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SYFTE OCH HUVUDDRAG
Förslag till detaljplan för del av Sund 4:6 (Södra) syftar till att skapa 
förutsättningar för etablering av i huvudsak industri, lager, handel, 
bilservice och liknande verksamheter. Föreslagen markanvändning 
redovisas mer ingående under rubriken 2. Planens utformning.

Detaljplanen har utformats på ett sådant sätt att den inte reglerar mer 
än vad som anses vara nödvändigt för att uppnå dess syfte. Detaljplanen 
möjliggör olika typer av industri- och handelsetableringar med krav på 
stora markområden och närhet till goda kommunikationer.

Planområdet som omfattar del av fastigheten Sund 4:6 och ingår i en del 
av det område som i vardagligt tal benämns Sund är strategiskt beläget för 
industri- och handelsetableringar längs E20 utanför Mariestad centralort.

1.  Bakgrund

Illustrationen visar planområdets läge i staden.

Planområde förslag till 
detaljplan för del av Sund 
4:6 (Södra)
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HANDLINGAR
Granskningshandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, 
planbeskrivning, samrådsredogörelse, översiktlig geoteknisk undersökning 
upprättad av WSP samhällsbyggnad, Örebro i juni 2016 och PM 
Stabilitetsutredning upprättad av BG&M Konsult AB i oktober 2016 och 
Riskutredning Sund och Hindsberg, transporter av farligt gods upprättad 
av Norconsult i oktober 2018.

PLANFÖRFARANDE
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-02-03 att uppdra åt 
förvaltningen att upprätta ett detaljplaneprogram för del av Sund 1:1, 
trafikplats Sandbäcken m.m. Syftet med detaljplaneprogrammet var att 
redovisa förslag till disposition och nyttjande av det framtida industri- 
och verksamhetsområdet samt trafiklösning vid Sandbäcken. Bakgrunden 
till uppdraget var att kommunen förvärvat det aktuella markområdet för 
utveckling av industri och handel.

Förslag till detaljplaneprogram var föremål för samråd under hösten 2011 
och benämndes då Sunds handels- och industripark. Kommunfullmäktige 
beslutade i augusti 2015 att anta planprogram för Sund handels- och 
industripark.

Som en fortsättning på kommunens viljeriktning för området vilket 
redovisats i planprogram för Sund handels- och industripark var ett 
detaljplaneförslag föremål för samråd under våren 2016. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och om det funnits anledning kommenterats 
i en samrådsredogörelse.

Flygfoto från 2016 över Sund med omnejd, ungefärlig planområdesgräns har 
inritats med helstreckad vit linje.

Mariestads ridklubb

Väg E20

Haggårdens

industriområde

Sandbäckens

rastplats

V
äg

 201
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Efter samråd och inför granskning har kommunen delat upp området i 
två delar/detaljplaner, detta eftersom det pågående projektet E20 Förbi 
Mariestad påverkar del av området samtidigt som det funnits behov av att 
erbjuda marknaden attraktiv mark för industri och handel. Som en följd av 
detta gick kommunen vidare med ett begränsat område som inte berördes 
av det pågående projektet för E20.

Förslag till detaljplan för del av Sund 4:6 (Södra) som nu är föremål 
för granskning har reviderats sedan samrådsskedet med anledning av 
synpunkter som framkommit vid samråd samt förändrade behov och 
förutsättningar. Den största förändringen är att samrådsförslaget delats 
upp i två detaljplaner, fortsättningsvis benämnda detaljplan för del av 
Sund 4:6 (Norra), resp. Sund 4:6 (Södra).

Detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra), 1493-P2018/3 har antagits av 
kommunfullmäktige 2017-11-27 och vann laga kraft 2017-12-26.  

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt reglerna i 
plan- och bygglag (PBL 2010:900) i dess ordalydelse före 1:a januari 
2015. Som underlag för planens utformning har Boken om detaljplan och 
områdesbestämmelser 2002 års revidering (Allmänna råd 1996:1 ändrad genom 
2002:1) använts.

LÄGE OCH AREAL
Planområdet omfattar knappt 45 ha mark- och vattenområden. 
Markområden utgörs i huvudsak av åkermark och vattenområden omfattas 
av ån Tidan. Planområdet gränsar i norr till åkermark och bebyggelse 
tillhörande gården Sund, i öster till Sandbäcksvägen, Sandbäckens rastplats 
m.m., i söder till väg E20 och i väster till ån Tidan.

MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN
All mark och vattenområde omfattas av fastigheten Sund 4:6 som ägs 
av Mariestads kommun. Den berörda jordbruksmarken omfattas av ett 
arrende för jordbruk.

GÄLLANDE PLANER OCH PROGRAM
Marken inom planområdet är sedan tidigare inte planlagt. För området 
gäller dock planprogram för Sund handels- och industripark, antagen 
av kommunfullmäktige den 24 augusti 2015. Planområdet ingår även i 
kommunens fördjupning av översiktsplanen för Mariestad (Föp Mariestad 
2030), antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2013 och i kommunens 
nyligen antagna översiktsplan, i vilket området avses utvecklas för 
industrier och verksamheter.
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BEBYGGELSE OCH ANVÄNDNING
Befintlig bebyggelse
Planområdet utgör till största del av jordbruksmark och är obebyggt. Väster 
om planområdet ligger Haggården med blandade verksamheter för industri 
och handel, norr om planområdet ligger Västerängs industriområde och 
Sunds gård. I den östra delen av planområdet ligger trafikplats Ullervad med 
blandade verksamheter såsom drivmedelsstation, värdshus, Sandbäckens 
rastplats m.m.

