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2 FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 Mariestad
Mariestads kommun ligger i den nordöstra delen av Västra Götalands
län f d Skaraborgs län. Länsdelen är en typisk glesbygdsregion utan
något större centrum på nära håll. Kommunen har ca 24 000 invånare
och tätorten ca 15 000. Mariestads tätort fungerar som ett närcentrum
för främst kommunerna Gullspång, Töreboda och Mariestad medan
Skövde med sina ca 35 000 invånare på ca 4 mils avstånd fungerar som
ett subcentra till Göteborg för hela den östra länsdelen.

Mariestad är centrum för arbetsmarknaden i den norra länsdelen och
det är därför viktigt att företag kan beredas plats i attraktiva områden
med bra annonsläge och goda kommunikationer. Köpet av marken
inom planområdet är ett led i att skapa förutsättningar för ett av kommunens fem prioriterade insatsområden, nämligen ”Konkurrenskraftigt
näringsliv”.
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2.2 Kommunal planering
Mariestads kommun har ett flertal olika dokument som är av betydelse
för kommunens utveckling. De som har störst inverkan på den fysiska
planeringen redovisas nedan.
2.2.1 Översiktsplan Mariestads kommun 2003
Vintern 2013 antog Kommunfullmäktige översiktsplan för Mariestads kommun. I översiktsplanen anges kommunens vision, mål och
strategier. Bland dessa mål så berörs programområdet av följande mål:
- Tidans värde från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt ska tas till
vara. Allmänhetens tillgång till Tidans nedre delar och mynningsområden för rekreation, friluftsliv och sportfiske bör förbättras. En vandringsled längs stranden från Ekudden till Ullervad bör förbättras. Stränderna
bör, där möjlighet finns, betas för att bli mer tillgängliga och tilltalande.
- Kommunen ska aktivt verka för att stärka förutsättningarna för Tidan-öring och asp. Grävning, muddring och andra åtgärder som kan ha
en negativ påverkan på det biologiska livet bör undvikas under känsliga
tidpunkter.
- Nuvarande fiskevårdsområde från mynningen till bron vid E20 bör
utökas uppströms till Ullervad.
- Riskerna för punktutsläpp av föroreningar i samband med olyckor,
bränder och liknande från olika typer av verksamheter bör förebyggas.
- Vid åtgärder inom jordbruket bör stor hänsyn tas till de miljöinslag
som karaktäriserar området. Odlingslandskapets struktur bör så långt
som möjligt bevaras med sina olika småbiotoper, ängs- och hagmarker
som är värdefulla för naturvården. Det är önskvärt med trädridåer utmer
vattendrag, alléer och trädplanteringar och andra inslag som berikar
landskapet och den biologiska mångfalden.
- Brukningsvärd åkermark som tas ur produktion bör användas så

Utdrag ur översiktsplan 2003. Röd ring markerar planområdets läge.
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att framtida återgång till livsmedelsproduktion är möjlig eller för att
skyddsvärda naturtyper som försvunnit på grund av uppodling.
I kommunens översiktsplan har delen närmast väg 201, Sandbäcksvägen, pekats ut som arbetsområde medan övriga delar ligger kvar som
mark för jordbruket. Mariestad har ett stort behov av ytterligare kvartersmark för småindustri och handel. Programområdet bedöms inte ha
några höga naturvärden och att bevara dess karaktär som åker bedöms
inte vara möjligt vid omvandling till kvartersmark. I avvägningen mellan olika allmänna intressen har behovet av kvartersmark för småindustri och handel bedömts väga tyngre än bevarandet av åkermarken.
För att kompensera för ianspråktagandet av åkermarken så föreslår
programhandlingen att området närmast Tidan omvandlas till naturmark vilket medför positiva konsekvenser för Tidan och områdets
naturvärden. Det finns goda förutsättningar för att plantera trädridåer
m.m. mot Tidan. Förslaget innebär även att allmänhetens tillgång till
Tidan stärks och skapar nya förutsättningar för en vandringsled mellan
Ekudden och Ullervad vilket stärker det rörliga friluftslivet och förbättrar rekreationsmöjligheterna inom området. I anslutning till vattnet
planeras även bryggor att uppföras vilka kan användas för sportfiske.
Programförslaget motverkar inte en eventuell framtida utökning av fiskevårdsområdet och bedöms inte ha påverka beståndet av Tidan-öring
och asp.
För att hindra utsläpp från farligt godstransporter från att nå Tidan
vid en eventuell olycka på E20 kan de på illustrationskartan utpekade
dagvattendammarna användas som uppsamlingsyta.
Ianspråktagande av åkermarken innebär en avvikelse från översiktsplanens riktlinjer men sammantaget bedöms programförslaget innebära
positiva konsekvenser för området och Tidan.
2.2.2 Fördjupad översiktsplan för Mariestad, 2013
I juni 2013 antog Kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen
för Mariestad (FÖP Mariestad). I FÖP:en utpekas planområdet som ett
område för nyckelprojekten strandpromenaden/södra stadsdelsparken
och tvärkoppling med en ny bro över Tidan.
I FÖP:en framhålls att områdets placering längs med E20 ger goda
förutsättningar för verksamheter att etablera sig i bra skyltläge nära det
regionala och nationella vägnätet. Samtidigt är det viktigt att relationen
till Tidans landskapsrum som idag är viktigt som Mariestads skyltläge mot E20 och väg 26. Kontrasten mellan det öppna landskapsrummet som Tidan och jordbruksmarken utgör mot vägsträckorna genom
skogsområdet är en viktigt kvalitet. Utformning av anslutningar och
placering av ny E20 dragning är avgörande för områdets framtida utvecklingsmöjligheter.
Bron över Tidan har utgått ur programmet som i övrigt bedöms vara i
linje med den fördjupade översiktsplanens intentioner.
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Utdrag ur FÖP Mariestad 2013, illustrerad karta över delprojekt Sund.

