). Nedan redogörs planens 
förutsättningar och samlade konsekvenser för kulturmiljön. 

9.1 Bedömningsgrunder 
Arkeologi 
Inför ombyggnad av E20, delen förbi Mariestad, utfördes en 
arkeologisk utredning steg 1 och steg 2. Därtill gjordes en 
kompletterande arkeologisk utredning under 2018 för 
enskilda vägar. Under sommaren 2020 har berörda 
lämningar förundersökts i enlighet med 2 kap 13§ KML 
(Rådhuset arkitekter, 2022).  

Kulturmiljö och landskap 
Rådhuset arkitekter har utfört en kulturmiljöutredning med 
syfte att beskriva de effekter och konsekvenser som en 
exploatering inom område ger i form av barriäreffekt, 
upplevelsen av landskapet och förståelsen för 
kulturhistoriska värden (Rådhuset arkitekter, 2022).  

För bedömningen av planens effekter och konsekvenser för 
kulturmiljön används, förutom kulturmiljölagen, målet om ett 
rikt odlingslandskap med följande preciseringar: 

› Kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit 
genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade 
eller förbättrade. 

› Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är 
bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande 
och utveckling av värdena.  

(Sveriges miljömål, 2018). 

 

 
Figur 9-1. Grusvägen vid Korstorp (Foto: Rådhusets arkitekter). .  
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9.2 Förutsättningar 

9.2.1 Arkeologi 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns sex registrerade fornlämningar: 

› L2022:3286 Bytomt/gårdstomt (Spirhult) 
› L2022:3287 Härd  
› L2022:3288 Kokgrop  
› L2022:3290 Blästbrukslämning  
› L2022:3291 Härd  
› L2022:3292 Härd  
Eftersom lämningarna befinner sig inom planlagt område 
föreslås samtliga vara föremål för en arkeologisk för-
undersökning, med syftet att klargöra lämningarnas 
omfattning, karaktär och komplexitet. 

Lämningarna är belägna i planområdets nordöstra och syd-
västra del, se Figur 9-2. Gården Spirhult (L2022:3286), som 
utgör en yta i nordost, tros ha anlagts senast under 1600-tal 
och har troligen övergivits i början av 1900-talet. Inägans 
storlek är fortfarande något oklar. Blästbrukslämningen 
(L2022:3290) tillhör möjligen gården, men kan också vara 
äldre. Övriga lämningar i nordost utgörs av härdar och 
blästbrukslämningen. Anmärkande för en av härdarna 
(L2022:3291) är den ovanliga fyllningen av kvarts eller 
kvartsit. Det är möjligt att härden användes för att skapa 
magringsmaterial till ugnskonstruktioner och/eller deglar för 
järnframställning.  

 

 
Figur 9-2. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom 
planområdet (ungefärlig plangräns i rött). L2022:3286 utgör en yta med flera 
punkter (Hämtat från länsstyrelsen infokarta och fornsök ©Lantmäteriet 
Geodatasamverkan). 
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Kokgropen (L2022:3288) är den enda fornlämningen som  
registrerats i områdets sydvästra del. Lämningen har inte 
daterats men uppvisade typisk karaktär för 
anläggningstypen, vilken ofta dateras till bronsålder eller 
äldre järnålder (Rådhuset arkitekter, 2022). 

Övriga kulturhistoriska lämningar 
Utöver fornlämningarna finns 34 övriga kulturhistoriska 
lämningar registrerade (Figur 9-2) vilka utgörs av ett 
gränsmärke, en husgrund, en färdväg, en hägnad, ett 
dike/ränna samt ett stort antal röjningsrösen (Swedberg & 
Wigert, 2022). 

9.2.2 Kulturvärden 

Gårdsmiljöer och äldre vägstrukturer 
Inom planområdet finns Korstorps gård och i direkt 
anslutning gården Ramslåttern, se Figur 9-3 och Figur 9-4. 
Båda gårdarna består av välbevarad 1700-talsbebyggelse, 
med anor från 1600-talet och gårdsmiljöerna har bedömts 
inneha ett mycket stort kulturhistoriskt värde.  

Korstorps gård karaktäriseras av flera faluröda gårds-
byggnader i traditionell gruppering kring den stora 
ålderdomliga manbyggnaden från 1700-talet som ligger på 
en höjd i skogskanten. Gården har under 1800-talet haft 
flera officerare som ägare och kan ha fungerat som militärt 
boställe. Ramslåttern ligger på en höjdrygg strax utanför 
planområdet och ramas in av höga lövträd. Flygeln till man-
byggnaden är en mycket välbevarad knuttimrad magasins-
länga, enligt uppgift från 1700-talets mitt. Befintligt  

 
Figur 9-3. Korstorps gård (Foto: Rådhuset arkitekter). 

 
Figur 9-4. Ekonomibyggnad till Ramslåttern (Foto: Västarvet).  
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Figur 9-5. Alléomgärdad äldre grusväg mot Korstorp 
(Foto: Rådhusets arkitekter) 

 
Figur 9-6. Äldre väg mellan Korstorp och Spirhult 
(Foto: Rådhusets arkitekter).  

boningshus är också det äldre och har bevarade 
proportioner (Rådhuset arkitekter, 2022). 

Mellan Ramslåttern och Korstorp och vidare bort mot Bengt-
storp, finns en äldre vägsträcka som till stor del går i sitt 
ursprungliga läge och som vittnar om en lång historisk 
kontinuitet, se Figur 9-5. Utöver Korstorp och Ramslåttern 
finns även spår av den gamla granngården Spirhult. Även 
mellan Korstorp och Spirhult finns en äldre väg, som på 
senare tid använts som brukningsväg, se Figur 9-6 
(Rådhuset arkitekter, 2022). 

I övrigt finns inga byggnadsminnen inom området, och inte 
heller några byggnader som försetts med skydds-
bestämmelser i plan.  

Utbyggnad av E20 
Kulturmiljön, likt upplevelsen av landskapet, påverkas 
negativt av höjningen av vägen som innebär visuella 
barriärer och fragmentering av dalgångsstråk, odlings- och 
kulturlandskap. Den nya anläggningen kommer även 
försvåra läsbarheten av de historiska rörelsemönstren på 
grund av förändringar i lokalvägnätet. Det finns även en risk 
att (beroende på det enskilda vägnätets slutliga utformning) 
det sker förändringar så att kulturlandskapets karaktär 
förändras. (Trafikverket, 2021).   
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9.2.3 Landskap 
Planområdets topografi är relativt flack. 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 punkten finns i nordost och är +72 meter 
över havet. Viktiga karaktärselement i området generellt är 
åkerholmar, allé, stenmur, odlingsrösen, småvatten, större 
solitärträd och gårdarna Korstorp och Ramslåtten. Befintlig 
bebyggelse i området utgörs av bostadshus med tillhörande 
ekonomibyggnader, ofta traditionellt grupperade i gårds-
miljöer och inbäddad i lövdungar, det gäller även om de 
ligger i det mer öppna odlingslandskapet. I området finns 
ingen bebyggelse som är utmärkande, varken ytmässigt eller 
höjdmässigt (Rådhuset arkitekter, 2022). 

De centrala delarna har en landskapskaraktär som kan 
beskrivas som halvöppet landskap, vilket innehåller 
jordbruksmark i norr och i öster, och innefattar ett stort antal 
åkerholmar. Inom området återfinns den äldre bebyggelse-
miljön kring Korstorp 2:1, intill gårdsmiljön finns partier med 
lövskog. Småskaligheten och den höga komplexiteten i det 
halvöppna landskapsrummet gör området mycket tilltalande 
(Rådhuset arkitekter, 2022).  

I norr ansluter området till det mer storskaliga öppna odlings-
landskapet vid Brodderudsslätten (Figur 9-7). Här återfinns 
bland annat bebyggelsemiljön vid Korstorp 1:9. Öppenheten 
och utblicksmöjligheterna utgör viktiga värden (Rådhuset 
arkitekter, 2022). 

I öster är landskapet mer halvöppet och småskaligt och ger 
relativt korta utblickar där skogsområden tar vid. Längs med 
vägen söderut mot Ullervad ligger gårdar och torp i 
anslutning till skogsbrynet. På vissa ställen finns äldre 
struktur till exempel i form av den gamla vägen mellan 
Bengtstorp i väst och Korstorp. I väst karakteriseras 
landskapet istället av Brodderudsslätten och det odlings-
landskapet vid Korstorp (Figur 9-8). Det bedöms även finnas 
ett kommunikativt och kulturhistoriskt samband i den äldre 
vägsträckan mellan Korstorp och Ramslåttern (Rådhuset 
arkitekter, 2022). 

 
Figur 9-7. Det öppna odlingslandskapet vid Brodderudsslätten 
(Foto: Rådhuset arkitekter). 
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Figur 9-8. Vy från nordväst och bron över E20/väg 20 
(Foto: Rådhuset arkitekter). 

I söder övergår landskapet till ett mer slutet skogslandskap 
mellan Korstorp och Suntorp som leder vidare söderut ner 
mot Ullervad, se Figur 9-9. I sydväst, i höjd med Suntorp och 
Torbjörnsäng, finns även ett mindre landskapsrum som är 
småskaligt och halvöppet. Siktlinjerna från söder vid Suntorp 
är relativt korta till följd av det mer småbrutna landskapet 
som på sina håll öppnar upp sig med mindre odlings-
områden (Rådhuset arkitekter, 2022).  

Skogslandskapet som bryter sig in från öster har generellt en 
högre tålighet mot ingrepp. Kantzonerna med skog och 
vegetation är värdefulla för upplevelsen av landskapet och 
boendemiljöerna (Rådhuset arkitekter, 2022). 

9.2.4 Biologiskt kulturarv 
Biologiskt kulturarv är natur som vittnar om människans sätt 
att använda naturen och utgörs av ekosystem, naturtyper 
och arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom 
människans nyttjande av landskapet. Natur- och kultur-
värden går därför ofta hand i hand och bör analyseras i ett 
sammanhang.  

Det biologiska kulturarvet som går att finna i aktuellt område 
är framför allt det stora antalet åkerholmar (se Figur 9-10) 
och odlingsrösen, allé och stenmur i odlingslandskapet (se 
även Biotopskydd i kapitel 4). Även vårdträd och lövträd för 
att markera tomtgräns är exempel på biologiskt kulturarv. 
Sammantaget skapar dessa objekt en viktig småskalighet 
och mångfald i landskapet och nyttjas bland annat som 
spridningskorridorer och reträttplatser för djur- och växtlivet. 

9.3 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning 
kvarstår. Fornlämningar och områden runt fornlämningar (så 
kallade fornlämningsområden) är skyddade enligt 2 kapitlet i 
Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens (MB) 
generella hänsynsregler. Det är bland annat förbjudet, att ta 
bort eller skada en fornlämning utan tillstånd från 
länsstyrelsen.  
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Övriga kulturhistoriska lämningar omfattas inte av skyddet i 
kulturmiljölagen men övriga bestämmelser gäller enligt 
miljöbalken gäller. Kulturmiljöer, vilka inte omfattas av 
lagstadgat skydd kan komma att ändras eller minska i värde. 
Likaså landskapet om till exempel områden med skog 
avverkas. 

Utbyggnad av E20 
För att minska de negativa konsekvenserna för kulturmiljön 
har vägområdet anpassats efter fornlämningsytor och det 
flacka landskapet. I höjd med planområde får gården 
Ramslåttern ett mer utsatt läge närmare vägen men intrång 
undviks. Markanspråket inuti Korstorps trafikplats samt 
vägens breddning åt öster genom Brodderuds slätter medför 
konsekvenser för angränsande fastigheter som kommer att 
lösas in. Trots vägens ökade barriärverkan och inlösen av 
fastigheterna har den samlade kulturmiljön bedömts lämnas 
relativt intakt (Trafikverket, 2021).  

Negativa konsekvenser för landskapet och dess upplevelse-
värden har begränsats genom att lägga vägen i befintlig 
sträckning där så varit möjligt, hålla vägens profil så nära 
befintlig mark som möjligt, samt anpassa placeringar av 
passager till mindre känsliga platser samt genom att 
anpassa befintliga och nya sidoområden till det flacka 
landskapet. I höjd med planområdet omges befintlig och 
framtida sträckning, av skogsridåer vilket medför en relativt 
liten påverkan. Det finns emellertid risk för att Bångahagens 
deponi blir mer synlig när skogsridån blir smalare 
(Trafikverket, 2021). 

9.4 Planalternativet 

9.4.1 Arkeologi 
Samtliga fornlämningar omfattas av kulturmiljölagen 
(1988:950). Skyddet innebär att det är förbjudet att utan 
tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada 
en fornlämning (6 §). Planen förutsätter därmed att tillstånd 
kan ges för intrång i samtliga fornlämningar inom 
planområdet.  