Planerad bebyggelse och utveckling
Huvudanvändningen inom planområdet är industriändamål (J) och därtill 
liknande verksamheter (handel, kontor, lager, tekniska anläggningar 
m.m.). Med användningen industri avses all slags produktion, lagring 
och hantering av varor. Övriga lokaler med koppling till användningen, 
partihandel, lager, tekniska anläggningar och andra funktioner som behövs 
för verksamheten ingår.

I en del av planen har markanvändning handel specificerats till att endast 
omfatta handel med skrymmande varor (H1), sällanköpshandel och s.k. 
volymhandel. Med begreppet avses sällanköpsvaror med stora ytkrav och 
är skrymmande. Med skrymmande varor avses t.ex. bilar, båtar, möbler, 
elektronik, byggvaror m.m.

Användningen lager (U) avser områden för lagring av material och varor 
och ingår liksom ovanstående i användningen industri. För att möjliggöra 
enskild etablering för lagerverksamhet måste dock planen omfatta 
användningen separat.

Inom planområdet medges markanvändningen bilservice (G1), vilket 
omfattar service både till fordon och bilister. Detta avser t.ex. bilförsäljning, 
reparation, försäljning av drivmedel och tillbehör.

För tekniska anläggningar (E) ingår såväl privata som offentliga 
anläggningar för produktion eller omvandling av elektricitet, tele, TV- och 
radiosignaler samt värme, vatten, avlopp och avfall. Tekniska anläggningar 
ingår vanligtvis som ett komplement till industriverksamheten och avser 
t.ex. kunna fungera om enskilda anläggningar för t.ex. utvinning av 
solenergi, transformatorstationer, anläggningar för vatten och avlopp 
m.m.

Parkeringsbehovet skall anordnas inom kvartersmark. För 
industriverksamhet ingår t.ex. besöks- och personalparkering i 
markanvändningen. För enskilt och särskilt anordnade parkeringsplatser 
för t.ex. en viss typ av fordon och ändamål förutsätts dock att marken 
planläggs för parkering (P).

Sammantaget anges att huvudanvändningen för planområdet är industri 
och därtill lämplig markanvändning som går att kombinera på ett 
ändamålsenligt vis. Av denna anledning medges ej vissa verksamheter 
såsom t.ex. restaurang, dagligvaruhandel och motell eftersom det bedöms 
kunna påverka eventuella tillstånd för industrier.

2. Planens utformning
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Industri- och handelsbyggnader inom planområdet kommer beroende 
på detaljplanens genomförande ges varierande utformning och karaktär. 
Det kan dels innebära storskaliga byggnader liksom mindre enheter. 
Sammantaget skapar planen flexibla förutsättningar för tillkommande 
bebyggelse. Kommunen anser m.h.t. till planområdets lokalisering intill 
E20 och Sandbäcksvägen att de fasader som vetter mot vägarna bör 
ges särskild hänsyn vad gäller arkitektonisk utformning, materialval och 
kvalitet.

Detaljplanen reglerar inte byggnadshöjd eller exploateringsgrad och detta 
får istället prövas i samband med bygglov. Avsikten med detta är dock 
med utgångspunkt att byggnation ska ske på ett mer flexibelt vis än vara 
begränsande. Mot bakgrund av planområdets lokalsiering och utformning 
kan det bli olika typer av etableringar och dess krav är vid planens 
framtagande inte kända och är även svåra att förutse.

Med anledning av planområdets lokalisering kommer sannolikt skyltning 
till området bli aktuell längs väg E20. Skyltning bör i första hand samordnas 
och ska utformas på ett trafiksäkert vis.

Separerad gång- och cykelbana parallellt med Sandbäcksvägen och del av 
grönområdet som avskärmar planområdet från Sandbäcksvägen.
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Byggnader ska placeras minst 50 meter från planerad vägkant för väg 
E20 med anledning av risker för olyckor med farligt gods på vägen. 
Den bebyggelsefria zonen har prickmarkerats i plankartan. Skyltar, 
solcellspaneler, parkering och dylikt som inte är byggnader bör dock tillåtas 
inom prickmarkerad kvartersmark under förutsättningar att placering och 
utformning sker på ett sådant vis att de inte påverkar trafiksäkerheten.

GRÖNSTRUKTUR
Större delen av planområdet används för odling och grönstruktur i form av 
vegetation m.m. är koncentrerad till området kring Sandbäckens rastplats. 
Föreslagen användning och bebyggelse i detta område har förlagts till 
en grusad yta som används för uppställning av lastbilar. Den planerade 
utvecklingen antas inte påerka befintlig grönstruktur.