2.2.3 Övriga kommunala styrdokument

Övriga kommunala styrdokument som bör beaktas under kommande detaljplanearbeten listas nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avfallsplan
Cykelplan
Dagvattenpolicy
Energi- och klimatplan
Energieffektivseringsstrategi ”Ett grönt och skönt MTG”
Grönprogram
Naturvårdsplan
Skogsbruksplan
Ljussättningsprogram
Trafiknätsanalys

2.3 Planområdet
Det aktuella markområdet har ett strategiskt läge mellan två av kommunens huvudinfarter och utmed E20. Marken utgörs till största delen
av åkermark.

8
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Planområdet sett från trafikplats Sandbäcken. Bild 1 o 2.
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Planområdet sett från trafikplats Sandbäcken. Bild 3 o 4.
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2.4 Trafik
I april 2014 fastställdes Nationell plan för transportsystemet 2014-2025
vilket bland annat innbebär en utbyggnad av E20 genom Västra Götaland. Satsningen innebär att hela E20 genom Västra Götaland blir mötesseparerad samt att fem nya sträckor byggs ut till 2+2 väg, däribland
Förbi Mariestad. Arbetet beräknas vara genomfört till år 2025.
Trafikverket har under 2009 gjort en förstudie för ”E20, delen förbi
Mariestad”. I förstudiens beslutshandling från december 2012, redovisas en vägstandard som är genomgående fyrfältsväg med planskilda korsningar och passager. Val av hastighetsstandard 100 km/h eller
högre ska utredas i vägplaneskedet. För trafikplats Sandbäcken har en
utredningsskiss redovisats enligt nedanstående figur. Skissen innehåller en relativt omfattande ombyggnad av hela trafikplatsen vid Sandbäcken. Denna gäller tills vidare som förutsättning för anslutning av
planområdet.
E20 hade 2006 cirka 9 130 fordon/årsmedeldygn i det aktuella avsnittet söder om planområdet. Av denna trafik var cirka 21% tung trafik
dvs cirka 1 920 fordon/årsmedeldygn. Om trafiken omräknas till 2011
års nivå bedöms att den uppgår till ca 9 660 varav cirka 2120 är tunga
fordon. Enstaka mätningar 2011 har redovisat 9400, 9600 resp 10100
fordon/dygn.

Utdrag ur Trafikverkets förstudie 2009. Anslutningen till planområdet är tänkt att
ske i en ny stor fembent cirkulationsplats norr om korsningspunkten.
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2.5 Farligt gods
E20 utgör en primär transportled för farligt gods vilket medför en risk
för omgivningen och kräver att riskaspekter uppmärksammas i planeringen. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län
har utarbetat en riskpolicy som innebär att risker alltid ska bedömas vid
framtagande av detaljplaner inom 150 meter från en farligt godsled.
Riskpolicyns riskhanteringsavstånd är indelad i tre zoner, A-C, utan
fasta gränser, där zonerna redovisar möjlig markanvändning. Se även
rubriken 3.6.2 Farligt godstransporter.

Riskhanteringsavstånd 150 m
Zon A: till exempel odling, ytparkering och trafik
Zon B: till exempel bilservice, industri, kontor, lager och friluftsområde
Zon C: till exempel bostäder, centrum, vård och skola

2.6 Riksintressen
Planområdet gränsar i norr till det s k geografiska riksintresset enligt
MB 4 kap 2 §. Detta riksintresse, som omfattar hela Vänern med strandområden och öar, avser natur- och kulturvärden som är av intresse för
friluftsliv och turism.
E20 hävdas som riksintresse för kommunikationer. Se även rubriken
Vägsystem.