Kulturmiljöutredningen konstaterar att vid ett borttagande av 
fornlämningar kommer vetenskapligt värdefulla fynd och 
iakttagelser finns kvar för framtida studier, men samtidigt går 
värden förlorade genom att lämningarna inte kan studeras 
på plats i sitt ursprungliga geografiska sammanhang 
(Rådhuset arkitekter, 2022). 

Övriga kulturhistoriska lämningar omfattas enbart av 
miljöbalkens allmänna hänsynregler och försvinner sannolikt 
helt.  
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Figur 9-9. Skogsområdet i söder med inslag av jordbruksmark (Foto: 
Rådhuset arkitekter). 

9.4.2 Kulturmiljöer 
Korstorps gårdsmiljö, som har bedömts ha mycket stora 
kulturmiljövärden, kommer med stor sannolikhet försvinna. 
Gårdsmiljön vid Ramslåttern, som även den bedömts ha 
stora kulturmiljövärden, ligger strax utanför planområdet men 
kommer med största sannolikhet inte kunna ligga kvar. De 
båda bebyggelsemiljöerna har tillsammans ingått i 
landskapsbilden sedan lång tid tillbaka.  

Konsekvensen, utöver att byggnaderna och dess historia 
försvinner, blir att landskapets kulturhistoriska värden 
försvinner då samband mellan gårdarna bryts och  

 
Figur 9-10. Åkerholme (Foto: Rådhuset Arkitekter) 

läsbarheten av äldre gårdars placering och den agrar-
historiska utvecklingen i landskapet försvinner. Efter ett 
genomförande av planen kommer det vara svårare att förstå 
hur människor har bosatt sig samt levt i och använt 
landskapet. 

Den äldre vägsträckan mellan Ramslåttern och Korstorp och 
vidare bort mot Bengtstorp, som till stor del går i sitt 
ursprungliga läge och som vittnar om en lång historisk 
kontinuitet, kommer att brytas och försvinna. Även den äldre 
vägen mellan Korstorp och Spirhult som på senare tid 
använts som brukningsväg kommer med största sannolikhet 
att försvinna. Konsekvensen av detta innebär förluster av 
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upplevelsevärden och av en del av det som utgör 
landskapets tidsdjup.  

9.4.3 Landskap 
Genom planen möjliggörs byggnader som generellt tillför en 
annan skala i landskapet vad gäller volym, både ytmässigt 
och i höjd, jämfört med befintliga byggnader i området. För 
att förstå hur en kommande exploatering i framtiden kommer 
upplevas, vilka barriäreffekter som uppstår och hur kultur-
landskapet förändras, har en siktanalys genomförts. Fem 
olika siktpunkter som tillsammans fångar in planområdet ur 
samtliga värdesträck har valts ut och där helheten av 
upplevelsen sedan har studerats, se Figur 9-11 Några av 
punkterna redovisas nedan. Analysen finns i sin helhet i 
kulturmiljöutredningen. 

Nordost (1) 
Sett från nordost är öppenheten och utblicksmöjligheterna 
viktiga värden och känsligheten 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 området. En 
exploatering kommer att bli väl synlig från Brodderudsslätten 
och väg 202 och medföra förändrade och kortare siktlinjer, 
se Figur 9-12. Landskapet får en ny karaktär av den stor-
skaliga exploateringen och tillhörande infrastruktur blir en ny 
barriär i landskapet för både människors och djurs rörelse då 
exploateringen delar det tidigare öppna landskapsrummet 
både visuellt och fysiskt. 

 

 
Figur 9-11. Fem siktpunkter har studerats i anslutning till planområdet. 
Den studerade utformningen av ny bebyggelse visas på bilden med grå 
färg (Karta: Rådhuset arkitekter). Det läsbara kulturarvet i form av dåtidens 
strukturer, och som fortfarande är en del av det samtida landskapet, 
kommer att försvinna och kulturlandskapets upplevelse-mässiga värden 
gå förlorade.  
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Figur 9-12. Exempel på modellering med vy från nordost (siktpunkt 1), 
före (överst) och efter exploatering (nederst; Bilder: Rådhuset arkitekter). 

 
Figur 9-13. Exempel på modellering med vy söderifrån 
(siktpunkt 2), före (överst) och efter exploatering  
(nederst; bilder: Rådhuset arkitekter). 
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Figur 9-14. Exempel på modellering med vy från öster (siktpunkt 
3), före (överst) och efter exploatering, med och utan bibehållen 
skogsridå (nederst; Bilder: Rådhuset arkitekter).Söder (2) 

Söderifrån kommer ny bebyggelse delvis kunna vara dold av 
skogen men på andra ställen bryts skogshorisonten troligen 
av den storskaliga bebyggelsen, se Figur 9-13. I det fall 
befintlig vegetation inom planområdet försvinner kan 
byggnaderna bli än mer framträdande i landskapet. Slutligen 
från väster och Mariestad, bryter Bångahagens deponi sikt-
linjerna österut mot planområdet och minskar på så sätt den 
visuella upplevelsen som en exploatering kan föra med sig. 

Öster (3) 
I öster skymmer skogsridån på sina håll ny bebyggelse, 
däremot syns bebyggelsen mer tydligt i de öppna avsnitten, 
se Figur 9-14. Utblickar från befintlig 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 planområdet tas ned blir 
byggnaderna än mer framträdande i landskapet. 

Nordväst (4) 
Se Figur 9-15. En exploatering riskerar att upplevas som ett 
brott mot skalan i landskapet. Det agrarhistoriska landskapet 
kring Korstorp kommer sannolikt 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 bebyggelse. Det innebär att landskapet 
förlorar en del av sitt tidsdjup. 
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Figur 9-15. Exempel på modellering med vy från väster – bro E20/väg 202 
(siktpunkt 4), före (överst) och efter exploatering (nederst; Bilder: Rådhuset 
arkitekter). 

 
Figur 9-16. Exempel på modellering med vy från sydväst – E20 söderifrån 
(siktpunkt 5), före (överst) och efter exploatering (nederst) med och utan 
bibehållen skogsridå (Bilder: Rådhuset arkitekter). 
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Sydväst (5) 
Se Figur 9-16. En ny exploatering blir på sträckor sannolikt 
dold för omgivningen av skogsridån och där så är fallet blir 
de visuella konsekvenserna mindre. Tas skogsridån ned blir 
den visuella påverkan av en exploatering betydligt större på 
så sätt att byggnaderna syns mer. Byggnaderna kan å andra 
sidan komma att tillför en variation till trafikantupplevelsen i 
det här annars relativt enformiga vägavsnittet. 

Nya luftledningar 
En luftledning ger en påverkan på landskapsbilden, såväl 
genom stolparna som genom den avverkade delen av 
ledningsgatan. Hur omfattande påverkan blir beror på hur väl 
luftledningen följer landskapsformen, samt omgivande mark-
användning och närhet till bebyggelse. Generellt exponeras 
luftledningen mindre när den går genom skogsmark och 
följer områdets landskapsformer som dalgångar, vattendrag 
eller skiftesgränser. En luftledning som går i öppna 
landskap, över höjder och som avtecknar sig mot himlen blir 
däremot mer synlig (Ellevio, 2023). 

De föreslagna alternativen sträcker sig genom ett skogs-
område med en blandning av produktionsskog, öppna 
tallhedar och sumpigare partier. Ledningarna har bedömts  
påverka upplevelsen av landskapet i liten grad då de 
huvudsakligen döljs av skogen. Inga skadeförebyggande 
åtgärder är planerade för landskapsbilden avseende 
luftledningarna. 

9.5 Osäkerheter i bedömningen 
Fornlämningar 
Det saknas i nuläget kunskap om fornlämningarnas värde 
och vilken hänsyn som behöver tas till varje lämning. 
Kommunen har sökt tillstånd för ingrepp i fornlämningarna i 
syfte att ta bort dem. Tillståndet är förenat med en 
förundersökning i syfte att förbereda ett borttagande av 
lämningarna. Förundersökningen är planerad att påbörjas i 
mars 2023. 

Gestaltning 
Eftersom bedömd påverkan utgår ifrån ett värsta möjligt 
scenario är det möjligt att, genom till exempel de 
gestaltningsprinciper som föreslagits av kommunen (se 
avsnitt 2.1.2), i samband med projektering mildra de 
negativa konsekvenser som planen medför. 

9.6 Fortsatt arbete 
Utredningen har lyft att de negativa konsekvenserna kan bli 
mindre om den nya bebyggelsen anpassas till landskapet 
och omgivningen genom att till exempel bryta upp 
byggnaderna i flera, anpassa höjdsättningen av byggnader, 
terrängmodellering, återplantering och bevarande av 
randvegetation i syfte att minska det visuella intrycket av den 
storskaliga bebyggelsen.  
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9.7 Samlad bedömning  
- Kulturmiljö 

Sammantaget kan exploateringen som helhet komma att 
innebära stora negativa konsekvenser för kulturmiljön och 
landskapet, jämfört med nollalternativet, se Tabell 9-1. Detta 
i form av rumslig volym, barriäreffekter i landskapet och då 
stora värden som vittnar om landskapets agrarhistoriska 
utveckling och bebyggelsestruktur kommer att försvinna. 
Fornlämningar inom planområdet omfattas av kulturmiljö-
lagen och dess värden kan på så vis delvis bevaras. 
Samtidigt går värden förlorade genom att lämningarna inte 
längre kan studeras på plats i sitt ursprungliga geografiska 
sammanhang. Övriga kulturhistoriska lämningar försvinner 
sannolikt helt.  

Tabell 9-1. Bedömning av planens konsekvenser för arkeologi, 
kulturmiljöer och landskap, jämfört med nollalternativet.   

Positiva konsekvenser 
− Kulturmiljövärden, inklusive arkeologiska lämningar, kultur- och 

bebyggelsemiljöer och intrycket av landskapet är bevarade eller 
förbättrade. 

Obetydliga konsekvenser 
− Kulturmiljövärden, inklusive arkeologiska lämningar, kultur- och 

bebyggelsemiljöer och intrycket av landskapet är i huvudsak bevarade. 
Viss påverkan kan ge genom förändrad markanvändning som inte 
regleras i plan.  

Små negativa konsekvenser 
− Kulturmiljövärden, inklusive arkeologiska lämningar, kultur- och 

bebyggelsemiljöer och intrycket av landskapet är i huvudsak bevarade. 
Endast mindre känsliga områden påverkas och i begränsad omfattning.  

Måttliga negativa konsekvenser 
− Kulturmiljövärden, inklusive arkeologiska lämningar, kultur- och 

bebyggelsemiljöer och intrycket av landskapet är i delvis bevarade. 
Känsliga områden påverkas, men i begränsad omfattning.  

Stora negativa konsekvenser 
− Kulturmiljövärden, inklusive arkeologiska lämningar, kultur- och 

bebyggelsemiljöer och intrycket av landskapet är i huvudsak försvunna. 
Mycket känsliga kulturmiljöer påverkas i betydande omfattning.  
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10 Dagvatten- och skyfall 

10.1 Bedömningsgrunder 
Dagvattenutredning 
En dagvattenutredning har utförts med syfte att beskriva 
befintlig dagvattensituation och förändringarna i dagvatten-
flödet efter att området exploaterats enligt aktuellt plan-
förslag. Föroreningsberäkningar har gjorts med yt- och 
dagvattenmodellen StormTac och jämförts med tillgängliga 
riktvärden för utsläpp av förorenat dagvatten som 
tillhandahålls av Göteborgs Stad, se nedan. En skyfalls-
analys av rinnvägar och översvämmande ytor har gjorts med 
hjälp av programmet Scalgo Live via en så kallad lågpunkts-
kartering. (VOS, 2023).  

Miljökvalitetsnormer för ytvatten 
För att uppnå god ytvattenstatus sätts kvalitetsmål i form av 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Normerna 
uttrycker den ekologiska potential/status och kemiska 
kvalitet som vattenförekomsten ska ha uppnått vid en viss 
tidpunkt. Ny exploatering ska inte försämra möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormerna. Det innebär att rening av 
dagvatten ska bidra till att bibehålla eller förbättra vattnets 
status, vilket ofta innebär ett behov av att minska tillförsel av 
näringsämnena kväve och fosfor samt metaller och 
organiska föroreningar. 

Göteborgs Stads fördröjnings- och reningskrav 
För att minska dagvattnets miljöpåverkan på vattendrag och 
därmed uppfylla relevanta miljökvalitetsnormer har 

Miljöförvaltningen i Göteborg tagit fram särskilda riktlinjer 
och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten och dagvatten 
(Göteborgs Stad, 2020). Som ett komplement till dessa 
riktlinjer har Kretslopp och vatten, vid Göteborgs Stad 
utarbetat särskilda reningskrav på dagvatten (Göteborgs 
Stad, 2021).  