Trafikplats Ullervad med Sandbäcksvägen t.h. Planområdet och Böjabagarn 
i bakgrunden.



10 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Sund 4:6 (Södra)

KOMMUNIKATIONER
Gång- och cykeltrafik
Befintlig gång- och cykelväg som ansluter Mariestad och Ullervad finns längs 
Sandbäcksvägen, på den västra sidan om vägen. Planförslaget antas inte 
medföra några förändringar för denna sträcka. I samband med ombyggnatinen 
av väg E20 vilket även berör delar av gång- och cykelvägen ska utformningen 
av gång- och cykelvägen ske med stor hänsyn till trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter.

I samband med framtagande av planprogram för Sund och samråd av detaljplan 
föreslogs en gångväg längs Tidans östra del. Förslaget om gångvägen ligger 
kvar och föreslås anläggas på naturmark.

Motortrafik
Sunnevadsvägen
Den enskilda vägen Sunnevadsvägen ligger precis norr om planområdet 
och en liten del av vägen omfattas av planförslaget. Den del av vägen 
som berörs av planförslaget föreslås planläggas för kvartersmark (industri 
m.m.). I detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra), 1493-P2018/3 har en 
större del av Sunnevadsvägen planlagts för kvartersmark (industri m.m.).

Sunnevadsvägen ansluter till Sandbäcksvägen i öster och Marieforsleden 
norr om planområdet. Vägen är grusad, tre meter bred och används för 
den tid vid detaljplanens framtagande pågående jordbruksverksamheten.

I samband med detaljplanens genomförande bör vidare undersökas om 
Sunds gård fortsatt kan nås från Sandbäcksvägen via Sunnevadsvägen 
genom t.ex. servitut.

Sandbäcksvägen
Sandbäcksvägen ligger norr om trafikplats Ullervad och utgör en av 
tre infartsvägar till staden från väg E20. Sandbäcksvägen är sekundär 
transportled för farligt gods, detta innebär att vägen används för lokala 
farligt godstransporter till verksamheter i centralorten från väg E20 
(primär transportled för farligt gods).

Sandbäcksvägen har kommunal väghållare, är åtta meter bred och 
hastighetsreglerad till 80 km/h. Stickprovsmätning har genomförts i 
mars 2016 vilken redovisade att vägen trafikeras av ca 4 400 fordon/dygn 
(ÅDT).

Planområdet ansluter till Sandbäcksvägen via Sunnevadsvägen, denna 
väganslutning kommer ersättas med ny anslutning till trafikplats Ullervad 
i samband med genomförande av detaljplanen och ombyggnationen 
av väg E20. Den östra delen av planområdet som omfattar i huvudsak 
en grusad yta i anslutning till Sandbäckens rastplats m.m. ansluts också 
till Sandbäcksvägen via en enskild icke reglerad väg. I samband med 
ombyggnationen av väg E20 kommer även denna anslutning ske till 
trafikplats Ullervad.
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Väg E20

Trafikplats 
Ullervad

Sunnevadsvägen

Sandbäcksvägen Enskild väg

Väg 201

Befintliga vägar inom och i anslutning till planområdet..
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E20
Väg E20 ligger strax söder om planområdet, till väg E20 hör även trafikplats 
Ullervad i anslutning till planområdet. Vägen har statlig väghållare och 
sträckan utanför planområdet trafikeras av ca 11 000 fordon/dygn varav 
tung trafik utgör ca 20 %. Vägen är 13 meter bred och högsta tillåtna 
hastighet är reglerad till 80 km/h.

Trafikverket planerar i projekt E20 Förbi Mariestad bygga om E20 i 
Mariestads kommun (Hindsberg - Tjos) till mötesfri landsväg, 2+2 körfält, 
mittseparerat med vägräcke och med tillåten hastighet 100 km/h. Den 
totala sträckan som ska byggas om är ca 17 km lång. Planerad byggstart 
är halvårsskiftet 2022 och den nya vägen planeras öppna för trafik under 
år 2025.

I förslaget till ombyggnation av väg E20 har en ombyggnation av trafikplats 
Ullervad planerats. I utformningen av trafikplatsen har en väganslutning 
till område Sund planerats. Kopplingen planeras dock inte byggas förrän 
i samband med genomförande av detaljplanen. Det är väghållaren 
inom planområdet som ska samråda med trafikverket om anslutning till 
trafikplatsen.

Parkering
Det parkeringsbehov som erfordras inom planområdet skall lokaliseras 
inom kvartersmark.

Transporter
Lastbilstransporter till planområdet kommer sannolikt ske utifrån områdets 
planarade verksamheter och karaktär. Projektering av tillkommande vägar 
samt eventuella åtgärder på befintliga gator skall ske med beaktande av 
framkomlighet för lastbilar.

Kollektivtrafik
Närmsta hållplats för kollektivtrafik finns på Sandbäcksvägenmed 
busshållplatsen Sandbäcken. Hållplatsen trafikeras av busslinjerna 510, 
514 och 515.

