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Planprogrammets syfte
Syfte
Planprogrammet syftar till att möjliggöra utveckling av området vid Norra infarten
genom att utreda markanvändning för bostäder, handel, verksamheter, lager och
drivmedelsförsäljning. I kommunens översiktsplan pekas områden vid infarterna ut som
lämpliga för verksamheter. Kommunen har därefter också framhävt det attraktiva läget
för etableringar. Bebyggelse nära infarterna till staden bidrar till att hushålla med
resurserna då infrastruktur finns nära. Placeringen nära Norra infarten bidrar också till
mindre utsläpp från trafiken jämfört med om verksamhetsområdet placerats någon
annanstans i kommunen dit avståndet varit längre. Vidare bidrar placeringen till att
mindre omgivningspåverkan och en mer trafiksäker miljö när verksamhetsområdet
placeras här istället för inne i staden. Förslag på vägplaner med anledning av den
planerade utbyggnaden av E20 har tagits fram av Trafikverket och detta påverkar
planprogrammet. Planprogrammet tas fram för att utreda vilka frågor som
behöver beaktas och vilka utredningar som behöver tas fram i detaljplaneskedet och är
ingen komplett utredning av planprogramområdet. Genom planprogrammet är det
möjligt att lämna synpunkter på framtida detaljplanearbete i ett tidigt skede.

Planprogramområdets lokalisering och omfattning
Planprogramområdet omfattar ca 65 ha som till största delen utgörs av skogsmark och är
beläget i den nordöstra delen av Mariestad. Planprogramområdet gränsar i norr till
fastigheterna Berga 2:7, Berga 2:11 och Berga 4:7, i öster till E20, i söder till
avfallsanläggningen Bångahagen och i väster till Marieforsleden. Planprogrammet
beskriver främst de områden som föreslås exploateras, men även varför de områden som
föreslås bevaras inte exploateras.
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Preliminärt
programområde

Överväganden
Bedömning av lämpligheten av markens användning
Nedan redovisas en bedömning av lämpligheten av markens användning utifrån 2 kap.
plan- och bygglagen (2010:900) med hänvisning till allmänna och enskilda intressen, t.ex.
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, mellankommunala och regionala
förhållanden, människors hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållanden, trafik,
VA, avfall, risken för olyckor, översvämning och erosion. m.m.

Riksintressen
E20 utgör riksintresse för kommunikation. Även väg 202 är en regionalt viktig väg. För att
undersöka om trafikflödet från verksamhetsområdet påverkar riksintresset behöver
förväntat trafikflödet för föreslagna verksamhetsområden beräknas, vilket kommer att
göras i kommande detaljplan. Trafikflödet idag är enligt Trafikverket:s Nationella
vägdatabas(NVDB) E20 tung trafik årsdygnstrafik(ÅDT): mer än 1601,

6

Stockholmsvägen 201 - 400. Trafikflöde idag enligt Trafikverket NVDB E20 total trafik
ÅDT: 12001-16000, Stockholmsvägen 4001-8000. Trafikverket bedömer att
trafikflödena kommer att öka med ca 1 % per år. Beräknad prognos till 2045 blir ett
trafikflöde för E20 total trafik ÅDT på 15390 - 20519. Beräknad prognos till 2045 blir ett
trafikflöde för Stockholmsvägen total trafik ÅDT på 5131 - 10259. Trafikverket har tagit
fram ett förslag till ny vägplan med en ny sträckning som påverkar
planprogrammet. Kommande detaljplaner ska ta hänsyn till den nya vägplanen, se
samrådsförslag för vägplanen nedan. För nya utfarter från de i planprogrammet
föreslagna verksamhetsområdena behöver tillstånd från Trafikverket sökas. Trafikverket
hävdar 30 meter bebyggelsefritt avstånd från vägområdet för E20 och E20:s ramper med
hänsyn till trafiksäkerhet. Avstånd från E20:s vägkant till parkering eller
dagvattenhantering bör vara 15 meter. Dagvattenhanteringen för riksintresset E20 får inte
påverkas, vilket kommer att vara en förutsättning i den dagvattenutredning som ska tas
fram i detaljplaneskedet.
Reklamskyltning kan utgöra trafikfara nära E20 och placeras företrädesvis på
byggnadernas långsidor. Inom det bebyggelsefria avståndet 30 meter ska skyltar samrådas
med Trafikverket som gör en bedömning om skylten kan påverka sikt och trafiksäkerhet i
övrigt. Höga skyltar ska inte placeras på ett sådant sätt att de riskerar att falla ut på E20.
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Längst i väster gränsar planprogramområdet till riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap.
MB, men planprogrammet bedöms inte påverka detta.
Planprogramområdet ligger inom riksintresse för Försvaret, påverkansområde
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MSA-område luftrum enligt MB 3 kap 9 § Planer där byggnadshöjden överstiger 20 meter
från marken ska samrådas med Försvaret. Byggnadshöjden inom planprogramområdet
föreslås inte överstiga 20 meter från marken.