10.2 Förutsättningar 

10.2.1 Avrinningsområden 
Planområdet ligger inom två delavrinningsområden, se Figur 
10-1. Det nordöstra som avvattnas mot Vänern (Mariestads-
sjön) via ett cirka 7 kilometer långt dike och det sydvästra 
som avvattnas mot Tidan via ett ca 2,5 kilometer långt dike. 
Delavrinningsområdena har visat sig ha en förhållandevis 
stor belastning av externt vatten till den nordöstra delen av 
planområdet, alltså vatten som har sin uppkomst utanför 
planområdet. Det vill säga sådant vatten som har sin 
uppkomst utanför planområdet. Det externa vattnet kommer 
uteslutande från naturmark, vilket innebär en förhållandevis 
trög avrinning. Naturmarksavrinning har främst betydelse vid 
långvariga regn och mättad mark eller under snösmältning 
då högre flöden kan uppstår under lång tid. 

10.2.2 Markavvattningsföretag 
Se Figur 10-2. Så gott som all åkermark inom nordöstra 
delen av plan-området omfattas av täckdikning reglerat via 
ett markavattningsföretag (Brodderuds DF av år 1941). 
Markavattningsföretagets syfte är enligt förrättnings-
handlingarna att dränera vattenskadad mark. Dränerings-
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nivån ligger på ca 1,2 m under mark vilket är det djup som 
avvattning brukar ske ner till för att skapa goda 
förutsättningar för att bedriva jordbruk.  

Från aktuellt planområde ner till Tidan bedrivs ytterligare 
planering för Sandbäcken, men också Sund 4:6 som nyligen 
vunnit laga kraft. Markanvändningen inom den nordöstra 
delen av planområdet utgörs i huvudsak av åkermark medan 
det sydvästra området primärt utgörs av skog. Avvattning av 
planområdet sker i nuläget via ledningar och diken som är 
lagligförklarade via vattenförrättningar (VOS, 2023).  

10.2.3 Befintliga dagvattenanläggningar 
Inget kommunalt dagvattenledningsnät finns utbyggt inom 
planområdet och inget kommunalt verksamhetsområde i 
närområdet. De berörda dikena och kulvertarna är i nuläget 
de enskilda fastighetsägarnas ansvar. Avvattning av 
planområdet via självfall bedöms enbart vara möjligt genom 
att nyttja samma avrinningsvägar likt nuläget, i annat fall 
krävs pumpning. 

Nordöstra avrinningsområdet avvattnas via tre trummor 
under väg 202 och därefter ett relativt djup huvuddike. 
Huvuddikets utformning beskrivs i förrättningshandlingarna 
tillhörande Brodderuds DF av år 1941. Inom diket växer högt 
gräs och vass vilket reducerar vattenföringsförmågan. 
Sydvästra avrinningsområdet avvattnas via en delvis 
kulverterad sträcka. Efter ledningen avleds vatten via ett 
öppet dike ner till E20 varefter diket återigen är kulverterat 
ner till Tidan. 

 
Figur 10-1. SMHI:s delavrinningsområden. Planområdet (rött streckad) delas i två 
avrinningsområden, ett i sydväst och ett i nordost. De blå pilarna visar den generella 
flödesriktningen inom delavrinningsområdena (Bakgrundskartor: Lantmäteriet och 
VISS). 
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Figur 10-2. Markavvattningsföretag i det större närområdet (Karta: VOS)  

 

 

 

 

10.2.4 Recipienter 
Utifrån bland annat vattenförvaltningsförordningen (SFS 
2004:660) har vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitets-
normer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för i princip 
samtliga vattenförekomster. I detta fall berörs två vatten-
förekomster där sådana miljökvalitetsnormer utfärdats: 

› Vänern – Mariestadssjön (Sjö) SE651352-138225 
› Tidan – Mariestad till Knutstorp (Vattendrag) SE650558-

138755 

Mariestadssjön 
Vattenförekomsten är enligt den senaste förvaltningscykeln 
(2017–2021) klassad till måttlig ekologisk status. Status för 
Fisk har varit utslagsgivande för bedömningen och 
problematiken härleds framför allt till regleringen av Vänern. 
Övriga kvalitetsfaktorer är klassade till God till Hög. Kemisk 
status är klassad till Uppnår ej god med anledning av alltjämt 
överskridande ämnen i form av kvicksilver och 
kvicksilverföreningar, bromerad difenyleter samt tributyltenn 
(TBT). Kvicksilver och bromerade difenyleter härstammar till 
stor del från historisk verksamhet och atmosfärisk 
deposition. TBT kan ofta kopplas till båtbottenfärg och 
transporter och infrastruktur (VISS, 2021a). 

Tidan 
Vattenförekomsten är enligt den senaste förvaltningscykeln 
(2017–2021) klassad till måttlig ekologisk status med 
anledning av påverkan på fisk och kiselalger. Fisk har inte 
bedömts kunna vandra fritt och delar av vattenförekomsten 
saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur.  
Vattenförekomsten är även påverkad av markavvattning 
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vilket ändrar vattendragets flöden på ett sätt som är negativt 
för fiskbestånden. Påväxt på kiselalger påvisar problematik 
med övergödning, vilket även styrks av halterna av 
näringsämnen. Kemisk status har bedömts till Uppnår ej god 
med anledning av alltjämt överskridande ämnen (Hg och 
bromerade difenyleter) samt PFOS (VISS, 2021b). 

10.2.1 Vattenföroreningar 
Föroreningsberäkningar är gjorda för det nordöstra 
avrinningsområdet som avvattnas till Mariestadssjön och det 
sydöstra som avvattnas till Tidan. För samtliga ämnen 
understigs i nuläget riktvärdena och belastningen på 
respektive recipient från planområdet bedöms som 
förhållandevis liten. Åkermarken bidrar till visst 
näringsläckage och markavattningsföretagen har viss 
påverkan på flödesregimen för Tidan (VOS, 2023). 

PFAS 
Sumpskogsområdet inom den sydvästra delen av 
planområdet, längs med E20 är påverkat av rester från 
brandsläckningskemikalier (perflorerade ämnen, PFAS) som 
använts vid en olycka 2003, se Kapitel 7 Markmiljö. Den 
kompletterande miljötekniska markundersökning som utförts 
av Sweco har identifierat högre halter av PFAS inom ett 
mindre källområde som ligger delvis utanför planområdet 
samt lägre halter inom övriga sumpskogen. Sumpskogen 
bidrar med ett litet tillskott av PFAS till Tidan via diken och 
åkerdräneringar (Sweco, 2023b).  

10.2.2 Gamla Ekudden (Natura 2000) 
I samband med avgränsningssamrådet begärde läns-
styrelsen att risker att påverka Natura 2000-området Gamla 
Ekudden, utifrån dagvatten skulle utredas. Natura 2000-
området ligger nedströms Tidan och utloppet till Vänern, 
nordväst om Mariestad och cirka 4 kilometer nordväst om 
planområdet, se Figur 10-3. Området, som är utpekat enligt 
art- och habitatdirektivet, utgörs av trädklädda betesmarker 
med ett stort antal skyddsvärda ekar och fuktängar som är 
en viktig fågellokal. De prioriterade bevarandevärdena är 
Naturligt näringsrika sjöar (3150), Trädklädd betesmark 
(9070) och Fuktängar (6410) (Länsstyrelsen, 2021). 

Till naturtypen naturligt näringsrika sjöar räknas den del av 
Vänern (5,4 hektar) som ingår i området. Vatten-
förekomstens ekologiska status bedöms vara måttlig. 
Bottenfaunan och de fysikaliska-kemiska parametrarna visar 
på Hög till God status, men ekologisk status klassas ned till 
måttlig då den sammanvägda parametern Hydrologisk regim 
i sjöar visar på måttlig status. Vänern regleras på ett sätt 
som påverkar sjöns ekologiska status. Sjön saknar naturliga 
vattenståndsvariationer och strandmiljöer, som är beroende 
av perioder av högvatten/lågvatten, växer igen. Av de 
utpekade bevarandeåtgärderna nämns att det krävs 
förebyggande åtgärder vad gäller påverkan från industrier 
och avloppsreningsverk inom Tidan och Mariestadsvikens 
avrinningsområde så att en god vattenkvalitet kan 
upprätthållas (Länsstyrelsen, 2021).  
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10.2.3 Skyfall- och översvämningsrisk 
Enligt skyfallsanalysen gäller övergripande att planområdet 
ligger högt inom huvudavrinningsområdet och att marken 
lutar ihållande ut mot i huvudsak angränsande åkermark 
inom det nordöstra avrinningsområdet. Eftersom åkermark 
generellt kan hantera periodvisa översvämningar vid skyfall 
utan betydande påverkan utgör planområdet inget uppenbart 
riskområde för översvämning. 

10.3 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att ingen förändrad markanvändning 
sker. Nuvarande föroreningshalter och mängder till recipient 
förblir desamma, vilket innebär att belastningen på 
respektive recipient från planområdet är förhållandevis liten. 
Befintlig källa av PFAS med bidrag till Tidan kvarstår, se 
även avsitt 7.3. Åkermarken bidrar till visst näringsläckage 
och markavattningsföretagen har viss påverkan på 
flödesregimen för Tidan. 

10.4 Planalternativet 
Renings- och fördröjningsbehov 
Dagvattenutredningen har visat att dimensionerande flöden  
från det nordöstra respektive sydvästra avrinningsområdet 
ökar markant vid exploatering. Därav uppstår ett behov av 
utjämning av dagvatten inom båda avrinningsområdena.  

 
Figur 10-3. Natura 2000-området Gamla Ekudden ( ) nordväst om Mariestad 
och Korstorp (rött) samt E20 som är riksintresse för kommunikationer (gult; 
hämtat från länsstyrelsens informationskarta ©Lantmäteriet Geodatasamverkan). 
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Utredningen har bedömt att cirka 29 000 och 13 000 
kubikmeter dagvatten kan behöva fördröjas inom det 
nordöstra respektive sydvästra avrinningsområdet (VOS, 
2023). Mot denna bakgrund regleras i planen att yta ska 
reserveras för fördröjning av 42 000 kubikmeter dagvatten. 
Fördelningen av dagvattnet anpassas till möjligheten till 
avledning av vatten från området till de två recipienterna. 

Vidare har utredningen visat ett exempel på hur utjämnings-
volymen kan fördelas mellan svackdiken och torrdammar, se 
Figur 10-4. I komplement till dessa syns i figuren även 
föreslagna sedimentationsdammar för vattenrening 
placerade i avrinningsområdenas lågpunkter. Den faktiska 
utformningen av dagvattenhanteringen ska emellertid 
fastställas av exploatören och vara anpassad till 
anläggningens slutgiltiga utformning och behov (VOS, 2023).  

Torrdamm innebär att de avsedda ytorna ytor inte har någon 
permanent vattenspegel utan enbart nyttjas vid nederbörd. 
Alternativet till svackdiken är täta ledningar som skulle kräva 
stora, djupt liggande, ledningar, vilket enligt utredningen är 
problematiskt sett till befintlig vattengång på trumman under 
väg 202. Även för den nya avvattningsvägen mot Tidan1 är 
det fördelaktigt om vattengångarna är ytliga. Under vintern 
kan dessa även nyttjas för snöupplag vilket innebär att 
smältvatten, som ofta innehåller högre föroreningshalter, 
renas via nedströms sedimentationsdamm (VOS, 2023).  

 
1 Dagvatten från det sydvästra avrinningsområdet avses avledas mot Tidan 
via en ny avvattningsväg inom planområdet för Sandbäcken och Sund 4:6 
(VOS, 2023). 

Jämfört med nuvarande föroreningsmängder och halter har 
utförda beräkningar visat att planen innebär en sannolik 
ökning av samtliga föroreningar, vilket är ofrånkomligt sett till 
att befintlig mark utgörs av skog- och åkermark. Halterna 
anses enligt utredningen däremot vara låga efter 
exploatering och rening. Efter exemplet med rening genom 
sedimentationsdammar har samtliga analyserade 
föroreningar beräknats ligga under eller i nivå med aktuella 
riktvärden (VOS, 2023). 

PFAS 
Miljökvalitetsnormer i berörda vattenförekomster får inte 
påverkas på ett otillåtet sätt och en lösning behöver tas fram 
för dagvattenrening som är anpassad för verksamheten och 
utformningen av området, även med hänsyn till PFAS. Vid 
exploatering av sumpskogen får en otillåten spridning av 
föroreningar med PFAS från området inte ske. Detta 
regleras genom planbestämmelserna m2 och a3 på 
plankarta. 