KULTURVÄRDEN
I anslutning till den östra delen av planområdet, vid Sandbäckens rastplats 
m.m. finns registrerade lämningar. Ingen registrerad lämning ligger dock 
inom planområdet. De registrerade lämningarna antas inte påverkas 
negativt av föreslagen utveckling.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Avfall
Mariestads kommun ingår i kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg (AÖS) som ansvarar för insamling och behandling av 
hushållsavfall samt information, reglering och planering av hushållsavfallets 
omhändertagande. 
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Fastighetsägaren ansvarar för respektive fastighets avfallshantering. 
Källsortering åligger varje fastighetsägare som själv ombesörjer transport 
av källsorterat material till återvinningscentral.

Vatten och avlopp
Planområdet gränsar i norr till kommunens verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten. Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft ska 
verksamhetsområdet utvidgas och omfatta planområdet. Området kan 
därefter anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät.

Kommunens VA-anordningar är generellt utformade för hushållsbehov, 
för vattenkrävande industrier eller liknande verksamheter som avger 
spillvatten som skiljer sig från hushållsspillvatten kan det vara aktuellt 
med egna installationer inom fastigheten, såsom t.ex. vattenreservoar och 
reningsanläggning.

Dagvatten
Kommunens verksamhetsområde för dagvatten inom staden 
överrensstämmer med verksamhetsområdet för vatten- och spillvatten, 
d.v.s gränsar det till planområdet. Efter planens lagakraftvinnande ska 
verksamhetsområdet för dagvatten, liksom för vatten- och spillvatten 
utökas till att omfatta planområdet.

Dagvatten inom planområdet får ej avledas med spillvattennätet, 
kommunen ställer därför krav att dagvatten skall separeras från spillvattnet. 
Dagvatten inom planområdet ska, innan det når Tidan om möjligt 
infiltreras och därtill fördröjas. Syftet med detta är att inte exploateringen 
ska påverka dagvattenflöden till recipienten.

För att åstadkomma detta kan dagvatten ledas till ett fördröjnings- och 
sedimenteringsmagasin och eventuella diken. Magasinet föreslås utformas 
med en eller flera dammar, vilka tillsammans bör ha total reglervolym 
om ca 8 500 m3 för att hantera ett 10-årsregn med varaktighet 60 
minuter. Dammarna utformas med fördel så de även kan användas som 
uppsamlingsyta för vätskor vid eventuell olycka inom eller i anslutning 
till planområdet. Fördröjningsmagasin och liknande kan förläggas till 
naturmark och kvartersmark i planområdet.

Det är även önskvärt att dagvatten i så stor utsträckning där det är möjligt 
omhändertas lokalt, detta kan åstadkommas genom t.ex. genomsläpplig 
markbeläggning såsom permeabel (vattengenomsläpplig) asfalt, naturgrus, 
singel eller med växter som avdunstar vatten.

El och värme
Planområdet kan anslutas till VänerEnergis nät för el och fjärrvärme. 
Beroende på utvecklingen i området kan det bli aktuellt med en eller 
flera transformatorkiosker inom eller i anslutning till planområdet. 
Transformatorkiosker bör i första hand placeras inom kvartersmark men 
kan även tillåtas på allmän plats.
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Ledningsstråk
Inom planområdet och utmed Tidan finns luftledningar som 
utgör huvudmatningen för elförsörjningen i Mariestad centralort. 
Luftledningarna omfattas av ledningsrätt 1680-788, 1990-01-10 (till förmån 
för Fd. Gullspångs Kraft AB) och utgörs av två st 130 kV-ledningar och 
en st 40 kV-ledning. Ledningsrätten är ca 60 meter bred och upptar ca 15 
000 m2 av planområdet.

Alla ledningar ska så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet 
ledningsstråk. Ledningsägare som berörs av exploatering ska kontaktas i 
tidigt skede.

Räddningstjänstens behov
Räddningstjänstens behov av framkomlighet ska beaktas i samband 
med projektering. Detta gäller även höjdfordon för brandsläckning av 
byggnader som inte kan nås på annat sätt, samt behov av brandposter och 
släckvatten enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76.
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3. Förutsättningar
NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Mariestad med omnejd omfattas av flertalet riksintressen, bl.a. rörligt 
friluftsliv, kulturmiljö m.m. E20 är utpekat som riksintresse för 
kommunikationer och åtgärder som kan äventyra trafiksäkerhet eller 
människors hälsa får inte genomföras.

För väg E20 pågår projekt E20 Förbi Mariestad som berör planförslaget. 
Trafikverket planerar att samråda förslag till vägplan under början av 
2019. Inför antagande av detaljplanen ska planområdesgränsen samordnas 
med Trafikverket. Utifrån detta bedöms inte förslagen detaljplan påverka 
riksintresset negativt.

Miljömålen
Det finns 16 nationella och ett antal regional miljömål som är till för att 
skapa ett mer hållbart samhälle. Mariestads kommun har tolkat miljömålen 
och formulerat dem så att de är tillämpbara i det lokala miljömålsarbetet.