Farligt gods
E20 är primär väg för farligt gods. Stockholmsvägen och väg 202 är sekundär väg för
farligt gods. Skyddsavstånd till vägarna och andra säkerhetshöjande åtgärder för att
skydda människor från riskerna med farligt gods behöver införas i kommande detaljplan.
En riskanalys enligt ”Riskanalys farligt gods” av Länsstyrelsen i Hallands län har tagits
fram enligt nedan.
I riskanalysen har E20 och dess ramper bedömts som väg hög enligt kriterierna för
transportledsalternativ. Eftersom Trafikverket hävdar ett bebyggelsefritt avstånd på 30 m
för E20 och dess ramper har riskanalysen gjorts för bebyggelse på 30 m eller mer.
Säkerhetshöjande åtgärder för drivmedelsförsäljning, lager och tekniska
anläggningar som behöver införas inom 30 meter från leden är skydd för avvåkning om
det bebyggelsefriaområdet ska användas på ett sådant sätt att flera personer förväntas
befinna sig där under större delen av dagen. För att reducera/motverka strålningseffekter
ska fasad inom 30 - 50 m från led som vetter mot led utformas i obrännbart material. För
att reducera/motverka effekter från giftig gas ska luftintag på byggnad inom 50 m från led
placeras så långt ifrån leden som möjligt. Även entréer/lastintag ska placeras på lämpligt
sätt.
För handel gäller att skydd för avåkning ska ordnas om det bebyggelsefria området ska
användas på ett sådant sätt att flera personer förväntas befinna sig där under större delen
av dagen. På fasad inom 30 - 50 m från led ska vara i obrännbart material och fönster(i
vanlig omfattning)/komponenter ska vara i klass E30. Inom 30 - 50 m från led ska
hänsyn tas till dimensionerande explosionslast. För att reducera/motverka giftig gas ska
luftintag placeras högt och på motsatt sida av leden samt en gasdetektor kopplad till
automatiskt nedstängningssystem/varseblivningssystem och utrymningsplan finnas när
det är möjligt att upprätthålla/underhålla ett system. För alla byggnader inom 50 m från
led ska minst en utrymningsväg finnas som inte vetter mot leden.
Då det bebyggelsefria avståndet till E20 och dess ramper är 30 meter, precis som det
rekommenderade skyddsavståndet för farligt gods till handel och verksamheter kommer
inga riskreducerande åtgärder att användas för de nya verksamhetsområdena i anslutning
till E20 och dess ramper. För området söder om Stockholmsvägen kan vid behov
riskreducerande åtgärder användas i kommande detaljplan.
För Stockholmsvägen som är en mindre väg än E20 med lägre antal fordon med farligt
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gods bedöms lägre risknivåer gälla. De farligt gods transporter som passerar på
Stockholmsvägen transporteras är främst farligt avfall till avfallsanläggningen
Bångahagen, petroleumprodukter till bensinstationer och frakt till industrierna vid
Katthavet. I samband med detaljplaneläggning behöver en mer detaljerad utredning tas
fram avseende vilken typ av farligt gods som transporteras på Stockholmsvägen.
Riskanalys för en mindre väg för ett verksamhetsområde är enligt följande.
Vid bebyggelse vid en väg av lägre nivå rekommenderas bebyggelse 15-30 meter ifrån led
gäller samma rekommendationer som vid en störreväg med högre risknivå. Åtgärder som
förhindrar mekanisk konflikt ska införas. Vilka åtgärder och i vilken omfattning beror på
platsspecifika förhållanden. Åtgärder kan vara vall/dike, betongbarriär, naturlig
höjdskillnad med där transportleden är lägre än planområdet och/eller förstärkt vägräcke
(H2). För att reducera/motverka strålningseffekter för fasad som vetter mot led inom
30-50 meter ska fasaden utformas i obrännbart material. Inom 20-30 meter ska fasad,
inklusive dörrar och fönster motsvara lägst brandteknisk klass EI 30. För att begränsa
antalet personer som påverkas och underlätta utrymning ska det för alla byggnader inom
50 m från led finnas en utrymningsväg som inte vetter mot leden.
För ett område med markanvändningen handel som etableras på längre avstånd än 30
meter krävs inga åtgärder för mekanisk påverkan. Om det bebyggelsefria avståndet ska
användas på ett sätt så att flera personer förväntas befinna sig där under större delar av
dagen bör skydd för avåkning införas. För att reducera/motverka strålningseffekter så ska
bebyggelse inom 30-50 meter ha fasader i obrännbart material och ingående
komponenter ska motsvara klass E I30. För att begränsa antalet personer som kan bli
utsatta gäller att för alla byggnader inom 50 meter ifrån led ska minst en utrymningsväg
finnas som inte vetter mot leden. Balkonger, uteplatser, lekplatser etc. ska inte finnas på
kortare avstånd än 50 meter ifrån leden. Placering av entréer bör ligga så långt ifrån leden
som möjligt, gärna på motsatt sida. Området nära leden ska utformas på ett sätt som inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

Gestaltning
Gestaltningen i ett läge som är infart och entré till Mariestad är väsentlig. Utöver gröna
inslag som dagvattenhanteringen och vegetation kan gestalningen av byggnaderna bidra
till en positiv upplevelse. Verksamhetsytorna som föreslås i planprogrammet är stora och
byggnaderna som även de kan komma att ha stora ytor kan därför behöva gestaltas med
levande fasader för att inte bli monotona. Det kan fås genom att bryta av stora ytor med
vinklar, utbyggnader eller fönster. Bakgårdar med upplag av material ska företrädesvis inte
vändas mot entrén till Mariestad längs infarterna.
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Även längs vägsträckor så som farligt godsleder behövs en god gestaltning. För att
människor inte ska uppehålla sig i närheten av farligt godsleder och utsättas för risker kan
platser nära leder utformas på ett sätt som inte uppmuntrar till vistelse där. Planteringar
kan bidra till att människor inte uppehåller sig på en plats. Större stenar eller buskage
kan användas för att motverka att människor beträder ett område. Dagvattendiken och
fördröjningsmagasin är ett bra sätt att avgränsa en yta eftersom det fyller flera funktioner,
det bidrar också till biologisk mångfald och det visuella intrycket. Vid såväl gestaltning
av byggnader som miljöer längs vägen kan anpassning till den mänskliga skalan behöva
göras. Detaljer kan skala ner höga eller långa objekt, det kan också lätta upp en stor yta
och göra platsen intressantare.
Belysning kan både öka tryggheten, skapa intressanta miljöer samt ge igenkänning och
identitet till en plats. Gestaltning kan skapas genom att utgå ifrån en plats karaktär och
införa element och inslag av material som knyter an till platsen. En vägsträcka kan
gestaltas med ett genomgående uttryck längs hela sträckan eller gestaltas genom att varje
delsträcka utgår från just den specifika platsen.
Genom val av markbeläggningen kan utredning av pölbränder(brandfarliga vätskor) och
förorening av mark och grundvatten förhindras eller styras. Gräs och ängsmark har stor
bindningskapacitet för vätskor på ytan, vilket kan begränsa utbredningen av brandfarliga
vätskor(Transporter av farligt gods, SKL, 2012).
En dialog med Trafikverket bör föras angående hur E20 och dess ramper gestaltas för att
få ett gestaltningsmässigt samordnat genomförande med verksamhetsområdets
gestaltning.