Hydrologisk regim 
Flödesregimen i Tidan har inte bedömts påverkas till följd av 
exploateringen (VOS, 2023).  

Natura 2000 
Eftersom dagvattenutredningen har visat på att det finns 
goda möjligheter att inte påverka vattenkvaliteten eller 
hydrologin för nedströms recipienter negativt (VOS, 2023), 
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bedöms ingen negativ påverkan på Natura 2000 området 
Gamla Ekudden ske.  

Översvämningsrisk 
Planen medför en stor del hårdgjorda ytor med eventuell risk 
för översvämning som följd. Enligt skyfallsanalysen bedöms 
området ha förutsättningar för att skapa en struktur som 
klarar skyfall, förutsatt att befintliga trummors funktion 
säkerställs och att utjämningsmagasin anläggs enligt 
föreslagen omfattning. Kommande exploatör behöver beakta 
skyfall vid utformningen av markplanering och placering av 
byggnader (VOS, 2023). Kommunen bedömer vidare att 
samhällsviktiga objekt inom eller utanför planområdet inte 
riskeras att påverkas vid en ett skyfall, samt att det finns 
möjlighet att säkerhetsställa god framkomlighet till 
planområdet. 

Nya luftledningar 
Det förordade alternativet korsar inga strandskyddade 
områden men två små vattendrag/diken. För dessa finns 
inga fastställda miljökvalitetsnormer. Påverkan har bedömts 
kunna undvikas eftersom det finns goda möjligheter att styra 
stolparnas placering. Till skillnad mot förordat alternativ 
berör alternativ 2 ett strandskyddat område men har inte 
bedömts förhindra syftet med strandskyddet.  

 

 

 

10.5 Osäkerheter i bedömningen 
Den faktiska utformningen av dagvattenhanteringen åligger 
exploatören och kommer att anpassas till den bebyggelse-
struktur och markplanering som utarbetas för verksamheten 
samt förutsättningarna för att avleda dagvatten (VOS, 2023). 
Exploatören ansvarar för att genomförandet av planen inte 
innebär att vattenmiljön i Tidan och Vänern försämras på ett 
otillåtet sätt eller äventyrar möjligheten att uppnå gällande 
miljökvalitetsnormer. 

Översvämning och skyfall 
Dagvattenutredningen påpekar att utförd skyfallsanalys 
gäller för befintliga topografiska förhållanden och att det inte 
finns några garantier för att instängda områden inte skapas 
om inte översvämningsrisken beaktas vid projektering och 
terrassering av planområdet (VOS, 2023). 
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Figur 10-4. Exempel på möjlig 
dagvattenhantering enligt 
dagvattenutredningen (Karta: VOS) 
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10.6 Fortsatt arbete 
Dagvattenutredningen har föreslagit följande åtgärder för att 
säkerställa en god dagvattenhantering: 

Projektering 
› Säkerställande av fortsatt avvattning av uppströms 

belägen skogsmark genom planområdet. 

› Förprojektering av mark, lokalgator och dagvatten-
anläggningar baserad på fastställd bebyggelsestruktur. 

› Minimera hårdgörandegraden. 
› Anordnande av renings- och utjämningsanläggningar 

inom respektive avrinningsområde anpassade utifrån 
aktuell verksamhet, kapacitet i nedströms anläggningar 
samt efter vad som avtalas med nedströms berörda 
markavattningsföretag. 

Säkerställ nytt avvattningsstråk från sydvästra 
avrinningsområdet mot Tidan samt kapaciteten inom 
befintligt avvattningsstråk mot Vänern. 

Markavvattningsföretag och avtal 
› Överenskommelse med berörda markavattningsföretag 

avseende aktuella flöden samt reningsgrad inom det 
nordöstra avrinningsområdet. 

› Omprövning av Brodderuds markavvattningsföretag 
gällande berört båtnadsområde överlappande 
planområdet.  

› Avtal med Trafikverket gällande nyttjande av befintliga 
trummor alternativt ny trumma. 

Hänsyn under anläggningsarbeten 
› Inför byggskede bör ett kontrollprogram tas fram för att 

övervaka omgivningspåverkan med syfte att förhindra 
att oacceptabel påverkan eller skada sker. I torv 
förekommer både lång- och kortkedjiga PFAS, vilket 
behöver beaktas vid eventuellt reningsbehov. 

› Vid länshållning ska grumling minimeras då föroreningar 
till stor del föreligger adsorberade till jordpartiklar. 
Minimering av grumling är särskilt viktigt vid utsläpp till 
ytvattenrecipient då grumling i sig, oavsett förorenings-
innehåll, kan orsaka skada på ekosystemet i 
recipienten. Grumling kan minimeras genom korrekt 
installation av länsvattenpump samt vid behov nyttjande 
av sedimenteringsanläggning. Vid förekomst av lösta 
föroreningar i länsvattnet kan ytterligare reningssteg 
krävas.  

Skyfall 
Entréer till nya byggnader, försänkta lastkajer och vägar för 
åtkomst av utryckningsfordon bör inte placeras lägre än 
+72,5 meter över havet men är beroende av områdets 
utformning och höjdsättning i stort. Viss flexibilitet finns för 
lägsta nivå på nya vägar. Fordon kan generellt hantera 
vattendjup upp till 30 cm. Större utryckningsfordon kan 
hantera vattendjup upp till 40-50 centimeter.  
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10.7 Samlad bedömning  
– Dagvatten och skyfall 

Planen medför en betydande hårdgöringsgrad och mark för 
industri, vilket skulle kunna medföra stora konsekvenser 
avseende både dagvatten men också översvämningsrisk.  
Under förutsättning att reningsanläggningarna är väl 
utformade och att exploatören beaktar skyfall vid 
utformningen av markplanering och placering av byggnader 
finns däremot goda möjligheter att minimera riskerna och 
således även konsekvenserna. Påverkan på vattenmiljön 
från industrins verksamhet kommer även prövas i egen 
ordning av miljömyndigheter och domstolar. 

Sammantaget bedöms planen medföra små negativa 
konsekvenser avseende dagvatten och skyfall jämfört med 
nollalternativet, se Tabell 10-1. Dagvattenutredningen har 
utifrån ett exempel på dagvattenhantering visat att det är 
möjligt att uppnå en tillfredställande dagvattenhantering 
utifrån relevanta normer och riktvärden och mot denna 
bakgrund regleras i planen att yta ska reserveras för 
fördröjning av motsvarande mängd dagvatten. Vid 
exploatering av sumpskogen får en otillåten spridning av 
föroreningar med PFAS från området inte ske. Detta 
regleras genom planbestämmelserna m2 och a3 på 
plankarta.  

I övrigt har ingen påverkan bedömts ske på Natura 2000-
området Gamla Ekudden ur dagvattensynpunkt. Med 
föreslagen dagvattenhantering finns även förutsättningar att 
bidra till en god hantering av skyfall (minst 100-årsregn).  

Tabell 10-1. Bedömning av planens konsekvenser avseende 
dagvatten och skyfall, jämfört med nollalternativet.  

Positiva konsekvenser 
− Planen bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsnormer.   
− Minskad risk för översvämningar, i och/eller utanför planområdet.   

Obetydliga konsekvenser 
− Planen varken motverkar eller bidrar till uppfyllandet av 

miljökvalitetsnormer. Inget behov av fördröjning/rening. 
− Oförändrad risk för översvämningar, i eller utanför planområdet. Inget 

behov av åtgärder föreligger.  

Små negativa konsekvenser 
− Behov av fördröjning/rening. Goda förutsättningar finns att uppnå 

tillfredställande vattenhantering och således inte motverka uppfyllandet av 
relevanta miljökvalitets-normer. Ingen risk för påverkan på Natura 2000-
området Gamla Ekudden. 

− Viss ökad risk för översvämning i samband med skyfall. Inga 
samhällsviktiga objekt inom eller utanför planområdet  riskeras att 
påverkas. Möjlighet finns att säkerhetsställa god framkomlighet till 
planområdet. 

Måttliga negativa konsekvenser 
− Behov av fördröjning/rening. Vissa förutsättningar finns att uppnå 

tillfredställande vattenhantering och således inte motverka uppfyllandet av 
relevanta miljökvalitets-normer. Ingen risk för påverkan på Natura 2000-
området Gamla Ekudden. 

− Öka risk för översvämning i samband med skyfall. Inga samhällsviktiga 
objekt inom eller utanför planområdet  riskeras att påverkas. Viss 
möjlighet finns att säkerhetsställa god framkomlighet till planområdet. 

Stora negativa konsekvenser 
− Planen riskerar att motverka uppfyllandet av relevanta 

miljökvalitetsnormer. Förutsättningar saknas att uppnå tillfredställande 
vattenhantering. Risk för påverkan på Natura 2000-området Gamla 
Ekudden.  

− Betydande risk för översvämning i samband med skyfall. Samhällsviktiga 
objekt inom eller utanför planområdet  riskeras att påverkas. Möjlighet 
saknas att säkerhetsställa god framkomlighet till planområdet. 
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11 Grundvatten 
Se även kapitel 7 Markmiljö och kapitel 8 Geoteknik. 

11.1 Bedömningsgrunder 
Hydrogeologisk utredning 
En hydrogeologisk utredning har genomförts med syfte att 
utreda eventuell föroreningsspridning till planområdet via 
grundvatten från Bångahagens avfallsanläggning samt 
beskriva grundläggande och översiktliga hydrogeologiska 
förutsättningar för planområdet. Information om enskilda 
dricksvattenbrunnar samt anläggningar för geoenergi har 
även inhämtats från SGU:s brunnsregister, Trafikverkets 
brunnsinventering inför utbyggnad av E20, samt genom 
telefonkontakt med fastighetsägare. (Sweco, 2023a).   

11.2 Förutsättningar 

11.2.1 Hydrogeologi 

Grundvattenmagasin och strömningsriktning 
Eftersom lera har låg genomsläpplighet utgörs det egentliga 
grundvattenmagasinet i området av den morän som under-
lagrar leran. Grundvattenmagasinet är slutet där moränen 
överlagras av lera. Grundvattenbildning till morän sker i 
huvudsak i högre liggande markområden där magasinet är 
öppet och moränen ligger i dagen. För planområdet sker det 
även inom höjdområden söder om planområdet (Sweco, 
2023a).  

Delar av grundvattenbildningen från skogsområdena söder 
om planområdet avvattnas mot vattendrag och rinner in i 
planområdet som ytvatten och avvattnas via befintlig mark-
avvattning. Täckdikningen medför att infiltrationskapaciteten 
i åkermark ökar men infiltrerat vatten avleds till största del 
som ytvatten varmed grundvattenbildningen till morän 
genom lera har bedömts vara försumbar (Sweco, 2023a). 

Grundvattennivån i morän i planområdets lågområden ligger 
cirka 0–3 meter under markytan vilket innebär att 
grundvattennivån ligger högre än moränens övre yta. 
Lerlagret fungerar som ett lock över grundvattenmagasinet i 
morän vilket innebär att det uppstår ett övertryck i moränen. I 
området med torv ligger grundvattennivån så ytligt som cirka 
15 centimeter under markytan (Sweco, 2023a). 

Då jordlagren i området är tunna och har förhållandevis låg 
vattenledningsförmåga, bedöms grundvattenströmningen i 
huvudsak följa markytans topografi, se Figur 11-1. Genom 
planområdet löper även en ytvattendelare i nord till sydlig 
riktning som delar planområdet i två delavrinningsområden. 
Avrinning från det västra delavrinningsområdet sker mot 
söder till vattendraget Tidan. Det östra delavrinningsområdet 
avvattnas mot norr till Mariestadssjön (Vänern). Avrinning till 
planområdet sker även från områden söder om planområdet 
(Sweco, 2023a). 

Ullervad (grundvattenförekomst) 
Cirka 1,5 kilometer sydost om och uppströms planområdet 
ligger grundvattenförekomsten Ullervad (SE650357-
434990). Ullervad utgör tillsammans med Hassleåsen och 
Lårstadåsen en del av en större isälvsavlagring som löper 
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från Billingens nordspets i söder till Sjötorp i norr. 
Grundvattenförekomsten har god kvantitativ och kemisk 
status och uttagsmöjligheterna är förhållandevis goda 
(Sweco, 2023a). 

Brunnar och andra anläggningar 
Ett flertal enskilda dricksvattenbrunnar, både grävda och 
djupborrade, samt ett flertal energibrunnar har identifierats i 
anslutning till planområdet, se Figur 11-2 (Sweco, 2023a). 