Det miljömål som berör planen är främst målet om god bebyggd miljö. 
Kommunen anser att genomförande av detaljplanen har liten påverkan 
på målen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft, 
grundvatten av god kvalitet samt levande sjöar och vattendrag. För 
målen rörande rikt djur- och växtliv samt ett rikt odlingslandskap har 
detaljplanen däremot en viss påverkan då den innebär att exploatering av 
jordbruksmark till förmån för utvidgning av staden.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten finns för ån Tidan som ligger ös-
ter om planområdet. Där anger den preliminära riskbedömningen att det 
finns risk för att den kemiska statusen samt den ekologiska statusen/po-
tentialen inte uppnås till år 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 ha uppnåts 2015. Orsaken till att den kemiska 
statusen inte uppnås i nuläget beror på för höga kvicksilverhalter.

Förändringarna inom planområdet 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.

För att följa upp miljökvalitetsnormer gällande utomhusluft, buller och 
vattenkvalitet genomförs en årlig uppföljningsrapport, ”Miljön i Ma-
riestad, Töreboda och Gullspång”. I denna redogör kommunerna för 
utförliga mätningar och värden gällande utomhusluft, vattenförekomster 
och buller.
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Biotopskydd
Planförslaget berör till en liten del ett öppet dike i östvästlig riktning och 
utgör en del av den bäck som rinner in till området från Sandbäcken. 
Diket ligger inom åkermark och omfattas av det generella biotopskyddet. 
Detaljplanen föreskriver att marken ska tas i anspråk för industri m.m.

I samband med framtagande av detaljplan för dle av Sund 4:6 (Norra) har 
kommunen ansökt om dispens från biotopskyddet samt anmält tillstånd 
för vattenverksamhet. inriktningen är att det befintliga diket ska byggas 
över för att kunda användas för kvartersmark och att ett nytt öppet dike 
som kompensationsåtgärd tillskapas.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Mariestads kommun
Mariestads kommuns gällande översiktsplan antogs år 2003. Det 
övergripande syftet med översiktsplanen är att redovisa kommunens 
önskade utveckling, främst för att fler ska vilja bo och verka i kommunen. 
Ett av kommunens prioriterade områden är att skapa ett konkurrenskraftigt 
näringsliv.

F.n. pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

Fördjupad översiktplan för Mariestad
År 2013 antog kommunfullmäktige en fördjupning av översiktsplanen 
för Mariestad centralort (FÖP Mariestad), där planområdet ingår. I 
den fördjupade översiktsplanen har området Sund pekats ut som nytt 
verksamhets- och industriområde.

Gällande planer och program
Området är sedan tidigare inte planlagt. För planområdet är dock 
ett planprogram, antaget av kommunfullmäktige år 2015 gällande. 
Programmet, planprogram för Sund Handels- och industripark föreskriver 
att området används för industri och handel.

Policydokument
Kommfullmäktige har 2018-09-24 antagot en policy för hantering av 
dagvatten i Mariestads kommun vilken ska följas. 

MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN
I samband med framtagande av planprogram för Sunds handels- och 
industripark upprättade WSP samhällsbyggnad, Örebro i juni 2016 en 
översiktlig geoteknisk undersökning. Till granskningshandlingen har den 
geotekniska undersökningen kompletterats med en stabilitetsutredning 
upprättad av BG&M Konsult AB PM Stabilitetsutredning Sunds verksamhetspark 
161031. 
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Stabilitetsutredningen har tagits fram med utgångspunkt i de åtgärder 
som föreslogs i den föregående samrådshandlingen, förslag till detaljplan 
för Sunds verksmahetspark, Mariestad centralort, Mariestads kommun 
upprättad i mars 2016. 

Terrängförhållanden
Marken inom planområdet utgörs av åkermark och är flack, inmätta 
marknivåer ligger omkring 56,5 - 57,5 (RH2000) med mindre lokala 
avvikelser. Området mellan Sandbäcksvägen och Tidan är i huvudsak flackt 
och slutar svagt västerut. Närmst Sandbäcksvägen sluttar marken kraftigare 
för att därefter plana ut. Öster om planområdet, mot Sandbäcksvägen är 
marken trädbevuxen med förekomst av ytblock och berg i dagen.

Markförhållanden och föroreningar
Inom planområdet beskrivs de geotekniska förhållandena utifrån 
bedömningar av undersökningar som har genomförts och antas vara 
representativa för området.

Jorden inom området består överst av 20 - 30 cm mulljord, under denna 
följer lera, vars mäktighet varierar. Inom planområdet har de minsta 
mäktigheterna påträffats, sydväst om planområdet, närmst Tidan har 
större mäktighet påträffats. Leran är ned till 2 - 2,5 meter torrskorpefast, 
för att därunder följas av lösare lera.

I samband med genomförd geoteknisk undersökning har inga 
markföroreningar påträffats. Det berörda området finns inte heller 
upptaget i miljökontorets inventering av förorenade markområden.

Stabilitet
Sammantaget anges i stabilitetsutredningen att med hänsyn till planerad 
byggnation samt markförhållandena inom området bedöms stabiliteten 
som betryggande. För mer detaljerad information och redovisning 
hänvisas till utredningen.

Grundvattenförhållanden
Vid den geotekniska undersökningen uppmättes vattennivåer på +55,2 
- +56,0 (RH2000), ca 70 cm under markytan. Den förekommande leran 
har bedömts som relativt tät och därav vattenförande i mycket begränsad 
omfattning.