Naturvärden
Norr om Bångahagens återvinningcentral och väster om E20 finns sumpskog
och våtmark med en svagt välvd mosse. Enligt länsstyrelsens våtmarksinventering har
våtmarken låga naturvärden (klass 4). Enligt skogsvårdsstyrelsens
sumpskogsinventering dominerar tall i mosseskogen i sumpskogen norr om
avfallsanläggningen. Enligt samrådshandlingen för Trafikverkets vägplan för E20 finns
en skogsbeklädd mosse och tallrismosse med såväl naturvärdesklass 3 och 4 i området.
Sumpskog och våtmark söder om Stockholmsvägen och norr om Bångahagens
avfallsanläggning bevaras då området även fortsatt föreslås vara planlagt för
naturmark enligt gällande detaljplan för Bångahagen.
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Enligt Artdatabanken, Artportalen(SLU) har Ulltistel hittats 1973 vid området som är
planlagt för brandstation och åkergroda har påträffats 2017 vid sumpskogen. Åkergroda
är fridlyst enligt Artskyddsförordningen. Områdena påverkas inte av aktuellt
planprogram. Längs vägen från Stockholmsvägen till brukshundsklubben finns en allé
som inte påverkas av planprogrammet.
Grön infrastruktur ska bevaras så att det finns gröna sammanhängande stråk inom
området. Buffertzonerna mellan verksamheterna och bostäderna kan även fungera som
gröna stråk. Även dagvattendiken kan utgöra en plats för stor biologisk mångfald.
Ekosystemtjänster som finns idag i området ska bevaras eller ersättas med nya.
Ekosystemtjänster kommer att ersättas med dagvattenhanteringen. Nya anlagda diken
och dagvattendammar kommer att fungera som ekosystemtjänster. Eventuella ekar på
omkring 100 år ska bevaras inom området eftersom området ingår i en värdetrakt för
skyddsvärda träd p.g.a. läderbagge.
Lövskogsinventeringar är gjorda inom delar av planprogramområdet. Lövskogen beskrivs
som triviallövskog med naturvärdesklass 4. Söder om Stockholmsvägen är trädskiktet är
ungt och består av björk och asp samt tall och rönn. Norr om Stockholmsvägen
dominerar medelgrova björkar, men det finns även klibbalar och någon lönn. Övriga
trädslag är gran, tall, asp, rönn och sälg.

11

Översvämning, ras, skred och erosion
Skyfallsutredning. Bild. En dagvattenutredning behöver tas fram i kommande detaljplaner.
Dagvattenutredningen behöver visa vattnets väg vid ett 100-års regn. En klimatfaktor på
1,25 behöver enligt Svenskt Vatten användas i beräkningarna för att
klimatanpassningsaspekter ska tas med i dagvattenhanteringen. En översiktlig bedömning
av lämpliga platser för dagvattenhantering har gjorts i planprogrammet. I kommande
dagvattenutredning behöver hänsyn tas till avvattningsföretagen som berörs av
planprogrammet. Det beräknade flödet ut från området ska inte vara större efter
detaljplanens genomförande än före. Lågpunkter i terrängen behöver beaktas. Enligt
skyfallskarteringen finns det en lågpunkt på ett utbrett område i nordvästra delen av
planprogramområdet norr om Stockholmsvägen. Hit kommer också vatten från ett dike
med en trumma under Bäckavägen. Hänsyn behöver också tas till fastigheterna norr om
planprogramområdet, då vattnet rinner förbi fastigheterna vid avrinning kan inte flödet ut
från planprogramområdet öka. Det finns även en lågpunkt nära E20 i triangeln
mellan de tre vägarna och på fastigheten Brodderud 3:7 och två längs Stockholmsvägen.
Utöver verksamhetsytorna behöver det även utredas att gator och vägar i området inte
översvämmas. Att inte riksintresset E20 påverkas behöver även utredas. Eftersom det
behöver vara ett visst byggnadsfritt avstånd till E20 som Trafikverket bedömt till 30 m
inom planprogramområdet kan dagvattenhantering ske i det området. Hänsyn
behöver tas till den befintliga dimensioneringen av ledningar och trummor under vägar,
trycket på trummorna får inte bli för högt. I området norr om Stockholmsvägen finns ett
fördöjningsmagasin för dagvatten. Dagvattnet inom avrinningsområdet för
Mariestadssjön ska ledas norrut mot Mariestadssjön och dagvatten inom
avrinningsområdet för Tidan leds åt sydväst till stadens ledningsnät. Även
markområdet inom triangeln mellan Stockholmsvägen, E20 och väg 202 avrinner åt
nordväst till Mariestadssjön, Vänern. Dagvattenhantering kan ske med breda diken längs
de blivande fastighetsgränserna/användningsområden och med fördröjningsmagasin för
dagvatten i nordvästra delen av planprogramområdet. Enligt kommunens dagvattenpolicy
är ledningsnätet redan idag hårt belastat och vid ny exploatering ska dagvattenhanteringen
förbättra belastningen. Dagvattenhantering för verksamhetsområdena ska dimensioneras
för 20-års regn.
Inom planprogramet bedöms risker för ras och skred eller risker p.g.a. erosion som små
med hänsyn till terrängen.

MKN Vattenkvalitet
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Syftet med miljökvalitetsnormer(MKN) är att skydda människors hälsa och naturmiljön.
Det finns fyra olika kategorier för miljökvalitetsnormer; gränsvärden, riktvärden, mål och
krav i övrigt. Miljökvalitetsnormer för vattendrag och vatten vid kusten har tagits fram.
Aktuella vattenförekomster för planprogrammet är Tidan söderut och Vänern,
Mariestadssjön norrut. I den norra delen av planprogramområdet rinner vattnet norrut
till Vänern från området norr om Stockholmsvägen genom Backen, Bäckatorp, Mariedal
och Rörvik och rinner ut i Mariestadssjön, Vänern söder om Snapuden. I den södra delen
av planprogrammet rinner vattnet mot Tidan.
Vattenförekomst Vänern Mariestadssjön:
Kvalitetskrav ekologisk status/potential:
Ekologisk status, kvalitetskrav God ekologisk status 2021
Kemisk status, kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus
Vattenförekomst Tidan:
Ekologisk status, god ekologisk status 2027, undantag tidsfrist övergödning 2027
Kemisk status, god kemisk ytvattenstatus med mindre stränga krav bromerad difenyleter,
kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Området ligger inom avloppskänsliga vatten fosfor - inland och nitratkänsliga områden
(nitratdirektivet).
Lakvatten från Bångahagen och dagvatten från planprogramområdet behöver hanteras
separat, detta behöver vara en förutsättning i dagvattenutredningen.
Verksamhetsområdet för VA och dagvatten behöver utökas. Aktuellt vattenverk är
Lindholmen och aktuellt reningsverk i Mariestad, Norra vägen.