Bångahagens avfallsanläggning 
Grundvattennivåer vid Bångahagens avfallsanläggning och 
planområdet visar att det finns en teoretisk möjlighet att 
grundvatten inom ett delområde längs E20 kan strömma från 
Bångahagen till planområdet. Detta under förutsättning att 
det inte finns en grundvattendelare orsakad av höga 
berggrundslägen eller täta jordlager längs E20 (Sweco, 
2023a). 

11.2.2 Föroreningar i grundvatten 
Se avsnitt 7.2.2.  

11.3 Nollalternativet 
Nuvarande hydrologiska förutsättningar kvarstår utan risk för 
påverkan på allmänna eller enskilda intressen. Nuvarande 
föroreningssituation kvarstår, med förekomst av PFAS i torv 
och i grundvatten i torv, samt eventuell spridning av 
lakvatten från Bångahagens avfallsanläggning. Eventuella 
åtgärder görs inom ramen för kommunens miljöförvaltning.   

 
Figur 11-1. SGU:s jordartskarta med uppskattad strömningsriktning i morän inom 
planområdet (blå pilar) samt vattendelare enligt SMHI (grön linje). Kartan visar även 
grundvattenrörens placering (vita prickar med svart punkt). 
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Figur 11-2. Ungefärlig placering av enskilda vattentäkter och energibrunnar inom 
och i anslutning till planområdet (rött streckat). Fastighetsgränser är markerade 
med gul heldragen linje (Karta: Sweco. Bakgrundskarta Geodatasamverkan 
Lantmäteriet). 

 

11.4  Planalternativet 
Planförslaget medger en hårdgörandegrad om 90 %. Detta 
innebär att en större andel av den nederbörd som normalt 
bildar grundvatten inom planområdet avrinner som 
dagvatten och grundvattenbildningen minskar. Därtill innebär 
planen sannolikt bortledande av vatten. Konsekvensen är en 
förhöjd risk för sänkta grundvattennivåer genom minskad 
grundvattenbildning. 

Dricksvattenbrunnar och andra geoeneregianläggningar 
Eventuell risk för påverkan från minskad grundvattenbildning 
bedöms kunna föreligga för grävda brunnar inom 
fastigheterna Suntorp, 1:7, 1:9 och 2:1(Figur 11-3). Risk för 
betydande kapacitetsbortfall i djupborrade dricksvatten-
brunnar och effektbortfall i energibrunnar bedöms som liten. 
Vid sprängning i berg i ett genomförandeskede finns även 
risk för grumling i bergborrade dricksvattenbrunnar, men 
påverkan är vanligen övergående. Grävda brunnar är grunda 
och därmed mycket känsliga för sänkt grundvattennivå och 
jordvärmeanläggningar är känsliga för minskad vattenhalt i 
ytliga marklager (Sweco, 2023a). 

Risk för betydande kapacitetsbortfall i djupborrade 
dricksvattenbrunnar och effektbortfall i energibrunnar i 
anslutning till planområdet skulle eventuellt kunna ske vid 
djupa bergschakt eller vid omfattande vattenuttag ur 
berggrunden för till exempel industrivatten. Grundvatten-
bortledning skulle även kunna ge sänkt grundvattennivå i 
brunnar uppströms planområdet under förutsättning att 
dessa ligger inom påverkansområdet för en lokal 
grundvattensänkning (Sweco, 2023a).  
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Vattenverksamhet så som grundvattenbortledning eller djupa 
bergschakt som påverkar grundvattennivån erfordrar tillstånd 
om vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Att uttag 
av industrivatten kommer ske ur berggrunden inom plan-
området bedöms som osannolikt då inga större sprick- eller 
krosszoner som medger ett större vattenuttag har 
identifierats från kartmaterial (Sweco, 2023a). 

Ullervad 
Planen har inte bedömts ha någon påverkan vare sig på 
grundvattenförekomstens kvantitativa eller kemiska status. 
Enbart en mindre del av grundvattenförekomsten ligger inom 
samma avrinningsområde som planområdet. Grundvatten-
förekomsten är belägen uppströms planområdet varför 
planområdet inte kommer få någon påverkan på 
grundvattenbildningen till åsen (Sweco, 2023a).  

Med anledning av det stora avståndet har det även bedömts 
vara osannolikt att ett påverkansområde från en eventuell 
grundvattensänkning inom planområdet ska nå fram till åsen 
och bidra till att dränera grundvattnet i åsen och på så vis 
minska grundvattentillgången Då grundvattenförekomsten är 
belägen uppströms planområdet kan inget eventuellt 
förorenat grundvatten från planområdet nå åsen (Sweco, 
2023a). 

Därutöver kommer ingen dagvattenavledning från plan-
området heller att ske till grundvattenförekomsten varför 
planområdet inte bedöms ha någon påverkan på 
grundvattenförekomstens vattenkvalitet (Sweco, 2023a). 

 
Figur 11-3. Enskilda vattentäkter som eventuellt riskerar att påverkas av minskad 
grundvattenbildning på grund av hårdgöring av ytor inom planområdet markerade 
med blå kvadrat. Vattentäkterna utgörs av grävda brunnar inom fastigheterna 
Suntorp 1:7, 1:9, 1:11, 1:12, 1:14 och 2:1.Brunnarnas läge inmätta med GPS.(karta: 
Sweco, ©Geodatasamverkan Lantmäteriet) 
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Grundvattenberoende naturvärden 
Identifierade områden inom planområdet med höga natur-
värden utgörs bland annat av sumpskog och en anlagd 
damm med groddjur. Båda objekten är grundvattenberoende 
och påverkas om tillförsel av grundvatten samt avrinning från 
områdena förändras. Planförslaget medför att dessa miljöer 
kommer att försvinna varför ingen bedömning av påverkan 
eller skyddsåtgärder har gjorts utifrån ett grundvatten-
perspektiv (Sweco, 2023a). 

Nya luftledningar 
En luftledning som korsar en grundvattenförekomst har inte 
bedömts medföra några negativa konsekvenser (Ellevio, 
2023). 

11.5 Osäkerheter i bedömningen 
Dricksvattenbrunnar och andra geoeneregianläggningar 
Det är i dagsläget inte känt hur exploatören avser att utforma 
området eller till vilket djup grundläggning ska utföras. 
Eftersom grundvattensänkning kräver tillstånd som inte 
föregås av planläggningen har urvalet av brunnar med risk 
för påverkan utförts enbart utifrån risk för påverkan av 
minskad grundvattenbildning (Sweco, 2023a). Se även 
kapitel 4 Naturmiljö. 

Föroreningsspridning från Bångahagen 
Eventuell spridning av lakvattenpåverkat grundvatten från 
Bångahagens avfallsanläggning till planområdet via morän 
har inte undersökts i någon större omfattning och kan därför 
inte helt uteslutas (Sweco, 2023b). 

Vid grundvattensänkning kan föroreningar som idag inte 
belastar planområdet komma att transporteras in mot läget 
för utförd grundvattensänkning. Grundvattenbortledning i till 
exempel sydvästra delen av planområdet kan öka risken för 
föroreningsspridning från Bångahagens avfallsanläggning till 
planområdet. Den storskaliga strömningsriktningen i berg 
bedöms vara i riktning mot Mariestadssjön (Vänern). Inga 
sprickzoner som kan medföra risk för ökad hydraulisk 
kontakt mellan deponin och planområdet har identifierats i 
tillgängligt kartunderlag. Även uppströms placerad 
skyddspumpning kan nyttjas för att hindra eventuell 
spridning av lakvattenpåverkat grundvatten till planområdet 
(Sweco, 2023a). 

Naturmiljö 
Eventuella grundvattensänkningars påverkan på naturmiljöer 
i angränsande delar av planområdet har inte studerats inom 
genomförda utredningar (Sweco, 2023a).  

11.6 Fortsatt arbete 

11.6.1 Grundvattenbortledning  
Bortledning av grundvatten är som huvudregel tillstånds-
pliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken och 
ersätts inte av planens prövning. Även tillfällig grundvatten-
bortledning genom länshållning under byggskedet omfattas 
av tillståndsplikten. Ansökan om tillstånd görs hos mark- och 
miljödomstolen. Det finns en undantagsregel som säger att 
tillstånd inte behövs om det är uppenbart att inga allmänna 
eller enskilda intressen kan skadas av vattenverksamheten 
(Sweco, 2023a). 
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Inom delar av planområdet, vanligtvis inom höjdområden och 
mindre åkerholmar, är grundvattenmagasinet öppet vilket 
innebär att en fri grundvattenyta finns om jordlagren har 
tillräcklig mäktighet. Vid schaktning under grundvattennivån i 
dessa områden kommer grundvatten att läcka in i schaktet 
och länshållning kan krävas. Detta kommer även ske inom 
områden där moränen är täckt av lera om grundläggnings-
djupet når ner i moränen (Sweco, 2023a).  

Om länshållning, avvattning eller annan grundvatten-
bortledning krävs för att sänka grundvattennivån i morän kan 
tillstånd komma att krävas enligt 11 kap MB. Bedömning av 
omgivningspåverkan från grundvattenbortledning, och 
därmed om vattenverksamheten sannolikt kräver tillstånd 
eller om undantagsregeln bör kunna tillämpas, kan göras 
först när utformning, placering och grundläggningsnivå 
fastställts för planerade anläggningar varmed avsänknings-
behovet kan bedömas (Sweco, 2023a). 

Vid behov av att minska påverkansområdet eller annan 
negativ påverkan från grundvattenbortledning kan även 
tätspont användas (Sweco, 2023a) eller motsvarande 
system. 

Grumling 
Vid länshållning ska grumling minimeras då föroreningar till 
stor del föreligger adsorberade till jordpartiklar. Minimering 
av grumling är särskilt viktigt vid utsläpp till ytvattenrecipient 
då grumling i sig, oavsett föroreningsinnehåll, kan orsaka 
skada på ekosystemet i recipienten (Sweco, 2023a). 

Grumling kan minimeras genom korrekt installation av 
länsvattenpump samt vid behov nyttjande av 
sedimenteringsanläggning. Vid förekomst av lösta 
föroreningar i länsvattnet kan ytterligare reningssteg krävas. 
Utformning av reningsanläggning är beroende av 
föroreningens ämnesegenskaper samt övriga kemiska 
egenskaper hos länsvattnet som kan påverka lösligheten 
och därmed effektiviteten hos reningsanläggningen. I torven 
förekommer till exempel PFAS, vilket behöver beaktas vid 
eventuellt reningsbehov (Sweco, 2023a). 

Markavvattning 
Fastställt markavvattningsföretag inom den nordöstra delen 
av planområdet innebär tillåtlighet att inom åkermark sänka 
grundvattennivån till ca 1,2 m under befintlig marknivå. Alla 
befintliga vattengångar och diken är lagligförklarade och får 
inte ändras enligt dagens dom. Planförslaget innebär att 
markavvattningsföretagets båtnadsområde med tillhörande 
vattengångar och diken behöver tas bort inom planområdet 
(Sweco, 2023a). 

Befintligt markavvattningsföretag avses omprövas. Vid 
avveckling av befintlig markavvattning inför anläggning av ny 
dagvattenhantering ska både anläggningstekniska aspekter 
och eventuell risk för omgivningspåverkan beaktas. Eventuell 
påverkan på stabilitet ska bedömas av geotekniker. 
Avledning av ytvatten från områden uppströms planområdet 
måste hanteras under anläggning av ny dagvattenhantering 
för att minimera risk för skadlig påverkan uppströms 
planområdet. 
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11.6.2 Dricksvattenbrunnar och andra 
geoeneregianläggningar 

Om djupare grundläggning som medför länshållning av 
grundvatten kommer ske kan en ny påverkansbedömning av 
brunnar behöva göras. I det fall byggnationen medför tillfällig 
eller permanent grundvattensänkning som riskerar att orsaka 
skada på allmänna eller enskilda intressen krävs tillstånd 
enligt 11 kapitlet miljöbalken. 

Inför byggskede bör fältinventering samt referensprovtagning 
av vattenkvalitet utföras i brunnar med hög risk för påverkan. 

Infiltrationsytor för nederbörd kan anläggas för att öka 
tillgången på grundvatten nedströms planområdet. Detta i 
syfte att minska risken för kapacitetsbortfall i enskilda 
vattentäkter. Infiltration av potentiellt förorenat dagvatten från 
verksamhetsytor ska dock undvikas.  

11.6.3 Kontrollprogram 
Inför byggskede bör ett kontrollprogram tas fram för att 
övervaka omgivningspåverkan med syfte att förhindra att 
oacceptabel påverkan eller skada sker (Sweco, 2023a).  