Riksintresse enligt MB4 kap 2 §.
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2.7 Natur- och kulturvärden
Praktiskt taget hela planområdet består av odlad åkermark som brukas
från den brukningsenhet som ligger nordväst om den blivande industrioch handelsmarken. Inom åkermarken finns inga naturvärden och inte
heller några kulturvärden utöver de som är kopplade till odlingslandskapet. Marken är platt och öppen varför området exponeras mycket
tydligt från omgivningarna.
Tidan som bildar gräns i väster har generellt höga naturvärden genom att den är viktig för flera fiskarter. Den aktuella långsamtflytande
sträckan saknar lekbottnar för öring men utgör vandringsväg för tidan
öring samt födosöksområde och ev lekområde för bl a stationär gädda
och vitfisk.
Enligt Naturvårdsplan för Mariestads kommun från 2006 varvades
åkerbruk med betes- och slåttermark i det gamla bondesamhället för att
ge foder åt djuren och träden i hagmarkerna hamlades. Denna markhantering gynnade konkurrenssvaga arter och mest värdefulla för många
växt- och djurarter är ängs- och hagmarker vilka varit kontinuerligt
hävdade under lång tid. Åkermarken inom programområdet bedrivs
som ett modernt jordbruk.
I Naturvårdsplanen, anges även att betade strandängar längs med Tidan är mycket värdefulla för fågellivet. Under 1900-talets senare del
har många av strandängarna vuxit igen med buskar och strandskog. Naturvårdsplanen framhåller att Tidanöringen är en lokalt viktig art men
programområdet utpekas inte som ett viktigt uppväxtområde.
Programområdet utgörs i stort sett helt av odlad åkermark som sträcker sig nästan helt fram till Tidan. Området bedöms inte innehålla några
av de naturvärden som framhålls som värdefulla i Naturvårdsplanen.
Inte heller Tidanöringen bedöms påverkas negativt av en exploatering.

2.8 Strandskydd
Strandskyddsförordnandet omfattar en zon om 100 m från strandlinjen
och hela Tidans vattenområde. Enligt MB (miljöbalken) 7 kap 13 § avser förordnandet att:
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Enligt MB 7:15 får inom strandskyddsområde inte ...
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller vissa anordningar, eller åtgärder vidtas
som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Kommunen kan efter prövning i detaljplan upphäva strandskyddet
helt eller delvis inom planområdet. Inom strandskyddsområdet plane-
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ras uppförande av Tidan-promenaden och nya bryggor med avsikten
att tillgängliggöra strandområdet för allmänheten. För att säkerställa
strandskyddets krav på fri passage för allmänheten mellan strandlinjen och planerad bebyggelse avses ett grönområde sparas som strandskyddszon utmed Tidan. Zonen avses vara allmänt tillgänglig och ingå
i det pågående arbetet med Tidan-promenaden vilket bedöms stärka den
allmänna tillgängligheten till strandskyddsområdet.
Strandskyddet föreslås upphävas inom vattenområden för planerade
bryggor i kommande detaljplanearbeten. I miljöbalkens 7 kap. 18c §
anges sex särskilda skäl för att kunna upphäva strandskyddet; dessa
gäller om området
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen
inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området,
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Mariestad har ett stort behov av ytterligare mark för småindustrier
och handel. Utvecklingen av Sunds handels- och industripark och tillgängligörandet av Tidans stränder bedöms vara ett mycket angeläget
allmänt intresse som är av stor vikt för den fortsatta utvecklingen av
Mariestads tätort. Som skäl för upphävande av strandskyddet för vattenområde anges punkt nr 5 - att området behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allämnt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Även punkt nr 3 anförs - att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området.
Upphävandet motiveras med att föreslagen markanvändning inte strider mot strandskyddets syften och inte bedöms innebära någon väsentlig påverkan för livsvillkoren för djur- och växtlivet.
Eventuella åtgärder inom park- och naturmark föreslås hanteras med
dispensgivning. Planerade bryggor ska anmälas som vattenverksamhet.
Behovet av upphävande av strandskydd utreds vidare i detaljplaneskedet.

2.9 Klimatanpassningsåtgärder
Effekterna av ett förändrat klimat kommer sannolikt leda till ökad och
mer intensiv nederbörd, höjda medeltemperaturer och värmeböljor
samt stigande vattennivåer. Hantering av risken för ökade vattennivåer
har blivit allt mer viktig. Detta gör att det är nödvändigt att anpassa
planering och byggande till dessa förändrade förutsättningar.