MKN Utomhusluft
Luftnormer finns för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5) marknära ozon,
bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normer för
kvävedioxid och partiklar (PM10) har visat sig vara de som riskerar att överskridas. PM10
är partiklar som är max 10 mikrometer stora. Det är främst i större städer som
gränsvärdena för dessa ämnen har riskerat att överskridas och trafiken har ofta varit den
största orsaken. Enligt de mätningar och beräkningar som har gjorts i Mariestads
kommun riskerar inga miljökvalitetsnormer för luft att överskridas.
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Jordbruksmark
I triangeln mellan E20, väg 202 och Stockholmsvägen (Brodderud 3:11) finns
jordbruksmark med klass 3. Jordbruksmarken ugör en kil mellan Stockholmsvägen och
E20 precis vid norra infarten och är ett område på ca 12 000 kvadratmeter.
Marken behöver tas ianspråk för väsentligt allmänt intresse som inte kan lokaliseras någon
annanstans. Enligt översiktsplan 2030 ska verksamheter lokaliseras till områden ianslutning till befintlig infrastruktur och handel lokaliseras längs Stockholmsvägen. Att lokalisera verksamheter och handel längs befintlig infrastruktur och särskilt vid infarten till staden
är ett väsentligt samhällsintresse då det är samhällsekonomiskt fördelaktigt att placera
verksamheter här. Den miljönytta som vinns genom att placera verksamheter nära infarten till staden jämfört med att placera dem någon annanstan dit transportsträckorna varit
längre och utsläppen därmed större är ett väsentligt allmänt intresse och som även gör
denna lokalisering bättre än andra lokaliseringar. Fordonservice ska inte placeras närmre
bostäder än 100 meter p.g.a. explosionsrisker och därmed är en lokalisering
närmre bostäder inte möjlig. Fordonservice är en samhällsfunktion och service som ändå
behöver vara lokaliserad i närheten av såväl tätorten som E20, det utgör också en del av
ett tekniskt försörjningssystem för vägarna och som därför enligt prop. 1985/86 utgör ett
väsentligt samhällsintresse. Enligt prop. 1985/86 3 s.53 utgör även intresset av att kunna
lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra ett väsentligt samhällsintresse som
motiverar ett ianspråktagande av jordbruksmark. Behovet av mark kan inte tillgodoses på
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas ianspråk då
marken behöver ligga vid infarten till Mariestad och även annan mark vid infarterna
behöver tas ianspråk för utbyggnad av tät bebyggelse för den framtida utvecklingen av
Mariestad och är utpekad för detta i översiktsplanen. Enligt MKB till ÖP har kommunen
i den rimlighetsavvägning som ska göras inte funnit andra lämpliga områden som kan
tillgodose denna typ av handel, industri och övriga verksamheter. Det är ett strategiskt
läge vid en nationell väg som har stor betydelse för lokal näringsutveckling. Inom
planprogramområdet sparas områden främst som buffertzoner till bostäderna eller
arbetsplatser p.g.a. hälsa och säkerhet, se redovisning i planprogrammets planbeskrivning.
Buffertzonerna utgör också viktiga spridningskorridorer som grön infrastruktur och
bidrar till ekosystemtjänster. Vägarna i området har också redan brytit upp större
sammanhängande jordbruksmark.

Skogsbruksmark
Enligt Skogsbruksplan detaljplanelagd mark finns söder om Stockholmsvägen på marken
som föreslås bebyggas röjningsskog, gallringsskog och föryngringsavverkning.
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Gallringsskogen beskrivs som kantzon mot väg längs vägen och olikåldring längre
söderut. Röjningsskogen beskrivs som luckig och ojämn. Tätortsnära skog ska bevaras
enligt skogsbruksplanen.
En del av området norr om Stockholmsvägen utgör lekplats med kojor för barn. Detta
område i närheten av busshållsplatsen på Krontorpsvägen kommer att bevaras enligt
föreslaget planprogram. Även fortsättningsvis kommer det att finnas tätortsnära natur
inom 300 meter från angränsande bostäder.
Skogsbruksplan finns även på en del av marken inom planprogramområdet som inte
är detaljplanelagd norr om Stockholmsvägen. Området är beskrivet i skogsbruksplanen
som ett område främst för produktion av lövvirke. Ett olikåldrigt lövområde ska skapass,
alla lövsorter ska gynnas, stor hänsyn mot villaområdet ska tas och det ska siktröjas mot
Stockholmsvägen enligt skogsbruksplanen.
Enligt prop. 1997/98:45 del 2 s.30 ska samhällsekonomiska hänsynstagande göras vid
konkurrerande intressen då skogsbruket ska skyddas så långt möjligt. Den samlade
bedömningen är att planläggningen av ett verksamhetsområde i nära anslutning till
befintlig infrastruktur och norra infarten till Mariestad främjar en från allmän synpunkt
god hushållning.

Jord-, berg- och grundvattenförhållanden
Jordartgrundlagret utgörs i planprogramområdet enligt SGU:s översiktliga kartmaterial till
största delen av postglacial sand. I planprogramområdet finns även sandig morän, glacial
lera och urberg samt vid korsningen mellan Stockholmsvägen och Marieforsleden morän.
Marken inom och i anslutning till planområdet är bebyggd med byggnader och vägar.
Markens höjdnivå ligger omkring ca +76-79 meter (RH2000) söder om Stockholmsvägen
och sluttar svagt mot söder. På markområdet i triangeln mellan E20, Stockholmsvägen
och 202 är markens höjdnivå ca +74-76 m och lutar svagt mot väster. Norr om
Stockholmsvägen är markens höjdnivå ca + 72-76 m och större delen av området lutar
svagt mot nordväst, i nordväst finns en lågpunkt och därefter stiger marken istället något
åt nordväst. Grundvattnets sårbarhet är i största delen av planprogramområdet klassad till
klass 3, vilket innebär hög sårbarhet, områden med hög genomsläpplighet, t.ex. sand eller
grus utan kända magasin.
För närbelägna fastigheten Jupiter 2 har ett geotekniskt utlåtande för planerade småhus
tagit fram. De geotekniska förhållanden liknar stora delar av planprogramområdet där den
naturligt lagrade jorden utgörs av sand och grusig sand. I allmänhet är jorden fast lagrad.
På 1,0 till 3,5 m djup har fast botten påträffats. Föreslagen grundläggning är direkt i mark
på naturligt lagrad jord eller på uppfyllnad av friktionsjord. Ytlig packning av
schaktbotten före grundläggning rekommenderas. Lokalt kan jorden vara flytbenägen och
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tjälfarlig, på sådana ställen behövs ett filter mot naturligt lagrad jord ordnas.
Gammastrålningen vid markytan har uppmätts till mindre än 10-15 u R/h och därmed
har det bedömts att några särskilda åtgärder inte har behövts. Grundvattennivån har bedömts vara på 1,5 meters djup eller därunder. I en översiktlig grundundersökning gjord av
Mariestads byggnadskontor 1974 (s. 4) har det gjorts provtagning på fastigheten
Brodderud 3:6. Provtagningen visar på att det är morän i provtagningspunkterna gjorda
inom planprogramområdet, även på områden som enligt SGU:s översiktliga kartering visar lera. Fast botten i form av stenblock eller berg har påträffats på djup mellan ca 1,8 och
3,2 m, förutom i en provtagningspunkt nära fastighetsgränsen där fast botten fanns på 5
meters djup. För fastigheten Solen 1 där ambulansstationen är placerad har en
grundundersökning utförts. Provtagningen visar att ytskiktet består av ett ca 0,1 -0,3 m
tjockt lager av sandig mullhaltig silt. Något stenig grusig sand/sandig morän finns överst
i den underliggande friktionsjorden. Därunder finns till största delen siltig sandig morän.
Jorden har i den tekniska undersökningen bedömts som fast lagrad. Föreslagen
grundläggning i den geotekniska undersökningen ska ske på frostskyddad nivå med sulor,
alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt fast lagrad jord eller väl packad fyllning.
Grundvatten har påträffats i två av de öppna groparna ca 1 meter under befintlig markyta.
i två öppna provtagningshål påträffades fri vattenyta på 0,8 resp. 0,7 m under befintlig
markyta. I övriga provtagningsgropar och provtagningspunkt påträffades inget vatten.
Markens genomsläpplighet för vatten och därmed möjlighet till infiltration bedöms som
låg.
Då en stor del av marken utgörs av sand, sandig morän och urberg och
planprogramområdet dessutom är ganska flackt, bedöms det vara stabilt. Då det även kan
finnas glacial lera kan det ändå behöva tas fram en geoteknisk undersökning i
detaljplaneskedet.