Föroreningar i mark och grundvatten 
Vid länshållning eller avvattning av torv i våtmarken behöver 
vattnets innehåll av PFAS beaktas. Vattnet kan även 
förväntas ha ett lågt pH och något förhöjda metallhalter. 
Samråd med tillsynsmyndighet rekommenderas avseende 
behov av eventuella avhjälpandeåtgärder och vidare 
undersökningar i syfte att minska spridning av  PFAS till 

ytvatten från planområdet (Sweco, 2023a). Se även 
Markmiljö kapitel 7. 

Eventuell förekomst av förorenat grundvatten bör beaktas 
utifrån risk för förändrade strömningsmönster som ett 
resultat av grundvattenbortledning. Vid grundvattensänkning 
kan föroreningar som idag inte belastar planområdet komma 
att transporteras in mot läget för utförd grundvattensänkning. 
Grundvattenbortledning i sydvästra delen av planområdet 
kan öka risken för föroreningsspridning från Bångahagens 
avfallsanläggning till planområdet (Sweco, 2023a). 

Vid omfattande bergschakt eller uttag av grundvatten ur 
berggrunden kan sprickförekomst och eventuell förorenings-
spridning i berg behöva utredas mer grundligt (Sweco, 
2023a). 
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11.7 Samlad bedömning  
- Grundvatten 

Sammantaget bedöms planen kunna medföra måttliga 
negativa konsekvenser för grundvatten jämfört med noll-
alternativet, se Tabell 11-1. Grundvattens kvalitet bedöms 
inte påverkas negativt men det föreligger risk för minskad 
nybildning av grundvatten till följd av hårdgjorda ytor som i 
sin tur riskerar att påverka tre grävda brunnar utanför plan-
området, i Suntorp.  

Kommunen har, genom en reglerad hårgörandegrad i plan, i 
viss mån begränsat de negativa effekterna och möjliggör en 
fortsatt infiltration inom planområdet, vilket skulle kunna 
bidra till en fortsatt grundvattenbildning. Om emellertid 
djupare grundläggning, som medför länshållning av grund-
vatten, kommer ske kan en ny påverkansbedömning av 
brunnar behöva göras. I det fall byggnationen medför tillfällig 
eller permanent grundvattensänkning som riskerar att orsaka 
skada på allmänna eller enskilda intressen krävs tillstånd 
enligt 11 kapitlet miljöbalken. 

Gällande risker för marksättningar se kapitel 8 Geoteknik.     

Tabell 11-1. Bedömning av planens konsekvenser för grundvatten, 
jämfört med nollalternativet.  

Positiva konsekvenser 
- Förbättrad grundvattenkvalitet. 
- Större grundvattenmagasin. 

Obetydliga konsekvenser 
- Ingen påverkan sker på grundvattennivåer eller dess kvalitet. 

Små negativa konsekvenser 
- Grundvattnets kvalitet påverkas inte. 
- Ingen risk att enskilda eller allmänna intressen, till exempel brunnar 

påverkas. 

Måttliga negativa konsekvenser 
- Grundvattnets kvalitet påverkas inte. 
- Risk att enskilda eller allmänna intressen påverkas. 

Stora negativa konsekvenser 
- Risk att uppfyllandet av miljökvalitetsnormer för grundvatten motverkas.  
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12 Samlad bedömning 

12.1 Miljöaspekter 
I Tabell 12-1 ses en sammanfattning gjort av planens 
konsekvenser under respektive avsnitt i kapitel 4 till 11. 

Tabell 12-1. Planens samlade konsekvenser.  
Miljöaspekt Konsekvenser 

Naturmiljö Måttliga negativa konsekvenser 

Risk och säkerhet Små negativa konsekvenser 

Boendemiljö och hälsa Måttliga negativa konsekvenser 

Markmiljö Obetydliga konsekvenser 

Geoteknik Obetydliga konsekvenser 

Kulturmiljö Stora negativa konsekvenser 

Dagvatten- och skyfall Små negativa konsekvenser 

Grundvatten Måttliga negativa konsekvenser 

 
Positiva Obetydliga Små  

negativa 
Måttliga  
negativa 

Stora  
negativa 

 

Naturmiljö 
Planen möjliggör en hårdgöringsgrad om 90 % och 
sammanlagt högst 67 hektar byggnadsarea inom plan-
området, vilket motsvarar cirka 47% av planområdets totala 
yta. Inga specifika skyddsåtgärder avseende naturmiljö har 
föreslagits i planbestämmelserna. Konsekvensen är att 
majoriteten av de identifierade naturvärdesobjekten och 
övriga livsmiljöer inom planområdet riskerar att begränsas i 
betydande omfattning eller försvinna helt. För vissa av de 

förekommande arterna innebär detta att områdets 
kontinuerliga ekologiska funktion riskerar att brytas. 
Därutöver föreligger risk för störning eller att enskilda 
individer kommer till skada eller dödas i samband med 
framför allt anläggningsarbeten.  

Eftersom art- och biotopskydden aktualiseras kräver ett 
genomförande av planen emellertid nödvändiga 
skyddsåtgärder och relevanta dispenser för skyddade arter 
och skyddade biotoper. Lagskydden innebär att planens 
negativa påverkan på naturvärden minskar eftersom ett 
genomförande av planen är förknippat med vissa krav på 
kompensations- och skyddsåtgärder i samband med tillstånd 
och dispenser. Med åtgärderna som är exemplifierade i 
artskyddsutredningen finns möjlighet för respektive art att 
långsiktigt finnas kvar i närområdet. Artskyddsutredningen 
har även bedömt att givet att lämpliga åtgärder vidtas kan ett 
ianspråktagande av planområdet genomföras utifrån ett 
artskyddsperspektiv. 

Risk och säkerhet 
Introduktionen av en ny verksamhet innebär oundvikligen att 
risknivån höjs. Genom skyddsåtgärder i form av skydds-
avstånd säkerställs acceptabla risker, utifrån den kunskap 
som finns i samband med planskedet. Goda förutsättningar 
finns för att hantera risk i senare prövning. 

Boendemiljö och hälsa 
Framför allt innebär planen risk för betydande visuell 
påverkan för de som bor eller vistas i närområdet, som i ett 
värsta fall har bedömts vara måttlig till stor. Därtill medför 
planen sannolikt ljus-, bullerkällor som kan ha en viss 
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påverkan. Det går heller inte att utesluta att människor som 
vistas eller bor i planens närområde kan komma att utsättas 
för lukt eller ökad skuggbildning.  

Omfattningen av påverkan beror dels av byggnadernas 
exakta placering och utformning, dels av verksamheten i sig. 
Utredningarna tillsammans med erfarenheterna av 
Northvolts etablering i Skellefteå har gett exempel på att 
störningar kan minimeras genom visad hänsyn i kommande 
projektering och prövning av verksamhet. Buller från 
anläggningen ska följa naturvårdsverkets riktvärden. 
Således finns förutsättningar att till viss del undvika störning 
eller olägenhet. 

Med tillkommande trafik och verksamhet medförs sannolikt 
emissioner, men inte i betydande omfattning. Luft-
utredningen har inte pekat på ett behov av skyddsåtgärder. 
Relevanta miljökvalitetsnormer för utomhusluft har bedömts 
kunna uppfyllas. Se även avsnitt 0 gällande 
miljökvalitetsmålet Frisk luft nedan. 

Markmiljö 
Etableringen innebär en viss ökad risk för spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten med anledning av 
anläggningsarbeten, flytt av massor med mera i kombination 
med att fler kommer vistas där. Genom planbestämmelser 
säkerställs att åtgärder om delområdet med föroreningar av 
PFAS inte får innebära en otillåten spridning av PFAS. 
Startbesked får inte ges innan markens lämplighet för 
bebyggelse har säkerställts genom att markföroreningar har 
avhjälpts eller erforderliga skydds- och säkerhetsåtgärder 
har kommit till stånd.  

Geoteknik 
Med nuvarande underlag har att inga hinder eller 
allvarliga restriktioner med avseende på de geotekniska 
förutsättningar och förhållanden bedömts föreligga för 
detaljplanens genomförande. I detaljprojekteringsskedet 
bör kompletterande geotekniska undersökningar utföras i 
anpassning till varje enskilt objekt och skede. 

Kulturmiljö 
Planen medför visuell ianspråktagande av värdefulla 
kulturmiljöer, samt rumslig volym och barriäreffekter i 
landskapet. Stora värden som vittnar om landskapets 
agrarhistoriska utveckling och bebyggelsestruktur kommer 
att försvinna. Fornlämningar inom planområdet omfattas av 
kulturmiljölagen och dess värden kan på så vis delvis 
bevaras. Samtidigt går värden förlorade genom att 
lämningarna inte längre kan studeras på plats i sitt ursprung-
liga geografiska sammanhang. Övriga kulturhistoriska 
lämningar försvinner sannolikt helt. 

Dagvatten och skyfall 
Planen medför en betydande hårdgöringsgrad och mark för 
industri, vilket skulle kunna medföra stora konsekvenser 
avseende dagvatten och översvämningsrisk. Under 
förutsättning att reningsanläggningarna är väl utformade och 
att exploatören beaktar skyfall vid utformningen av 
markplanering och placering av byggnader finns däremot 
goda möjligheter att minimera riskerna och således även 
konsekvenserna. Påverkan på vattenmiljön från industrins 
verksamhet kommer även prövas i egen ordning av 
miljömyndigheter och domstolar. 
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Dagvattenutredningen har utifrån ett exempel på dagvatten-
hantering visat att det är möjligt att uppnå en tillfredställande 
dagvattenhantering utifrån relevanta normer och riktvärden 
och mot denna bakgrund regleras i planen att yta ska 
reserveras för fördröjning av motsvarande mängd dagvatten. 
Vid exploatering av sumpskogen får en otillåten spridning av 
föroreningar med PFAS från området inte ske. Detta 
regleras genom planbestämmelserna m2 och a3 på 
plankarta.  

I övrigt har ingen påverkan bedömts ske på Natura 2000-
området Gamla Ekudden ur dagvattensynpunkt. 

Med föreslagen dagvattenhantering finns även 
förutsättningar att bidra till en god hantering av skyfall. 
Grundförutsättningar för att hantera ett skyfall finns om 
befintliga trummor under väg 202 eller likvärdig funktion 
säkerställs samt att dagvattenfördröjning genomförs. 
Planering av bebyggelse, mark och vägar på kvartersmark 
behöver utformas för att klara ett skyfall (minst 100-årsregn) 
samt skapa framkomlighet för räddningsfordon inom 
kvartersmark.  

Grundvatten 
Grundvattens kvalitet bedöms inte påverkas negativt men 
det föreligger risk för minskad nybildning av grundvatten till 
följd av hårdgjorda ytor som i sin tur innebär en eventuell risk 
för påverkan på grävda brunnar inom fastigheterna Suntorp, 
1:7, 1:9 och 2:1 Kommunen har, genom en reglerad 
hårgörandegrad i plan, möjliggjort en viss fortsatt infiltration 
inom planområdet vilket kan bidra till en fortsatt grundvatten-
bildning.  

Om djupare grundläggning, som medför länshållning av 
grundvatten, kommer ske kan en ny påverkansbedömning av 
brunnar behöva göras. I det fall byggnationen medför tillfällig 
eller permanent grundvattensänkning som riskerar att orsaka 
skada på allmänna eller enskilda intressen krävs tillstånd 
enligt 11 kapitlet miljöbalken. 

12.2 Miljömål 

Nationella miljökvalitetsmål 
I Tabell 12-2 redovisas på vilket sätt planen förhåller sig till 
relevanta miljökvalitetsmål.  

Begränsad klimatpåverkan 
Någon särskild utredning om planens klimatpåverkan har 
inte genomförts. Generellt medför planen en förändrad mark-
användning där skog- och jordbruksmark, däribland torv och 
våtmarksområden/sumpskog, tas anspråk för exploatering i 
form av energikrävande industri, något som missgynnar 
möjligheterna till att binda koldioxid i vegetation och mark. 
Få möjligheter finns att behandla förorenad torv varför det 
inte går att utesluta att sådan bränns, vilket leder till direkta 
utsläpp av växthusgaser. Därtill innebär planen en 
tillkommande trafikering både i och utanför planområdet. 

Planen är däremot strategiskt placerad nära E20 och på ett 
förhållandevis kort avstånd till bostadsbebyggelse. Närheten  
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Tabell 12-2. Planens bidrag till de nationella miljökvalitetsmålen.  
Miljömål Bidrag 

Begränsad klimatpåverkan  

Frisk luft  

Bara naturlig försurning  

Giftfri miljö  

Ingen övergödning  

Levande sjöar och vattendrag  

Grundvatten av god kvalitet  

Myllrande våtmarker  

Levande skogar  

Ett rikt odlingslandskap  

God bebyggd miljö  

Ett rikt växt- och djurliv  

Positivt Varken positivt/negativt Negativt 

 

till staden minimerar även pendlingssträckor och förbättrar 
möjligheterna till att kunna erbjuda alternativa mobilitets-
lösningar i form av bland annat kollektivtrafik, samt gång och 
cykel. Således minimeras behovet av persontrafik och 
transporter och därmed också utsläppen av växthusgaser.  