14
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Det finns flera studier som SMHI har arbetat fram, bland annat Fördjupad studie rörande översvämningsriskerna för Vänern – Slutrapport
(Rapport Nr 2010-85)och Klimatanalys för Västra Götalands län (Rapport nr 2011-45). Länsstyrelsen har tagit fram publikationen Stigande
vatten som är ett bra hjälpmedel vid planering nära översvämningshotade områden.
Med anledning av närheten till Tidan så berörs planområdet framförallt
av risk för översvämning.

2.10 Översvämningsrisker
Tidan flyter lugnt genom planområdet utan nämnvärd nivåskillnad.
Vattennivån i Tidan ligger normalt lägre än + 53,5 m ö h. Vid höga vattenflöden kan vattennivån stiga upp mot + 54,5.
Nivån + 54,5 ligger ca 50 m från strandlinjen på huvuddelen av den
aktuella sträckan. I söder blir strandområdet flackare och avståndet ökar
här till ca 100 m. Efter ca 200-300 m har nivån ökat till + 55,5.
Färdigt golv i nya byggnader bör inte utan särskilda åtgärder läggas
lägre än +55 m ö h.
Vattennivåerna pekar på att källare utan särskilda åtgärder är olämpliga inom planområdet möjligen med undantag för de östra delarna som
ligger högre än + 56,5. Förbud mot källare bör införas i kommande
detaljplaner.
Befintliga höjder i programområdet visas på illustrationskartan, sid
19. Angivna höjder är bedömda nivåer i höjdplan RH 2000.

2.11 Radon
Hela planområdet ligger inom ett s k låg- eller normalriskområde för
markradon, vilket innebär att strålningen inte bedöms vara något problem för den föreslagna typen av markanvändning.
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2.12 Geoteknik
Marken har undersökts under 2010 och resultatet redovisats i en rapport
upprättad av WSP 2010-06-14. Bedömningen nedan har gjorts utifrån
undersökningar i representativa punkter.
2.12.1 Markförhållanden
Jorden inom området består överst av 0,2 – 0,3 m mulljord. Under
denna följer lera, vars mäktighet varierar mellan 2 och 9 m. De minsta
mäktigheterna har påträffats inom den nordvästra och nordöstra delen
av området och de största inom den sydvästra delen av området. Leran
är ned till 2 – 2,5 m torrskorpefast, för att därunder bli lösare. Utförda
trycksonderingar har huvudsakligen stoppat i jorden maximalt 1 m ned
i denna friktionsjord.
Inom området har 2 grundvattenrör installerats. Under april har efter
en kraftigare snösmältning vattennivåer på +55,2 - +56,0 (RH 2000)
uppmätts inom de östra delarna av området (ca 70 cm under markytan).
Den förekommande leran är att betrakta som relativt tät och därför vattenförande i mycket begränsad omfattning.
Inom den nordvästra delen av området är lerdjupet mindre, varför
Tidan här bedöms ha hydraulisk kontakt med den underliggande friktionsjorden. Grundvattennivån inom den västra delen av området bedöms därför följa Tidans vattennivå.
Inom de områden där lerdjupen uppgår till maximalt 2,5 m består
jorden genomgående av fast torrskorpelera på morän. Inom dessa områden, vilket främst gäller den nordvästra och nordöstra delen, finns
förutsättningar att plattgrundlägga lättare byggnader på lera eller tyngre
byggnader efter urgrävning av lera.
2.12.2 Grundläggning
Inom övriga delar av området måste förutsättningarna för att plattgrundlägga lättare byggnader utvärderas efter kompletterande geotekniska undersökningar. De grundvattennivåer som uppmätts tyder på att
leran kan vara överkonsoliderad till stora delar, för säker bestämning
av detta krävs dock en längre observationsserie av grundvatten, sannolikt flera år. Lättare byggnader kan även kompensationsgrundläggas.
Tyngre byggnader skall förutsättas grundläggas med spetsburna pålar
av stål eller betong.
All grundläggning skall utföras tjälsäkert, där förekommande lera är
att betrakta som mycket tjälfarlig.
2.12.3 Sättningar
Vid markuppfyllnad på lera med mindre mäktighet än 4 m bedöms endast mindre sättningar uppkomma. Vid lerdjup större än 4 m och utfyllnad på ca 1 m blir slutsättningen ca 3 cm. Om utfyllnaden istället är 3
m blir slutsättningen ca 30 cm. Med slutsättning avses här sättning efter
40 år.
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2.12.4 Stabilitet
Jorden inom området bedöms bibehålla tillräcklig stabilitet vid uppfyllnad på upp till 3,5 m fram till 50 m från Tidans strand. Från 50 m från
Tidans strand minskar tillåten fyllnadshöjd successivt ned till 2 m på
avståndet 20 m. Inom 20 m från Tidans strand skall all uppfyllnad ske
i samråd med geotekniker. Pålslagning kan förändra stabilitetsförhållandena och skall därför ej ske i anslutning till stora uppfyllnader och
schakter.