Kulturmiljö
Norr om avfallsanläggningen Bångahagen finns sumpskog med en tidigare torvtäkt.
Torvtäkten finns beskriven i Arkelogisk utredning steg 1 Rapport 2016:9 av
Västergötlands museum och är benämnd Torvtäkt RAÄ dnr 3.4.2-4741-2016 Mariestad
52 10-tal täktgropar. Sumpskogen och torvtäkten kommer inte att påverkas av
planprogrammet.
Enligt riksantikvarieämbetet finns på fastigheten Krontorp 1:1, sydöst om och i vägkanten
till Stockholmsvägen, synlig ovan mark, en gränssten i grå kalksten. Gränsstenen är 1,9 m
hög, 0,64 m bred och 0,15 m tjock. Inskriften vetter mot östnordöst och efter Vasavapnet
med hertigkrona står det: ANNO 1583 AF THENHÖGBÅRNE FVRSTENOC
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HERRE HERTIGCALLER MARIESTADFVNDERIT OC PREVILEGERIT OC
HITTIL THENE STEN GÅRRSTADSENS EGOR. Mot sydsydväst finns Mariestads
stadsvapen.
På fastighetn Brodderud 3:6 finns enligt rksantikvarieämbetet en milstolpe i kalksten i
riktningen nordnordöst - sydsydväst som är 1,26 m hög, 0,43 m bred och 0,1 m tjock.
Inskriptionen vetter mot sydsydöst. Texten under Karl XII: krönta
namnschiffer lyder:_I_4MiiL. Stolpen är dold från vägen av en hög granhäck.
I fastighetsgränsen mellan Krontorp 1:1 och Berga 2:7 finns en gränssten.
Riksantikvarieämbetet: På Brodderud 3:6 finns en torplämning benämnd Sofielund,
bestående av 2 husgrunder. Dessa är 9x6 m (NV-SÖ) och 0,2-0,3 m hög respektive 6*4 m
(NV-SÖ) och 0,3-0,5 m hög. Torplämningen har syllstensgrunder i delvis huggna stenar
och i lämningen finns spismursrester. Torpgrunden ligger ca 30 m från E20:s ramp och
hänsyn till torpgrunden bedöms kunna tas i kommande detaljplan.
Gränsmarkeringar och vägmärke är fornlämningar med lagskydd där ansökan om tillstånd
till ingrepp ska göras. Skyddsavstånd för dessa kan bero på topologi och landskap.
Hänsyn ska tas till torvtäkt och torpgrund och samråd ska göras med Länsstyrelsen.
Söder om Stockholmsvägen i anslutning till fotbollsplanen finns en stengärdsgård som
kommer att bevaras.
Enligt häradskartan från har det varit jordbruksmark i en del av planprogramområdet
tidigare. Ortofoto från 1960 och 1975 samt ekonomiska kartan från 1970 visar också att
det varit jordbruksmark i området då. Mellan 1960 och 1975 är jordbruksmarken i stort
sett oförändrad, endast på några ställen har det vuxit upp skog. Med tiden har det
dock vuxit upp skog i en stor del av området. Lyckan har varit bebyggt sedan 1840, en bit
från boningshuset finns även ekonomibyggnader. Bergabo på Brodderud 3:7
avstyckades 1947 och har varit bebyggt med bostadshus sedan 1939. Området ingår inte
i de särskilt utpekade miljöer med lokalt kulturhistoriskt intresse som finns utpekade i
”Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Mariestads kommun, Landsbygden”
som tagits fram av Västergötlands museum och Mariestads kommun. Lyckan kan ändå ha
ett visst kulturhistoriskt värde som kan behöva dokumenteras.
Utvecklingen av det föreslagna verksamhetsområdet skulle kunna få viss påverkan på
kulturmiljövärden då landskapsbilden förändras och möjligheten till läsbarhet av de

17

historiska sambanden försvåras. På det som tidigare varit jordbruksmark har skog vuxit
upp och landskapet har därför redan förändrats.
För att spegla de befintliga kulturmiljövärden som finns på orten ut mot E20 skulle t.ex.
en anknytning till ortens kulturmiljö kunna göras i utformningen av vägens gestaltning.