Bakgrunden till planen är därutöver behovet av att etablera 
en battericellsfabrik för tunga fordon, något som kommunen 
ser som ett möjligt steg mot ett klimatneutralt samhälle. På 
sikt finns därmed möjlighet att planen, indirekt och i större 
omfattning, kan bidra positivt till målet.  

Frisk luft 
Se även avsnitten om luft under kapitel 6 Boendemiljö och 
hälsa. Med tillkommande trafik och verksamhet medförs 
sannolikt emissioner, men inte i betydande omfattning. 
Miljökvalitetsmålen för kvävedioxid uppfylls sannolikt på kort 
till lång sikt, förutom i direkt anslutning till trafiklederna. Det 
är osäkert om miljökvalitetsmålet för partiklar uppfylls på kort 
sikt. På medellång och längre sikt är det mer sannolikt att 
målet inte uppnås. 

Bara naturlig försurning 
Målet anger att kommunerna generellt kan verka för att 
minska utsläppen av främst kväveoxider från trafiken 
(Sveriges miljömål, 2022). Med tillkommande trafik och 
verksamhet medförs sannolikt emissioner, men inte i 
betydande omfattning. Miljökvalitetsmålen för kvävedioxid 
uppfylls sannolikt på kort till lång sikt, förutom i direkt 
anslutning till trafiklederna.  

Giftfri miljö 
Planen innebär en viss ökad risk för spridning av mark-
föroreningar med anledning av anläggningsarbeten, flytt av 
massor med mera i kombination med att fler kommer vistas 
där. Detta kompenseras av att planen sannolikt medför 
fortsatta undersökningar och erforderlig hantering av mark 
med förekomst av PFAS, vilket minimerar risken för negativa 
effekter utanför planområdet.  

Ingen övergödning 
Planen medför en ofrånkomlig ökning i förorenings-
belastning, däribland kväveföreningar, då naturmark tas i 
anspråk för industri. Dagvattenutredningen har visat att 
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förutsättningar finns att anpassa kommande vattenrening till 
relevanta riktvärden avseende utsläpp.  

Levande sjöar och vattendrag 
Målet involverar bland annat ytvattenstatus och kvalitet, 
biologisk mångfald, natur- och kulturmiljövärden, samt 
friluftsliv knutet till vattenmiljöer (Sveriges miljömål, 2018a). 
Dagvatten- och skyfallsutredningen har bedömt att planen 
inte motverkar uppfyllandet av miljökvalitetsnormer i 
nedströms vattenförekomster, däribland vattendrag.  

Inom planområdet finns en damm som i naturvärdes-
inventeringen bedömts ha högt naturvärde. Planen möjliggör 
att dammen tas i anspråk, vilket skulle motverka uppfyllandet 
av målet. I det fortsatta arbetet är det möjligt att dammen 
kompenseras för.  

Grundvatten av god kvalitet 
Se Grundvatten under avsnitt 12.1 ovan.  

Myllrande våtmarker 
Inom planen finns, förutom ovan nämnd damm, även 
områden med våtmarker. Planen medger ett 
ianspråktagande av dessa vilket medför ett motverkande av 
målet. I det fortsatta arbetet är det möjligt att vissa områden 
kompenseras för. 

Levande skogar 
Skog kommer avverkas, vilket innebär förlust av skogliga 
egenskaper och processer, ekosystemtjänster, livsmiljöer för 
hotade arter samt naturmiljövärden, vilket medför ett 

motverkande av målet. I det fortsatta arbetet är det möjligt 
att vissa områden kompenseras för. 

Ett rikt odlingslandskap 
Planen innebär att jordbruksmark tas i anspråk, vilket medför 
förlust av åkermarkens egenskaper och processer, 
försörjande ekosystemtjänster, ett variationsrikt odlings-
landskap, eventuella livsmiljöer för arter samt förutsättningar 
för friluftsliv.  

God bebyggd miljö 
Planen bedöms innebära så väl positiva som negativa 
aspekter utifrån ett socialt perspektiv. Planen innebär en 
förlust av kulturmiljöer (bland annat Korstorps gård) samt 
tillgång till naturmiljö för upplevelse och rekreation.  

De positiva sociala aspekterna är kopplade till det ökade 
antalet arbetstillfällen och planens närhet till Mariestad. 
Möjlighet till sysselsättning och förvärvsinkomst har en 
positiv påverkan på människors välmående. Arbetsplatsen 
är även placerad med närhet till Mariestad och ger 
förutsättningar för ett mer hållbart vardagsliv med relativt kort 
arbetspendling.  

Ett rikt växt- och djurliv 
Majoriteten av de identifierade naturvärdesobjekten och 
övriga livsmiljöer inom planområdet riskerar att begränsas i 
betydande omfattning eller försvinna helt. I och med art- och 
biotopskyddet kräver planens genomförande att 
kompensations- och skyddsåtgärder förknippade med 
dispenser och tillstånd genomförs. Emellertid innebär planen 
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en förlust av ekosystem, biologiskt kulturarv samt tätortsnära 
natur.   

12.3 Miljökvalitetsnormer 
Utomhusluft 
Plangenomförandet medför sannolikt ökade utsläpp till luft till 
följd av tillkommande trafik och verksam. Risken att 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids har bedömts 
vara låg. 

Ytvatten 
Berörda ytvattenförekomster är Tidan och Mariestadssjön. 
Förutsättningar finns att genom dagvattenhanteringen inte 
försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt eller äventyra 
möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet 
ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. Fördröjningskapacitet 
regleras i planbestämmelserna.  

Grundvatten 
Cirka 1,5 kilometer sydost om och uppströms planområdet 
ligger grundvattenförekomsten Ullervad. Planen har inte 
bedömts ha någon påverkan, vare sig på grundvatten-
förekomstens kvantitativa eller kemiska status. 

 

 

12.4 Riksintressen och områdesskydd 
Planen berör inte något utpekat riksintresse och har inte 
bedömts påverka Natura 2000-området Gamla Ekudden. 
Inom området förekommer flera områden som omfattas av 
generellt biotopskydd (7 kapitlet 11 § miljöbalken). Planen 
förutsätter att dispens från biotopskyddet kan ges. I övrigt 
berörs inga andra områden enligt 7 kapitlet miljöbalken.  
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13 Slutsats 
Planens huvudsakliga påverkan är det omfattande 
ianspråktagandet av mark för industri, som både medför en 
förändrad markanvändning men även en stor rumslig 
inverkan i landskapet. Av de studerande miljöaspekterna är 
det framför allt kulturmiljön som riskerar stora negativa 
konsekvenser, men även natur- och boendemiljö riskerar att 
påverkas i betydande omfattning.  

Ett stort antal utredningar har genomförts vilka dels har lyft 
fram risker men även förslag på åtgärder för att minimera 
planens påverkan på miljön och på människor som kommer 
visats i och i närheten av planområdet. De bestämmelser 
som vidtagits i plan, genom till exempel skyddsavstånd, 
fördröjningsvolym och avhjälpandeåtgärder säkerställer 
planens lämplighet.  

Möjlighet finns även i den kommande projekteringen och 
utformningen av eventuell verksamhet, att ta ytterligare 
hänsyn och vidare undvika risker eller minimera störning för 
människor och miljön. Stora konsekvenser kan undvikas 
genom att ta största möjliga hänsyn till de förutsättningar och 
värden som identifierats i utredningarna och som 
presenterats i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Ordlista 
 

100-årsregn En beräkningsform som anger en viss regnintensitet under 
ett särskilt angivet tidsspann och som statistiskt 
återkommer varje 100 år 

Artskyddsdispens Fridlysta arter har ett starkt lagskydd i Artskydds-
förordningen (2007:845) För att vidta åtgärder som kan 
påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer kan dispens 
från Länsstyrelsen behövas. 

Avrinningsområde Det område uppströms en viss punkt som vatten dräneras 
ifrån. Avrinningsområdet för ytvatten begränsas av 
höjdryggar, som delar flödet från regn och smältvatten åt 
olika håll. Gränsen för avrinningsområdet utgörs av 
ytvattendelaren. Ett avrinningsområde omfattar både 
markytan och ytan av områdets sjöar. Om man däremot 
räknar endast markytan varifrån vatten avrinner till sjöar 
och vattendrag i området så benämns detta tillrinnings-
område. Avrinningsområde för grundvatten sammanfaller 
ofta, men inte alltid med avrinningsområde för ytvatten. 

Avsiktligt När den som utfört en åtgärd är medveten om den 
förutsägbara konsekvensen av sitt handlande, det vill säga 
att en skyddad art sannolikt till exempel störs eller förstörs, 
även om störningen eller förstörandet inte var syftet med 
åtgärden och ändå genomfört den. 

Barriär Visuell: Ett upplevt hinder som stoppar visuell kontakt eller 
utblick. Fysisk: Ett fysiskt hinder som stoppar framkomlighet 
för människa och natur. 

Barriäreffekt Den begränsning av rörligheten för människor och djur som 
olika typer av hinder i landskapet (till exempel vägar och 
järnvägar) utgör, fysiskt och upplevelsemässigt.  

Bevarandestatus Summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess 
typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess 
naturliga utbredning, struktur och funktion samt de typiska 
arternas överlevnad på lång sikt. Vidare summan av de 
faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång 
sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden 
hos dess populationer (16 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd).Se även Gynnsam bevarandestatus. 

  

Biologisk mångfald Variationsrikedomen bland levande organismer, vilket 
innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av 
ekosystem.  

Biotop Ett område med naturliga gränser och enhetlig ekologisk 
struktur där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. 

Byggnadsminne Byggnad med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde 
eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen 
högt kulturhistoriskt värde. Dessa byggnader skyddas enligt 
3 kapitlet i  kulturmiljölagen (SFS 1988:950). 

Båtnadsområde Område som fått ett förhöjt värde genom ett 
markavvattnings-, diknings- eller sjösänkningsåtgärd. 

Bärighet Bärförmågan hos ett marklager, alltså hur stor last som kan 
läggas på en yta. 

Dagvatten Tillfälligt vatten på ytan av mark eller konstruktion, till 
exempel regnvatten, smältvatten eller framträngande 
grundvatten. 

Decibel (dB) Mått på ljudnivå. 

Detaljplan En detaljplan upprättas av kommunen för att med bindande 
verkan beskriva markägarens rättighet att bygga. 

Diffus(a) Otydlig, odefinierbar. Vid spridning av ett ämne där 
utsläppet inte har någon tydligt definierad utsläppspunkt 
talar man om diffust läckage eller diffus spridning. Det kan 
till exempel vara läckage av näringsämnen från 
jordbruksmark. Påverkanskällor som inte har en tydlig 
utsläppspunkt benämns som diffusa påverkanskällor. 

Dispens Ett beslut att under vissa förutsättningar ge tillåtelse att 
utföra annars förbjudna åtgärder. 

Ekologisk status Ekologisk status ger en bedömning av status för  växt- 
och djurarter jämfört med ett referensförhållande. 
Orsaken till att vattenförekomster i sjöar och vattendrag 
inte uppnår god status kan bero av övergödning, 
försurning, fysiska förändringar eller miljögifter. 

Fortplantningsområde Fortplantningsområde definieras olika för olika 
djurgrupper. 

Fridlysning Särskilt skydd av växter och djur enligt artskydds-
förordningen. 
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Gynnsam bevarande-
status 

En livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när 1. 
dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde 
och de ytor den täcker inom detta område är stabila eller 
ökande, 2. den särskilda struktur och de särskilda 
funktioner som är nödvändiga för att den ska kunna 
bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att 
finnas under en överskådlig framtid, och 3. 
bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam.  
En arts bevarandestatus anses gynnsam när 1. uppgifter 
om den berörda artens populationsutveckling visar att 
arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av 
sin livsmiljö, 2. artens naturliga eller hävdbetingade 
utbredningsområde varken minskar eller sannolikt 
kommer att minska inom en överskådlig framtid, och 3. 
det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en 
tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer ska 
bibehållas på lång sikt (16 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd). 

Habitat Levnadsplatsen, det vill säga den fysiska och biologiska 
miljö som en art är beroende av för sin överlevnad under 
hela eller en del av dess livscykel. 