Grundläggning
Inom planområdet och de områden där lerdjupet uppgår till maximalt 2,5 
meter består jorden genomgående av fast torrskorpelera på morän. Inom 
dessa områden finns förutsättningar att plattgrundlägga lättare byggnader 
på lera eller tyngre byggnader efter urgrävning av lera.



18 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Sund 4:6 (Södra)

Biotopskyddat öppet dike i anslutning till planområdet.
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NATURVÄRDEN
I den södra delen av planområdet finns ett öppet dike som rinner i östvästlig 
riktning. Till diket leds dagvatten från Sandbäcken med omnejd genom en 
trumma under Sandbäcksvägen. Dagvattenet leds till ån Tidan, väster om 
planområdet, genom distributionsledningar och öppna lösningar inom 
fastigheten Mariestad Sund 1:1. Öppna diken, s.k. småvatten och våtmark 
inom jordbruksmark är skyddade enligt det generella biotopskyddet.

Bäckar och diken har ofta höga värden genom att de fungerar som 
livsmiljöer, spridningskorridorer och ledlinjer för djur- och växtliv i 
landskapet. När meandrande bäckar rätas ut, öppna diken ersätts med 
rörledningar och vattensamlingar fylls igen, försvinner förutsättningarna 
för de växt- och djurarter i jordbrukslandskapet som är beroende av dessa 
biotoper. Dessutom försämras de naturliga vattendragens renande effekt 
genom minskad möjlighet till upptag av näringsämnen.

Detaljplanen föreskriver att det berörda diket ska tas i anspråk för industri 
och liknande.

Kommunen har ansökt och blivit beviljade dispens för ianspråkstagandet 
av diket hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten.

STRANDSKYDD
Planområdet omfattas av strandskydd (100 meter från Tidan) och marken 
inom strandskydd föreslås för allmän plats, natur och vattenområden. 
Strandskydd ska inte upphävas i detaljplanen.
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TRAFIKSTÖRNINGAR OCH BULLER
Inom planområdet föreslås markanvändning för industri, handel, kontor 
och liknande verksamheter. För dessa föreslagna verksamheter finns inga 
gällande riktvärden för buller såsom för t.ex. bostäder och förskolor.

Näraliggande fastigheter och byggnader till planområdet utgörs i huvudsak 
av industrier och liknande verksamheter.

För hantering av industribuller gäller Naturvårdsverkets Vägledning om 
industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538, april 2015.

Detaljplanen medger anslutning av trafik till planområdet via 
Sandbäcksvägen/planerad ny trafikplats Ullervad.

TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Vid planering av ett område ska det säkerställas att området ej kan drabbas 
vid en eventuell olycka innehållande farligt gods.

Till detaljplanen har en riskutredning för farligt gods tagits fram. Resluta-
tet av utredningen har medfört att byggnader som uppförs inom 100 till 
150 meter från E20 måste uppfylla vissa byggnadstekniska egenskaper för 
att vara lämpliga. Bestämmelser om detta har införts i plankartan och ska 
hanteras i samband med bygglov.

I riskutredningen har föreslagits skyddsåtgärd på byggnader för fortskri-
dande ras i händelse av explosion. Inom 100 meter från E20 bör bygg-
nader utformas på ett sådant sätt för skydd mot fortskridande ras vid ett 
infallande dimensionerande explosionstryck enligt bilaga 1, kapitel 4 i ris-
kutredningen. Det dimensionerande explosionstrycket har uppskattats till 
5 kPa vilket med det reflekterade trycket ger 10 kPa. Impulstätheten är 
2,08 kPas.

STÖRANDE VERKSAMHETER
Detaljplanens genomförande bedöms inte orsaka störningar för 
omgivningen.

Drivmedlesförsäljning
I planen föreslås markanvändning bilservice vilket inkluderar 
drivmedelsförsäljning.

I Räddningsverkets handbok ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor 
på bensinstationer”, 2008, anges 25 meter som riktvärde för avstånd 
mellan plats där människor vanligen vistas, t.ex. bostad eller butik, och 
utrustning vid hantering av brandfarliga vätskor klass 1 på en bensinstation. 
I handboken framgår att särskilda omständigheter kan motivera avvikelser 
från riktvärdena samt att avstånden får minskas om betryggande säkerhet 
kan uppnås på annat sätt.

4. Risker
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Klimatförändringar förutspås orsaka havsnivåhöjning och fler extrema 
vädersituationer, vilket ökar risken för översvämningar som antas komma 
oftare och bli allt värre. Detta gör det nödvändigt att anpassa planering 
och byggande till dessa förväntade förutsättningar.

Exempel på vägledning för planering avseende översvämningar har tagits 
fram av SMHI, Fördjupad studie rörande översvämningsriskerna för Vänern 
(Rapport nr 2010-85) och Klimatanalys för Västra Götalands län (Rapport nr 
2011-45) samt av länsstyrelsen i publikationen Stigande Vatten.