Lyckan på fastigheten
Brodderud 3:6

Omgivningspåverkan
Trafikbuller vid bostäderna
Trafikflöden på Bäckavägen bedöms som låga då vägen leder till några bostäder och
gårdar för att sedan övergå i Törnbergavägen. Några skogsvägar går även från
Bäckavägen. Trafikflödet och trafikbullret som följer av det tas fram i detaljplaneskedet.
Förslagen innebär ingen förväntad ökning av trafik på Bäckavägen då utfarten från
verksamhetsområdet kommer att vara mot Stockholmsvägen i riktning mot E20.
Skogen närmast och väster om E20 där området är bullerutsatt bevaras och utgör även
fortsättningsvis bullerskydd mot E20 för befintliga och ny bostäder.
Omgivningsbuller
I omgivningsbuller från verksamheter ingår även lastning och lossning, parkering och
fläktar. Den härskande vindriktningen är från sydväst och terrängen är ganska flack med
höjdskillnader på några meter. En buffertzon med träd kan införas i planläggningen för
att skydda bostäderna från omgivningsbuller från verksamheter. Då
buffertzonen utgör skydd mot omgivningsbuller bedöms inte andra skyddsåtgärder såsom
vallar eller bullerplank nödvändiga. Buffertzonen är som minst 50 meter mellan
verksamhetsområdet och befintliga och föreslagna bostäder. Då vindriktningen är från
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sydväst och de närmsta bostäderna ligger väster och sydväst om föreslagna verksamheter
bedöms buller från verksamhetsområdet inte färdas i riktning mot de närmsta
bostäderna. Med en buffertzon på 50 meter kan verksamheter med mindre
omgivningspåverkan etableras närmast buffertzonen. Uppförande av byggnader kan ge
visst skydd mot buller och detta kan tas i beaktande när bakomliggande verksamheter
placeras. Ett område där byggnader inte får uppföras inom 4,5 m från fastighetsgräns
införs även.
Risker och övrig omgivningspåverkan
Bensinstationer bör enligt ”Bättre plats för arbete” placeras 100 m från närmsta bostad.
Omgivningspåverkan från bensinstationer kan utöver omgivningsbuller vara
explosionsrisker med lagring av bensin och diesel i cisterner under mark, lagring av gasol i
brandsäkra skåp och lossning av transporter till anläggningen.
Omgivningspåverkan har betydelse i första hand för omkringliggande bostäder, men kan
även påverka arbetsplatser där människor vistas under längre tid. Vilken typ av
omgivningspåverkan som återvinningscentralen Bångahagen och Räddningstjänstens
övningsområde medför och på vilket avstånd det kan vara lämpligt att planlägga för
verksamheter behöver undersökas. Räddningstjänstens övningsområde ska samrådas med
Räddningstjänsten. Längs Stockholmsvägen finns också en ambulansstation vars påverkan
på ny verksamheter likväl som det omvända behöver undersökas.

Potentiellt förorenade områden
På fastigheten Krontorp 1:1 på marken i triangeln mellan Stockholmsvägen, E20 och väg
202 finns ett potentiellt föorenat markomåde där inventering gjorts och riskklass 3,
måttlig föroreningsrisk getts. På området har det varit bilvårdsanläggning, bilverkstad
samt åkerier. Enligt utdrag ur EBH kan kemikalier som använts vara t.ex.
avfattningsmedel, smörj och hydrauloljor samt olika typer av lösningsmed. Enligt EBH
är den huvudsakliga potentiella föroreningen olja men troligen inte i mer än måttlig
omfattning. Inventeringen av området är avslutad utan åtgärd. Provtagning och eventuell
sanering kan behöva genomföras i samband med detaljplaneläggning.
På Krontorp 1:1 söder om Stockholmsvägen finns även potentiellt förorenad mark nära
korsningen mellan Stockholmsvägen och Marieforsleden som kommer från upplag,
marken har åtgärdats och har statusen mindre känslig markanvändning.
På Krontorp 2:4 finns även potentiellt förorenad mark från drivmedelshantering som har
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åtgärdats till statusen mindre känslig markanvändning.
På fastigheten Krontorp 1:1 vid korsningen mellan Stockholmsvägen och
Marieforsleden på mark planerad för Räddningstjänsten finns potentiellt förorenad mark
med status åtgärd med preciserad status mindre känslig markanvändning där det tidigare
har varit gruva och upplag, järnmalm m.fl.
På fastigheten Krontorp 2:4 finns ett potentiellt förorenat område med status åtgärd med
preciserad status mindre känslig markanvändning där det tidigare varit
drivmedelshantering.
I anslutning till planprogramområdet finns på fastigheterna Korstorp 1:4 och
Skogsviolen 3 områden som har identifierats men inte inventerats. På Korstorp 1:4 har
det tidigare varit bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. På Skogsviolen 3 har det
tidigare varit drivmedelshantering. Söder om planprogramområdet ligger Bånghagens
avfallsanläggning där det har varit avfallsdeponier med icke farligt och farligt avfall och
som inventerats och där delåtgärd utförts och getts riskklass 2.

Mellankommunala och regionala förhållanden
De mellankommunala och regional frågor som främst berörs inom planprogramområdet
är kopplat till riksintresset för kommunikation, E20. En trafikflödesberäkning för
planprogramområdet kommer att tas fram i detaljplanearbetet. Hänsyn till lämpligt
avstånd till bebyggelsen med hänsyn till farligt gods och trafiksäkerhet har tagits.
Eftersom verksamheterna placeras nära infrastruktur och norra infarten blir utsläppen
mindre än om verksamheterna placerats på någon plats dit avståndet varit längre. En
dagvattenutredning kommer att tas fram för att vattenkvaliteten i vattendragen inte ska
påverkas negativt.

Sociala värden
Den natur som är närmast bostäderna bibehålls och fortsätter att utgöra tätortsnära skog.
Gång- och cykelbanan längs Stockholmsvägen förlängs, vilket ökar tillgängligheten i
området. Brukshundsklubben och naturen i dess närhet ger möjlighet till aktivitet. Det
nya verksamhetsområdet möjliggör nya arbetsplatser, vilket kan bidra till att människor
kan få en meningsfull sysselsättning. Verksamhetsområdet bör utformas så att det blir en
trygg plats att vistas på dygnet runt.
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Avfall
Avfallshantering Östra Skaraborgs renhållningsorning med föreskrifter och avfallsplan ska
följas.