Hydraulisk botten-
upptryckning 

Upptryckning av schaktbotten som orsakas av att det 
uppåtriktade vattentrycket är högre än den mothållande 
kraften från tyngden av ovanliggande jordlager. 

Häckningsperiod Den tid på året när fåglar häckar, vilket i detta 
sammanhang innebär den tid då bobygge påbörjas till 
dess att sista kullens ungar är något så när självständiga.  

Kemisk status Ett mått på vattenkvalitet hos ytvatten eller grundvatten. 
Kemisk status bestäms genom att mäta halterna av 
miljögifter eller föroreningar. Värdena jämförs mot 
gränsvärden som inte får överskridas om status ska 
bedömas som god. Om  gränsvärdet överskrids får 
vattenförekomsten statusen ”Uppnår ej god kemisk 
status” (ytvatten) eller ”Otillfredsställande” (grundvatten). 
Åtgärder måste då genomföras för att nå god kemisk 
status. 

Klimatfaktor När åtgärder för att skydda anläggningar vid framtida 
översvämningar ska bestämmas kan en faktor som ökar 
säkerheten läggas till beräkningarna. 

Kompensationsåtgärd En term som beskriver de åtgärder som görs för att 
kompensera den negativa påverkan ny infrastruktur kan 
ha på plats och omgivning. Kompensation kan avse 
villkor om åtgärd som kan förenas med dispens och som 
utförs för att dämpa de negativa effekterna av dispensen. 

Kontinuerlig ekologisk 
funktion 

Den ekologiska funktion en livsmiljö normalt ständigt 
tillhandahåller åt en art, till exempel som skydd eller 
födosökningsplats. 

Kulturmiljö Den av människor påverkade miljön. 

Kulvert En anlagd mindre underjordisk gång eller tunnel. 

Kumulativa effekter Summan av effekterna av flera störningskällor, tidigare, 
pågående och/ eller kommande, eller av flera olika 
effekter från ett projekt. 

Kväveoxider (NOX) Samlingsterm på kemiska föreningar med kväve och 
syre. De vanligaste är kväveoxid (NO), kvävedioxid (NO2) 
och lustgas (N2O). Kväveoxider bildas vid förbränning och 
bidrar till försurning av mark och vatten. 

Känslig mark-
användning (KM). 

 Riktvärden för markföroreningar som används som 
utgångspunkt vid bedömning av mark som ska användas 
för exempelvis bostäder se även Mindre känslig 
markanvändning (MKM).  

Landskap Ett område såsom det uppfattas av människor och vars 
karaktär är resultatet av naturliga och/eller mänskliga 
faktorer. 

Landskapsbild Det visuella uttrycket hos och upplevelsen av ett större 
landskapsområde. 

Landskapsrum Nivåskillnader och framför allt vegetation avgränsar mer 
eller mindre tydliga landskapsrum med varierande storlek 
och form. Olika landskapsrum kan även särskiljas genom 
olika innehåll (karaktär). 

Livsmiljö De miljöer som en art behöver för alla sina behov till 
exempel vilo-, reproduktions-, födosöks- och 
övervintringsplatser. 

Länshållningsvatten Det vatten som i byggskedet avleds från ett arbets-
område benämns länshållningsvatten. Länshållnings-
vatten kan utgöras av nederbörd, dagvatten från 
omgivningen, dränvatten och processvatten. 

Markavvattningsföretag 
(MAF) 

Markavvattningsföretag är här ett samlingsnamn för 
dikningsföretag, torrläggnings-, vattenavlednings-, 
sjösänknings- och invallningsföretag. Före miljö-balken 
användes oftast samlingsnamnet dikningsföretag. Ett 
markavvattningsföretag är en samfällighet som bildades 
för att förbättra markavvattningen och vattenavledningen, 
oftast för att vinna ny odlingsmark. De fastigheter som 
ansågs få nytta (båtnad) av den förbättrade avvattningen 
ingår i företaget. Företagen har ofta tillstånd enligt 
vattenlagen eller äldre lagstiftning. Företaget förvaltas 
ofta av en styrelse eller syssloman. 
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Massor (berg- och 
jordmassor) 

Marktäcke, block, sten och jordpartiklar i olika 
fraktionsstorlekar som blir över vid anläggningsarbeten. 

Miljöbalken  Samlad lagstiftning (SFS 1998:808) med syfte att främja 
en hållbar utveckling.  

Miljökvalitetsmål Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska 
miljön som ska nås. Miljökvalitetsmålen med 
preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet 
och fungerar som vägledning för hela samhällets 
miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, 
kommuners som näringslivets och andra aktörers. 

Miljökvalitets-norm 
(MKN) 

Ett styrmedel i svensk miljörätt grundat på EU-direktiv. En 
miljökvalitetsnorm anger exempelvis högsta eller lägsta 
tillåtna halt av ett visst ämne i luft/vatten/mark eller av en 
indikatororganism i vatten. 

Mindre känslig mark-
användning (MKM) 

Riktvärde för markföroreningar som används som 
utgångspunkt vid bedömning av markområden som ska 
användas för exempelvis industri och kontor. Se även 
Känslig markanvändning (KM). 

Natura 2000 Ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara 
den biologiska mångfalden. Natura 2000 har kommit till 
med stöd av EU:s habitat- och fågeldirektiv. 
Bestämmelser om Natura 2000 finns främst i 7 kap 
miljöbalken om områdesskydd. Natura 2000 utgör 
riksintresse. 

Naturvärdesinventering 
(NVI) 

En naturvärdesinventering genomförs i områden för att få 
svar på frågor om vilka naturtyper och arter som 
förekommer inom undersökningsområdet. 
Naturvärdesinventeringen identifierar värdefulla områden, 
biologisk mångfald eller artförekomster. 
Naturvärdesinventeringen innehåller en beskrivning och 
klassning av de olika biotoperna som ingår i 
utredningsområdet. 

Naturvärdesobjekt De ytor som blir utpekade i naturvärdesinventering på 
grund av att de innehåller vissa naturtyper eller arter. 

Nollalternativ En beskrivning av en tänkt framtid om det planerade 
projektet inte kommer till stånd. Nollalternativet används 
bland annat som en referensram för att kunna värdera 
planens miljökonsekvenser. 

PDBE Polybromerade difenyletrar är ämnen som används i 
flamskyddsmedel. Miljö- och hälsoriskerna skiljer sig åt 
mellan de olika grupperna av ämnen, men många är 
giftiga för vattenlevande organismer och kan ge allvarliga 
hälsoskador. 

PFAS PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett 
samlingsnamn för en stor grupp kemiska ämnen 
(däribland ämnena PFOS och PFOA). Gemensamt för 
alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner 
och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för 
människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt 
framställda och finns inte naturligt i miljön. 

PM10 Partiklar som är max 10 mikrometer stora (aerodynamisk 
diameter). 

PM2.5 Partiklar som är max 2,5 mikrometer stora (aerodynamisk 
diameter). 

Population En grupp av individer av samma art som nyttjar ett 
geografiskt avgränsat område samtidigt och har möjlighet 
att dela gener. 

Riksintresse Geografiska områden som är av nationell betydelse för 
en rad olika samhällsintressen kan pekas ut som 
områden av riksintresse. Bestämmelserna om riks-
intresse finns i miljöbalken. 

Riktvärde Riktvärden för miljökvalitet anges av centrala myndigheter 
och kan vara fastställda av riksdag/ regering (till exempel 
för trafikbuller). Riktvärden är i sig inte rättsligt bindande 
utan är vägledande för bedömningar och beslut med 
hänsynstagande till lokala omständigheter. Det riktvärde 
som anges i villkor i fastslagen dom, anger den nivå där 
verksamhetsutövaren måste vidta åtgärder för att 
förhindra ett nytt överskridande. 

Risk Definieras som en sammanvägning av sannolikheten för 
en oönskad händelse och konsekvensen av denna 
händelse. Sannolikheten beskriver hur troligt det är att 
olyckan inträffar och konsekvensen beskriver 
omfattningen av de skador som kan uppstå. Risken ökar 
med ökande sannolikhet och/eller konsekvens av en 
händelse. 

Riskobjekt Sådana verksamheter eller områden där olyckor kan 
inträffa som påverkar skyddsobjekt. 

Rödlistan En art som enligt den internationella naturvårdsunionens 
(IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig 
population i Sverige utan löper risk att försvinna från 
landet. I Sverige ansvarar ArtDatabanken för att 
regelbundet uppdatera listan med rödlistade arter. 

Samråd Ett samråd ska enligt miljöbalken informera, höra och 
beakta enskilda och organisationer som berörs av en 
verksamhet. 
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Skada (artskydd) En fysisk degradering som påverkar habitatet och leder 
till att platsens kontinuerliga ekologiska funktion direkt 
eller successivt försämras i kvalitet eller kvantitet så att 
området tappar de egenskaper som gör det betydelsefullt 
för arten ifråga. 

Skyddad art En art markerad med N eller n i bilaga 1 till artskydds-
förordningen. Arter som markerats med N kräver 
noggrant skydd enligt habitatdirektivet och finns upptagna 
på bilaga 4 till habitatdirektivet. Arter som markerats med 
n kräver noggrant skydd enligt nationell svensk 
bedömning eller till följd av internationellt åtagande. 
Dessa arter ingår också under begreppet fridlyst art. 

Skyddsobjekt Kan vara till exempel människor, samhällsviktig 
verksamhet, vissa byggnader samt vattentäkter och 
känslig miljö. 

Skyddsåtgärd Åtgärd i syfte att undvika, minimera och ibland även 
kompensera för skada.  

Skyfall Ett kraftigt regn. Enligt SMHI:s definition är skyfall är 
minst 50 millimeter regn på en timme eller minst 1 
millimeter på en minut. 

Släckvatten Vatten som används för att släcka bränder. En viss del av 
vattnet som påförs branden förångas medan den andra 
delen rinner på eller igenom brandhärden och bildar 
släckvatten. Släckvatten kan innehålla restprodukter och 
föroreningar från det som brunnit. 

Störning (artskydd) Direkt eller indirekt inverkan som har betydelse för artens 
bevarandestatus, åtminstone lokalt. Störningen kan ske i 
form av till exempel ljud eller ljus och den behöver inte 
fysiskt påverka arten. 

Transporter med farligt 
gods 

I Sverige finns primära och sekundära transportleder för 
farlig gods. De primära transportlederna bildar ett 
huvudvägnät för genomfartstrafik och bör så långt som 
möjligt användas för farliga godstransporter (till exempel 
E4, E18). De sekundära är avsedda för lokala transporter 
till och från det primära vägnätet. 

Trend (artskydd) Inriktningen på en långsiktig förändring avseende till 
exempel en arts populationsutveckling. 

Uteplats (buller) Avser ett iordningställt område/yta såsom altan, terrass, 
balkong eller liknande som ligger i anslutning till 
bostaden. Helt inglasad altan, balkong eller liknande 
definieras som uterum. Om inglasning uppgår till högst 75 
procent definieras den som uteplats.  

Vattenförekomst Inom vattenförvaltningen delas vattnet in i vatten-
förekomster för tillståndet i ett vatten ska kunna beskrivas 
och för att framtida kvalitetskrav ska kunna definieras. 
Det kan vara exempelvis en sjö, en åsträcka, ett 
kustvattenområde eller grundvattnet i ett visst område. 
Stora sjöar, långa vattendrag och kustvatten delas upp i 
många vattenförekomster. 

Vattenverksamhet Definitionerna av vad som är vattenverksamhet finns i 11 
kapitlet 3 § miljöbalken och sammanfattas i punkterna 
nedan: Arbeten inom vattenområde dvs uppförande, 
ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett 
vattenområde, fyllning eller pålning i ett vattenområde, 
grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde 
eller annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att 
förändra vattnets djup eller läge. Grundvattenbortledning 
eller utförande av anordningar för detta. Infiltration av 
vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av 
anordningar för detta. Markavvattning (varaktigt). 

VISS, Vatten-
informationssystem i 
Sverige 

Nationell databas där information om yt- och 
grundvattenförekomster samlas. VISS har utvecklats av 
vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och 
vattenmyndigheten. I VISS finns klassningar och kartor 
över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten 
och kustvatten. 

Visuell Intryck som kan uppfattas med synen; som rör synen och 
synsinnet. 

Översiktsplan En kommuntäckande plan som redovisar grunddragen i 
mark och vattenanvändningen samt hur den bebyggda 
miljön ska utvecklas och bevaras. I planen redovisas 
dessutom kommunens ställningstagande till olika 
allmänna intressen, till exempel riksintressen. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge 
vägledning för efterföljande beslut om användningen av 
mark- och vattenområden. 

μg/l Mikrogram per liter. 
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