Handboken Stigande vatten presenterar inga exakta siffror eller nivåer 
för översvämningszoner, detta med anledning av att bedömningar 
kan förändras i takt med att ny forskning inom området tas fram. Mot 
bakgrund av detta redovisas aktuella planeringsnivåer i ett faktablad, 
benämnt Faktablad Vänern.

Vänern har delats in i fyra översvämningszoner, vilka är kopplade till grad 
av risk och tidsintervall. Inom zon 4 är sannolikheten för översvämning 
högst och inom zon 1 lägst. 

Mariestads dimensionerande höjd för översvämningsrisk (10 000-årsnivå) 
är enligt länsstyrelsen (Faktablad Vänern) +47,16 i RH00 Vänersborg, 
omräknat till RH2000 vilket är det höjdsystem som Mariestads kommun 
använder motsvarar den dimensionerande nivån +47,35 (RH2000). 
Eftersom planområdet är beläget som lägst omkring ca +54,5 (RH2000) 
bedöms området osannolikt påverkas av stigande vattennivåer från Vänern. 
Det är snarare ökade flöden i Tidan som kan utgöra risk för planområdet.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps översvämningskartering 
utmed Tidan, rapport nr: 57, 2015-11-17 visar ett 100-årsflöde på +54 
meter och beräknat högsta flöde på +56 meter över havet i RH2000. I 
plankartan har därför bestämmelse om färdig golvnivå införts.

Vidare finns risk att området kan påverkas under kraftiga skyfall som 
orsakar stora vattenansamlingar, vatten som tränger upp ur vatten- och 
avloppssystem och höga grundvattennivåer. Inom planområdet och i dess 
anslutning är det därför viktigt att skapa plats för vatten vid kraftiga skyfall. 
Det är även viktigt att förorenat ytvatten inom exempelvis parkeringsplatser 
renas innan det rinner ut i Tidan. Naturmark i närheten av planområdet 
kan troligtvis användas som uppsamlings- och fördröjningsplats vid 
extremt stora vattenmängder. Det är viktigt att dimensionera byggnader 
så dessa ej tar skada under kraftiga skyfall genom att exempelvis se över 
avrinning, skydda eventuella källare m.m.

För att sannolikhetsreducera mot översvämningar orsakade av kraftiga 
regn bör man inom planområdet använda olika typer av lösningar för 
att absorbera vatten som fördröjer, magasinerar, infiltrerar, renar och 
avdunstar vatten. 
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SKRED, EROSION OCH UNDERMINERING
Planområdet är i huvudsak flackt med små nivåskillnader. Angränsande 
områden utgörs av naturmark och bebyggelse och saknar större 
nivåskillnader. Detta medför att risk för skred, erosion och underminering 
bedöms som låg.

När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras ska kommunen 
alltid göra en behovsbedömning om planens genomförande kan antas 
leda till betydande miljöpåverkan.
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Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och ”betydande miljöpåverkan” 
regleras i 6 kapitlet miljöbalken (1998:808) och i förordning (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningar. Om detaljplanens genomförande kan 
antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskriv-
ning alltid upprättas. Syftet med denna är att integrera miljöaspekter i 
detaljplanearbetet för att säkerställa att hållbar utveckling inom området 
främjas.

Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till 
MKB-förordningen. Utöver detta gäller:
• De planer vars genomförande som innefattar en verksamhet eller 

åtgärd som kan komma att kräva tillstånd enligt 7 kapitlet § 28a mil-
jöbalken (Natura 2000) ska miljöbedömas.

• Om planen medger verksamhet eller åtgärd som avses i 4 kapit-
let § 34 PBL, eller som räknas upp i bilaga 3 i MKB-förordningen 
(1998:905) ska karaktären på verksamheterna även bedömas utifrån 
bilaga 2 i MKB-förordningen.

Behovsbedömningen bör alltid utmynna i ett motiverat ställningstagande. 
Innan kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas 
uppstå på grund av detaljplanens genomförande, så ska den eller de läns-
styrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller 
programmet, ges tillfälle att yttra sig.

Om en detaljplan kan tänkas medföra en betydande påverkan på miljö, 
hälsa eller hushållning med mark, vatten och andra resurser ska en miljö-
konsekvensbeskrivning upprättas.

Bedömning
En behovsbedömning togs fram i samband med planprogrammet. 
Denna behovsbedömning konstaterar att planen inte ger upphov till 
betydande miljöpåverkan. Därför bedöms det inte finnas något behov en 
separat miljökonsekvensbeskrivning för föreslagna åtgärder. Länsstyrel-
sen har meddelat att de delar kommunens bedömning i samband med att 
programhandlingen var föremål för samråd.

Relevanta konsekvenser behandlats inom ramen för denna planbeskriv-
ning med bilagor.

Planförslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i miljöbalken. 
Marken bedöms lämpad för de ändamål som föreslås enligt 3 kapitlet § 
1. Planen tar inte i anspråk sådan mark som avses i 3 kapitlet § 2-6 (stora 
opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av 
nationell betydelse eller riksintressen) respektive § 7-9 (områden med 
värdefulla mineral, områden lämpade för samhällsviktiga anläggningar, 
till exempel för energiproduktion eller har som betydelse för totalförsva-
ret). Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 
särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda.