Planeringsunderlag och utredningar
Planprogrammet syftar främst till att utreda vilka frågor som kommer att behöva beaktas
och vilka utredningar som behöver tas fram i detaljplaneskedet. Planprogrammet syftar
inte till att ge en komplett utredning av alla planeringsförutsättningar. De inventeringar
som har gjorts sedan tidigare avser förorenad mark och inventering av lövskog, sumpskog
och fornlämningar. Riskanalys för farligt gods framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län
har använts i riskutredningen.
Utredningar som kommer att behöva tas fram i detaljplaneskedet är utöver utredning av
förorenad mark även dagvattenutredning, bullerutredning och beräkning av tillkommande
trafikflöden. Även en geoteknisk utredning kan komma att behöva tas fram under
detaljplaneskedet.
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Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
En redovisning enligt 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900) ska göras i detta
avsnitt. Om detaljplanen omfattas av undantag från kraven på undersökning enligt 6 kap.
5 § miljöbalken ska detta framgå i detta avsnitt.
Kommunen har tagit fram en undersökning av om planprogrammet kan tänkas leda till
en betydande miljöpåverkan, se bilaga. Enligt undersökningen bedöms planprogrammet
inte leda till att en betydande miljöpåverkan kommer att uppstå.
Planprogrammet bedöms få en positiv påverkan på miljön avseende utsläpp från fordon
när verksamheter placeras nära infrastruktur och infarten jämfört med om de placerats
någonannanstans inom kommunen där avstånden blivit längre. Planprogrammet bedöms
få viss påverkan på materiella värden och landskap då en del då en del skogs- och jordbruksmark föreslås exploateras. Energi och naturresurser sparas också när verksamheter
placeras nära befintlig infrastruktur och ny infrastruktur enklare kan anslutas dit.

Fastighetsindelningsbestämmelser och rättigheter
Om det i detaljplanen finns fastighetsindelningsbestämmelser eller rättigheter ska de
särskilda prövningar som ska ske enligt 4 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas.
Fastighetsindelningsbestämmelser föreslås inte införas i kommande detaljplaner.
Rättigheter som kan bli aktuella är officialservitut med ändamålet väg på prickmark.

Beskrivning och genomförande
Planbestämmelser
Planbeskrivningen till detaljplaner ska innehålla en redovisning av motiven till de enskilda
regleringarna som detaljplanen innehåller. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens
syfte samt 2 kap. eller 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Lagstödet enligt 4 kap.
plan- och bygglagen (2010:900) till regleringarna ska anges.
Planbestämmelser införs först i detaljplanen som tas fram efter planprogrammet. Redan i
planprogrammet föreslås dock lämplig markanvändning inom planprogramområdet. En
del planbestämmelser såsom skyddsåtgärder med anledning av farligt gods behöver
införas i detaljplanen för att hälsa och säkerhet ska säkerställas. Det kan t.ex. gälla att
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friskluftsintag ska placeras bortvänd från farligt godsled. Nödvändiga åtgärder som
behöver införas som planbestämmelser har beskrivits under rubriken Farligt gods.
Planbestämmelser för t.ex. infiltration i marken eller en viss exploateringsgrad kan införas
för att förhindra översvämning om dagvattenutredningen visar att det kan vara lämpligt.
Höjden på byggnaderna föreslås bli ca 10 meter. Naturmark kommer att planläggas som
buffertzon mellan bostäderna och verksamheterna samt E20.
Användningsbestämmelsen Z - verksamheter innebär att området kan användas för
serviceverksamheter, lager, verkstäder, tillverkning med tillhörande försäljning, handel
med skrymmande varor och liknande verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.
Med användningsbestämmelsen Z avses verksamheter med behov av lokaler för material
eller utrustning. Viss handel ingår i bestämmelsen verksamheter, handel med skrymmande
varor kan ingå eftersom den typen av handel har liknande omgivningspåverkan som
övriga verksamheter som ingår i andvändningen. Handel inom användningen avser
framför allt partihandel, men om varorna producerats i området kan även försäljning till
enskilda ingå. Parkering och kontor ingår i användningen om de utgör komplement till
verksamheterna.
Eftersom även handel föreslås inom verksamhetsområdet kan både detaljhandel,
partihandel och handel med skrymmande varor ske inom området.
Det står i översiktsplanen för Mariestads kommun att verksamheter ska placeras vid
infarterna till Mariestad. I fördjupningen av översiktsplan för Mariestad pekas enligt
översiktsplanen Stockholmsvägen och Göteborgsvägen ut som de primära stråken för
handel och komersiell service. I översiktsplanen för Mariestads kommun föreslås att
handel och verksamheter även i fortsättningen lokaliseras till stråket Göteborgsvägen Stockholmsvägen, med fokus på Mariestads historiska centrum.
Översiktsplanen beskriver också att externhandelns etableringar och besöksnäringens
respektive väginfrastrukturens servicefunktioner också behöver ses som service för lokala
boendemiljöer.
Eftersom ingen utredning som visat att särskilda skäl till att separera handel med
skrymmande varor och detaljhandel finns för planprogramområdet, behöver
planbestämmelsen för verksamheter Z, preciseras till att inte avse handel med
skrymmande varor eftersom huvudregeln är att handel inte får begränsas genom
regleringar i detaljplan för att inte motverka effektiv konkurrens. Om inte Z,
verksamheter preciseras innehåller användningen handel med skrymmande varor. Även
användningen H, handel är emellertid föreslagen för planprogramområdet, därför behövs
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ingen precisering då planprogramområdet föreslås planläggas för både detaljhandel och
skrymmande varor. Skyddsavstånd mellan farligt godsled och markområden för handel
och verksamheter är dock olika. Då Trafikverket hävdar ett bebyggelsefritt
avstånd på 30 meter från E20 och dess ramper, föreslås marken i dess anslutning
planläggas för både varksamheter och handel 30 meter från vägområdet.
Anpassning till den nya sträckningen av E20 enligt pågående vägplaner ska göras.
I den gällande detaljplanen för området finns ett övningsområde för Räddningstjänsten
planlagt i anslutning till Bångahagens avfallsanläggning. Möjligheten att planlägga
övningsområdet närmre området planlagt för Räddningstjänstens station alternativt att
övningsområdet ska ligga kvar på planlagt område ska utredas i kommande detaljplan.
Räddningstjänsten har idag ett tidsbegränsat bygglov för anläggande av övningsfält som
gäller fram till 2023-06-13. I övningsanordningarna ingår containrar och en byggnad som
används som omklädningsrum och väderskydd. Dessutom ingår att mark hårdgörs för
att möjliggöra ett fungerande övningsområde, kunna placera ut containrar och byggnad
och att övningsfordon ska kunna ta sig över området. Om Räddningstjänstens behov är
desamma idag och framöver behöver undersökas.
Om nyetablering av handel norr om Bångahagen och söder om Stockholmsvägen är
möjlig och isåfall på vilket avstånd till verksamheter som återvinningscentralen och
Räddningstjänstens övningsområde behöver också studeras med hänsyn till
omgivningspåverkan i kommande detaljplan. Omgivningspåverkan från
återvinningcentralen och övningsområdet med hänsyn till befintliga bostäder behöver
också bedömas. Vid bygganmälan för det tidsbegränsade bygglovet bedömdes
verksamheten vid övningsfältet inte vara av sådan karaktär att det krävdes några
bullerskyddande åtgärder. Släckvatten var tänkt att ledas till ett lakvattendike vid
avfallsanläggningen och området med övningsfält skulle inhägnas.