2.13 Förorenad mark
Inga markföroreningar har påträffats i samband med nyligen genomförd geoteknisk undersökning. Planområdet finns inte heller upptaget i
miljökontorets inventering av förorenade markområden. Detta innebär
att man för närvarande inte känner till eller haft anledning att misstänka
markföroreningar inom området. Det utesluter dock inte att sådana kan
påträffas lokalt i samband med schaktarbeten. Skulle så bli fallet ska
detta anmälas till kommunens miljökontor.

2.14 Kraftledningar
Utmed Tidan finns luftledningar som utgör huvudmatningen för elförsörjningen i Mariestad. I ledningsreservatet som är ca 60 m brett finns
2 st 130 kV-ledningar och en 40 kV-ledning, den senare längst i öster.
Samtliga ledningar har tre kablar i separata stolpar. Den byggnadsfria
zonen för 130 kV ska vara minst 14 m från resp lednings mitt och för
40 kV-ledningen minst 6,5 m från ledningens mitt.
Med hänsyn till försiktighetsprincipen föreslås att ledningsgatan med
ledningsrätt inte används som tomtmark och följaktligen inte heller för
bebyggelse.

Skogsgata 2x18m

Byggnadsfri zon 2x14m

Figuren visar avstånd mellan en 130 kV-ledning och bebyggelse.
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3 FÖRSLAG
3.1 Disposition av området
Planområdets huvudtillfart sker från väg 201 i öster oavsett om den
föreslagna cirkulationsplatsen byggs eller ej. Om den kommer till utförande sker anslutning till denna. Utbyggnad av cirkulationsplatsen
innebär också att den nuvarande av- och påfarten i trafikplatsens nordvästra kvadrant försvinner. Vägsystemet inom planområdet har utformats så att den mark som då blir tillgänglig för annat ändamål kan användas till fastighetsmark.
Området trafikmatas via en vägslinga som delar på sig och omger
ett centralt kvarter. Från denna slinga utgår en lokalgata mot norr med
anslutning till Västerängsvägen vid Jede i norr. Vidare dras från slingan
en lokalgata mot sydväst, parallellt med E20. Vägslingorna är mjukt
buktande för att ge en mer varierad upplevelse av området.
Mot befintlig bebyggelse vid Västerängsvägen föreslås en grön ridå
som delar områdena.
Vid infarterna till området från öster och väster tillskapas ”portar” till
området med information och orientering.
Dispositionsskissen redovisar ett 25-tal fastigheter för småindustri
och handel med ytor som varierar mellan 6 300 och 18 400 m2. Annan
indelning är givetvis möjlig. Utmed anslutningen till Västerängsvägen
lämpar det sig med relativt djupa fastigheter. Den valda gatustrukturen
medger att illustrerad fastighetsindelning lätt kan justeras efter kommande behov. Större etableringar lokaliseras lämpligen till områdets
inre delar, där fastighetsstorlek upp till 78 000 m² kan erhållas genom
sammanslagningar. Den totala mängden kvartersmark uppgår till ca
27,8 hektar.
Utmed Tidan, utanför själva skyddszonen, föreslås möjligheter till
lokalisering av s k ”gröna” verksamheter, dvs verksamheter som har
behov av ett vattennära läge och samtidigt kan ingå det gröna rekreationsstråk som området längs Tidan utgör. Exempel på sådana verksamheter är restauranger, marin försäljning och uthyrning, kanotklubb,
trädgårdsförsäljning o dyl. Tillsammans med fördröjningsdammarna
för dagvatten kan här bildas en attraktiv miljö.
Inom programområdet finns också goda förutsättningar för att anlägga
en solcellspark. Denna typ av anläggningar har stora markanspråk, en
solcellsanläggning som ska producera 3 MW i installerad effekt har
ett ytanspråk på ca 75 000 m2 och en mindre anläggning med 1 MW i
installerad effekt ianspråktar ca 25 000 m2. För att skapa förutsättningar
för ett optimalt utnyttjande av solcellerna bör dessa placeras i söderläge
med så liten skuggning som möjligt. En solcellspark skulle förslagsvis kunna placeras angränsande till det strandskyddade grönområdet.
Strandskyddet ska dock beaktas. Alternativt kan parken placeras inom
kvartersmark och anläggas som en första etapp i utbyggnaden av området för att när området är fullt utbyggt flyttas till annan lämplig plats
i Mariestad.
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Det finns även förutsättningar för att placera solceller på byggnadernas tak eller på annat sätt integrera dessa i byggnadsvolymernas utformning och gestaltning. En utbyggnad av solceller på 70% av samtliga byggnaders takytor skulle innebära förutsättning för ianspråkta
ytterligare ca 15 000 m2 för solenergi.
Etableringen av en eventuell solcellspark bör utredas i detaljplaneskedet och regleras i kommande exploaterings- och markanvisningsavtal.