5. Miljökonsekvenser
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Kommunens ställningstagande grundar sig på att ett genomförande av 
planen: 
• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk 

mångfald, landskap, fornlämningar, vatten m.m.
• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för 

miljön.
• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.
• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd 

nationell eller internationell skyddsstatus, till exempel riksintressen 
eller naturreservat.

Byggnader inom planområdet kommer mest sannolikt behöva grund-
läggas med hjälp av pålar. Detta kan innebära störande ljud och höga 
ljudnivåer under den tid arbete pågår. Vid genomförande av planen ska 
Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller följas.
Nedan redovisas organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av planen. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande
Planen handläggs enligt plan- och bygglagens (PBL 2010:900) regler för 
standard förfarande. Dess olika steg redovisas nedan.

Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, 
närboende, allmänhet m.fl. Syftet med är att förbättra beslutsunderlaget 
och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i ett 
särskilt utlåtande. Handlingarna revideras då det är relevant.

Granskning - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, 
närboende, allmänhet m.fl. Innan planen antas ska kommunen ställa ut 
planförslaget för granskning.

Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna 
synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då är 
relevant.

Antagande - Planen antas av kommunfullmäktige och träder i laga kraft tre 
veckor efter att beslutet är anslaget om inga överklaganden inkommit.

Preliminär tidplan
Granskning vinter 2018/2019

Antagande april 2019

Tiderna ovan är preliminära och kan komma att förändras under arbetets 
gång.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
För erforderliga rättighetsupplåtelser, projektering, byggande av 
infrastruktur och eventuella ombyggnader på allmän platsmark ansvarar 
Mariestads kommun. Enskilda fastighetsägare ansvarar för byggnation på 
privat mark.

Kommunen ansvarar för genomförande av de delar som omfattas av 
allmän plats och fastighetsägaren ansvarar för de åtgärder som ska ske 
inom kvartersmark.

Kommunen är ansvarig för att förse planområdet med vatten-, spillvatten- 
och dagvattentjänster. Det är kommunens ansvar att se till så det dagvatten 
som uppstår till följd av exploateringen inte medför förändrade flöden till 
Tidan som är recipient. 

Kommunen ansvarar för åtgärder på allmän plats och respektive 
fastighetsägare ansvarar för åtgärder på kvartersmark till följd av detta.

6. Genomförande
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Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. 
Planen gäller tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom 
genomförandetiden förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Marken inom planområdet ägs av kommunen. Marken kommer efter 
planens lagakraftvinnande fastighetsregleras och säljas för industri- och 
handelsändamål.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar 
och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäteriet. De 
fastighetsbildningsåtgärder som fordras inom kvartersmark för 
genomförande av detaljplanen bekostas av berörd exploatör.

Rättigheter
I den västra delen av planområdet finns kraftledningar som är reglerade med 
ledningsrätt. I ledningsrätten som är ca 60 bred tre stycken luftledningar, 
två 130 kV-ledningar och en 40 kV-ledning.

Eventuellt behov av flytt eller ombyggnation av ledningar kommer klargöras 
i samband med genomförande av detaljplanen. Ledningsrätten avses dock 
vara fortsatt gällande så en eventuell flytt eller ombyggnation förutsätter 
överenskommelse mellan fastighetsägaren och ledningsrättshavaren.

Avtal
År 2010 förvärvade Mariestads kommun ett knappt 58 ha stort mark- 
och vattenområde från fastigheten Mariestad Sund 1:1 och den samfällda 
fastigheten Mariestad Sund S:1. Området fastighetsreglerades därefter och 
ingår vid detaljplanens framtagande i fastigheten Mariestad Sund 4:6.

I samband med förvärvandet och fastighetsregleringen upprättades 
ett sidoarrende för jordbruk som omfattar del av fastigheten Sund 4:6 
och planområdet. I arrendeavtalet anges att det berörda området ligger 
inom ett av kommunens framtida utvecklingsområden och trots att 
uppsägningstiden har angivits till ett år är parterna (kommunen och 
arrendatorn) överens om att kommunen, vid behov, omedelbart ska få 
ta upplåtet område i anspråk, eller del av, utan hinder av uppsägningstid.

Efter detaljplanen vunnit laga kraft och i samband med planens 
genomförande ska sidoarrendet sägas upp för den del av planområdet 
som tas i anspråk.
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EKONOMISKA FRÅGOR
Erforderliga rättighetsupplåtelser, fastighetsbildningsåtgärder, kostnader 
för utredningar, projektering, byggnationer och anläggningsarbeten 
inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör/fastighetsägare. Detta 
inkluderar även kostnader för flyttning av ledningar, ordningsställning 
samt åtgärder i angränsande ytor.

Planavgift debiteras i samband med bygglov.

TEKNISKA FRÅGOR
Behov av ytterligare utredningar
Detaljerad geoteknisk utredning kommer troligtvis krävas vid 
genomförande av detaljplanen.

Vid påträffande av kultur- eller fornlämning i samband med 
grävningsarbeten eller liknande skall arbetet avbrytas och anmälas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

PLANENHETEN

Adam Johansson
Tf. planchef