Prövning enligt annan lag
I dagvattenutredningen behöver markavvattningen beaktas. Dikesföretag inom och
nedströms planprogramområdet kan behöva omprövas om det utgående flödet från
planprogramområdet kommer att överstiga det som beslutats om i dikesföretaget.
Två dikesföretag berörs, dels Brodderuds dikesföretag inom planprogramområdet och
dels Stommens dikesföretag nedströms planområdet.
Verksamhetsområde för VA och dagvatten behöver utökas, både norr om
Stockholmsvägen och söder om Stockholmsvägen om föreslaget planprogram planläggs i
detaljplan.
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Illustrationer
Följande är illustrationer över hur en utbyggnad skulle kunna se ut i
framtiden. Illustrationerna visar hur en möjlig utbyggnad skulle kunna se ut, men
verksamhetsområdets byggnader skulle även kunna ha en annan utformning.

B - Bostäder
G - Drivmedelsförsäljning
H - Handel
Z - Verksamheter
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Detaljplanernas genomförande
Huvudman för allmän plats
Kommunen föreslås bli huvudman för allmän plats i kommande detaljplan/detaljplaner.

Fastighetsbildning och rättigheter
Kommunen äger idag den mark som föreslås bli verksamhetsområden i planprogrammet.
Avstyckningar från Krontorp 1:1, Krontorp 3:6 och Brodderud 3:11 för fastigheter för
verksamheter kommer att behöva göras efter detaljplanens/detaljplanernas antagande.
Rättighet till väg kan behöva bildas för fastigheterna. Fastigheterna för verksamheter
förväntas bli ca 5000 - 10 000 kvadratmeter.
De avtal som idag finns inom planprogramområdet och berör kommunens fastigheter är
följande:
Krontorp 1:1 Avdrivningsmark, JAK, Nr.2
Krontorp 1:1, Krontorp 2:11, avtal Räddningstjänsten, Nr. 66
Krontorp 2:1, Krontorp 2:7, Arrende, Brukshundklubben, Nr. 27
Krontorp 2:1, VA-ledning, 2st ytor, avtalsservitut 16-IM3-95/7717.1
Brodderud 3:11, 2 st avtal skötsel av trafikplatser vid E20
Korstorp 1:7, Muggebo jaktarrende, Nr.4
Brodderud 3:6 belastas av en ledningsrätt med ändamålet starkström. Ledningsrätten
kommer inte att påverkas av detaljplanen då den del av fastigheten som belastas av
ledningsrätten inte kommer att exploateras. Krontorp 1:6 belastas av ett avtalservitut för
en vattenledning till förmån för Krontorp 1:14 och Krontorp 2:2. Krontorp 2:1 belastas
av ett avtalsservitut för en vattenledning till förmån för Krontorp 1:14 och Krontorp 2:2.
Inom planprogramområdet finns flera officialservitut med ändamålet väg som inte
kommer att påverkas av planprogrammet.

Ansvar för utbyggnad och drift
I kommande detaljplan ska det redovisas vem som avses ansvara för utbyggnad av och
drift av allmänna platser och utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar. I
de fall det är känt vid detaljplanens/detaljplanernas antagande ska det redovisas vem som
avses ansvara för utbyggnad och drift av annan infrastruktur inom detaljplanelagt område.
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Allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar och annan
infrastruktur
Mariestads kommun är ansvarig för utbyggnad och drift av allmänna platser och
vatten- och avloppsanläggningar fram till fastighetsgräns för privat mark.
Väner Energi, Ellevio, Skonova och Telenor har ledningar i området.
Trafikverket har belysning och en belysningscentral i området där Trafikverket är
väghållare.
Fjärrvärmenätet slutar innan Marieforsleden vid Högelid och Ladukärr. Väner Energi
kan komma att vara ägare äv elnätet inom planprogramområdet och kan även komma att
ansvara för drift och skötsel av detta.
Avfallshantering ska ske enligt Avfallshantering Östra Skaraborgs renhållningsordning
med avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Genomförandeavtal
Om kommunen avser ingå genomförandeavtal ska detta redovisas i kommande detaljplan.
Även avtalets huvudsakliga innehåll och konsekvenser av att detaljplanen genomförs med
stöd av detta ska redovisas i detaljplanen.

Utformning och förvaltning av allmän plats
Gång- och cykelvägen längs Stockholmsvägen föreslås förlängas och ansluta till den
föreslagna gång- och cykelvägen i vägplanen för E20 där Trafikverket är huvudman.

Bedömning av kostnader för genomförande
En ekonomisk bedömning av vad genomförandet av detaljplanen kan antas innebära samt
den kostnadsfördelning och det betalningsansvar som kan uppkomma för olika parter
som berörs kommer att redovisas i detaljplanen.

Påverkan på gällande planer
I gällande detaljplan Bångahagen är marken planlagd för natur, bostäder, Y
brukshundsklubb, A räddningsstation, A övning för räddningstjänsten, (E deponi för
avfall, E återvinning, mellanlagring och sortering och mindre störande bearbetning av
material för återvinning och återanvändning. )
Den mark som föreslås tas i anspråk för verksamheter söder om Stockholmsvägen, öster
om ambulansstationen och väster om bostadsmarken, är i dagsläget planlagd som Natur.
I den gällande detaljplanen anges att marken planlagts som Natur för att utgöra ett skydd
mot avfallsanläggningen. Mellan avfallsanläggningen och bostäderna vid
Stockholmsvägen är det ca 300 meter.
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I den gällande detaljplanen finns mark för Räddningstjänstens övningar planlagd. Det
står beskrivet i planbeskrivningen att det är över 300 meter mellan Räddningstjänstens
övningsområde och närmsta bostad vid Stockholmsvägen.
Området som är inom planprogramområdet och norr om Stockholmsvägen är i dagsläget
inte planlagt.
Tidsplan
Samråd planprogram sommar 2020
Godkännande planprogram hösten 2020
Uppstart detaljplanearbete hösten 2020
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