3.2 Gestaltning
Planområdet har ett mycket öppet läge. Byggnader exponeras både mot
E20 och väg 201 samt mot omgivande jordbrukslandskap. Särskilt mot
E20 är det angeläget att bebyggelsen förmedlar ett intryck av småskalighet och variation, uppbrutet av grönska. Det är inte minst viktigt för
annonseringen av Mariestads tätort att frontbyggnader mot främst E20
får en tilltalande gestaltning. Ett sätt att tillgodose en sådan ambition
är att styra lämplig verksamhet till detta läge och utforma byggnaderna
så att de t ex får en öppen kontorsdel mot sydost och E20. Det är även
viktigt att byggnadernas gestaltning samordnas så att de harmonierar
med varandra. Kommande detaljplaner bör åtföljas av ett gestaltningsprogram. Mellan byggnaderna och E20 respektive väg 201 bör inte
upplag eller parkering tillåtas utan krav ställas på skötta planteringar
och gräsytor.
Om möjligt bör industristaket undvikas mot främst E20 men helst
även mot väg 201.
Mot Tidan lämnas ett friområde med 40-60 m bredd. I detta område
anordnas gång- och cykelvägar längs ån, bryggor för småbåtar och fiske, rastplatser o dyl. I zonen mot Tidan föreslås att dagvatten tas om
hand lokalt i en eller flera mindre dammar och ev diken. Strandzonen
kan med fördel gräsbesås och planteras med t ex skuggande träd och
buskar, där dessa inte kolliderar med befintlig kraftledning. Mot omgivande vägar föreslås att ytorna gräsbesås och planteras med lämplig
vegetation som sköts regelbundet.

3.3 Biltrafik och parkering
Inom planområdet föreslås en gatustruktur som utgår från den föreslagna cirkulationsplatsen vid Sandbäcken. Huvudgatan utgörs av en slinga
som följer parallellt utmed E20 och som delar på sig mitt i området omkring ett kvarter. Slingan föreslås anslutas via en ny bro över Tidan till
Haggårdens industriområde, vilket innebär en väsentligt mycket genare
förbindelse än via Marieforsleden. Lokaltrafik behöver inte heller gå via
E20. Bron ansluter till Haggården i allmän passage mellan två industrifastigheter. Här måste sannolikt en transformator flyttas då den placerats
inom den allmänna platsmarken. Från slingan går även en industrigata
norrut med anslutning till Västerängsvägen och Marieforsleden.
Industrigatorna görs 10 m breda vilket innebär att det finns möjlighet
att tillfälligt parkera fordon utmed den ena sidan. I princip ska dock
all parkering som inte är tillfällig ske på fastighetsmark. Se sektion på
nästa sida.
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10 m

4m

3m 3m

Sektion genom industrigata med separat gång- och cykelbana.

3.4 Gång- och cykeltrafik
Gång och cykelväg finns utbyggd utmed väg 201 förbi planområdet till
Ullervad. Inom planområdet föreslås att separata GC-banor byggs från
infarten vid Sandbäcksvägen parallellt med industrigatorna. Vidare dras
en GC-väg tvärs igenom området, omgiven av ett bredare grönstråk.
GC-nätet har anslutning norrut via den smala grusvägen förbi Sunds
gård till Marieforsleden.

3.5 Kollektivtrafik
Busshållplats ligger utmed väg 201, Sandbäcksvägen, öster om planområdet. Ytterligare hållplats finns i Västeräng. Avståndet till hållplats
för kollektivtrafik bedöms vara 50-600 meter beroende på fastighetens
placering.

3.6 Störningar från trafik
3.6.1 Buller
Bullerberäkning baseras på en prognos för trafiken 2020 som anger ca
att ca 10 690 fordon/årsmedeldygn varav den tunga trafiken uppgår till
ca 2610 fordon /årsmedeldygn. Andelen tung trafik bedöms då ha ökat
till ca 24,5 % av totaltrafiken. Prognosen utgår från Trafikverkets uppräkningstal.
Beräkningen visar att de ekvivalenta ljudnivåerna på ca 50 meters
avstånd ligger på 60 dBA vid fasad utomhus och ca 30-35 dBA inomhus
(beroende av kvaliteten på byggnaden), vilket kan jämföras med Naturvårdsverkets riktvärde på 40 dBA inomhus för verksamhetslokaler.
Maximalnivån har beräknats till 66 dBA utomhus och ca 35-40 dBA
inomhus. Riktvärden saknas för maximala ljudnivåer kopplade till
verksamheter/kontor. Riktvärdet för bostäder är 45 dBA inomhus nattetid mellan 22 och 06.
3.6.2 Farligt godstransporter
Med hänsyn till riskbilden för olyckor på E20 föreslås preliminärt ett
minimiavstånd mellan asfaltkant och närmaste byggnad på 30 m. Kvartersmark redovisas på illustrationskartan som närmast 30 m från vägens
asfaltkant. Enligt Länsstyrelsens riskpolicy tillåts t ex ytparkering och
trafik i zon A samt industri, lager och kontor i zon B, se illustration på
sida 10. Föreslagen markanvändning, småindustri, bedöms vara inom

Sund • Handels- och industripark • Antagandehandling juni 2015

21

de riskhanteringsavstånd som föreskrivs i riskpolicyn. Byggnadernas
placering samt eventuella krav på tekniska egenskaper studeras i detaljplaneskedet i samråd med Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Avståndet uppfyller även kravet på den byggnadsfria zonen som enligt väglagen är utökat till 30 m utmed E20. Marken ligger här i nivå
med vägbanan, och frågan bör därför studeras närmare i en riskanalys
i samband med kommande arbete med detaljplan för berört delområde.

3.7 Teknisk försörjning
3.7.1 Dricks- och spillvatten
Vatten- och spillvattenledningar finns inom Västerängsområdet bl a i
Västerängsvägen. VA-försörjningen i det nya området kommer att utgå
från detta ledningsnät.
Tekniska förvaltningen bedömer att spillvattnet måste pumpas då
självfall inte kan uppnås från de lägre delarna av den nya kvartersmarken. Pumpning kan antingen ske vid resp fastighet eller i en gemensam
pumpbrunn ditt spillvattnet leds med självfall.
3.7.2 Dagvatten
Åkermarken är täckdikad med ett system som mynnar på minst fem
ställen i Tidan. Härutöver finns även ett vägdike utmed E20 som också
mynnar i Tidan.
Inom det nya planområdet föreslås ett dagvattensystem med öppna
svackdiken mellan gata och cykelbana i kombination med ledningar.
Både ledningar och diken leds till ett fördröjnings- och sedimenteringsmagasin i planområdets sydvästra del. Magasinet utformas t ex som två
dammar med mellanliggande luftning. Dammarna bör ha en reglervolym
på ca 8 500 m3 för att svälja ett 10-årsregn med varaktigheten 60 min.
Utloppet sker via ett dike till Tidan. Illustration visar dammar med ca
15 000 m2 stor area, vilket bedöms motsvara ovanstående reglervolym.
Dammarna kan med fördel utformas så att de kan användas som uppsamlingsyta för vätskor vid en eventuella olycka med farligt godstransporter på E20.
3.7.3 El och Tele
Området kommer att försörjas med el från befintligt område i norr sannolikt i kombination med en östlig länk och ev en västlig från Haggårdsområdet över Tidan i väster. Inom det nya industriområdet kommer det att behövas flera nya transformatorstationer beroende på kraven
från kommande verksamheter, vilka kan placeras in i kommande detaljplaner.
Telekommunikationer blir sannolikt trådlösa. Då området kommer att
värmas med fjärrvärme drar MTEAB med fiberkabel i samma ledningsgrav för IT-kommunikationer.
3.7.4 Värme
Området kommer att försörjas med fjärrvärme från matningspunkt i
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Västerängsvägen. Anslutningen är så dimensionerad att hela det nya planområdet kan försörjas med fjärrvärme.
3.7.5 Avfall
Avfallshanteringen kommer att skötas av Mariestads kommun. Föreskrifterna i kap 3 i kommunens Hämtningsanvisningar om utformning av
transportvägar skall följas. Utformning av hämtställen regleras i Renhållningsföreskrifterna. Källsortering åligger varje fastighetsägare som själv
ombesörjer transport av källsorterat material till återvinningscentral vid
Bångahagen enligt Avfallsguide för företag.

4 KONSEKVENSER
4.1 Behovsbedömning
Industriområdet som sådan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Enskilda verksamheter som idag inte är kända skulle kunna vara miljöpåverkande men får då prövas i särskild ordning då det blir aktuellt med
sådana etableringar.
En separat miljökonsekvensbeskrivning bedöms således inte behöva
upprättas. Nedan görs ändå en avstämning mot miljöbalkens hushållningsbestämmelser och en beskrivning av de viktigaste effekterna av att omvandla området till industri- och verksamhetsområde.

4.2 Övergripande miljöbedömning
Hushållningsbestämmelser
Planområdet omfattas bl a av miljöbalkens hushållningsbestämmelser enligt 3 och 4 kap samt av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. Nedan beskrivs
först berörda lagtexter, normer, mål, och förordnanden. Efter varje punkt
följer sedan en kort bedömning av planens förenlighet med respektive lagtext.
Markens lämplighet enligt kap 3 MB
Enligt 1 § ”skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilket områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning”.
Bedömning
Planområdet har ett mycket strategiskt läge för att utveckla Mariestads näringsliv när Haggårdsområdet börjar bli fullbyggt. Det strategiska läget
motiverar att produktiv åkermark tas i anspråk för tätortens utbyggnad.
Värdefulla områden enligt kap 3 MB
Enligt 3 kap 2-5 §§ skall stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga
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områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas
mot skada.
Bedömning
Verksamhetsområdet berör inte direkt områden som avses i 3 kap 2-5
§§. Förslaget innebär en mer medveten hantering av dagvattnet som
idag rinner orenat ut i Tidan från åkermarken. Det föreslagna systemet med dammar och en bredare grönzon utmed Tidan bidrar till att
ån belastas mindre med förorenande och näringshöjande ämnen, vilket
indirekt har positiv betydelse för Mariestadssjön.
Enligt 3 kap 6 § skall områden med värden som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
Bedömning
Verksamhetsområdet tar inte i anspråk några områden med höga natureller kulturvärden eller med högt värde för friluftslivet enligt 3 kap 6
§. Iordningställande av stranden utmed Tidan kan istället bidra till ökat
friluftsliv i området, som t ex fisket.
Miljöbalken 3 kap 7-9 §§ handlar om värdefulla ämnen för utvinning
och samhällsviktiga anläggningar.
Bedömning
Planen berör inte några områden med ämnen för utvinning och inte
några samhällsviktiga funktioner.
Riksintressen enligt kap 3 MB
Tredje kapitlet i miljöbalken behandlar även särskilt värdefulla områden enligt ovanstående uppräkningar, de så kallade riksintresseområdena. För riksintressena skärps skyddskravet. Områden av riksintresse
skall skyddas mot påtaglig skada.
Bedömning
Verksamhetsområdet berör inte riksintressen.
Riksintressen enligt kap 4 MB
Enligt 4 kapitlet ska främst det rörliga friluftslivets och turismens intressen beaktas inom vissa namngivna och avgränsade områden däribland Vänern och dess strandområden.
Bedömning
Verksamhetsområdet påverkar inte heller detta riksintresse mer än indirekt. Iordningställandet av Tidans strandområde bidrar positivt till att
detta riksintresse stärks.

4.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer som är tillämpliga på detta projekt finns idag för
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bl a halter av olika ämnen i luften, buller och för vattenmiljöer. En
miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla. Överskrids normen ska motverkande åtgärder vidtas.
Bedömning
Utbyggnad av verksamheter inom planområdet kommer inte att få den
omfattning att miljökvalitetsnormer för luftmiljön överskrids om inte
mycket trafikintensiv verksamhet, t ex handel, etableras i stor skala.
Miljökvalitetsnorm finns för Mariestadssjön. Normen innebär att dagens goda ekologiska status skall bestå 2015 och att dagens goda kemiska ytvattenstatus ska bestå 2015. Bättre kvalitet på Tidans vatten
bidrar även till bättre vattenkvalitet i Mariestadssjön.
Miljökvalitetsnorm för vatten finns även för Tidan där den preliminära riskbedömningen anger att det finns risk för att den kemiska statusen
samt den ekologiska statusen/potentialen inte uppnås till 2021.Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa MKN för god
ekologisk status med tidsfrist till 2021. De främsta orsakerna till att den
ekologiska statusen inte kunnat uppnås beror på övergödning, konektivitet och flödesregleringar. MKN för god kemisk status ska uppnås till
2015. Orsaken till att den kemiska statusen inte uppnås i nuläget beror
på för höga kvicksilverhalter.
Förändringarna inom programområdet bedöms kunna medföra en
förbättring av MKN för Tidan med anledning av att risken för övergödningseffekter från jordbruket minskar vilket kan förbättra den ekologiska statusen.

5 FORTSATT ARBETE
5.1 Planprocess
Planprogrammet kommer att remitteras som en samrådshandling. Samrådssynpunkter sammanställs och planprogrammet bearbetas om det
finns skäl till detta. Den bearbetade handlingen förs till antagande i
kommunfullmäktige och skall därefter ligga till grund för kommande
detaljplaner.

5.2 Tider
Arbetet bedrivs så att planprogrammet kan antas under hösten 2015.
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