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Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 27 september 2021 kl. 18:00 
Plats: Sammanträdesrum Torsö/digitalt 

 

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring 
0501-75 50 58 eller maila eleonor.hultmark@mariestad.se om detta så snart 
som möjligt. 
 
Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida, 
www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige. 

 

Notera 

 På grund av rådande situation med pågående pandemi görs 
nödvändiga anpassningar.  

 Ordförande har fattat beslut om att sammanträdet ska genomföras 
digitalt.  

 Enbart presidiet och sekreteraren deltar på plats i stadshuset.  

 

Mariestad den 20 september 

 

Jan Wahn 
ordförande 

Eleonor Hultmark 
sekreterare 
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BESLUT

Dnr:

1/2

2021-07-05

201-31661-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
23 juni 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Mariestad
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Marianne Johansson
Ny ersättare: Håkan Fernström
Avgången ledamot: Catarina Åkerblad

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Mariestad

Ledamot Ersättare

Ida Ekeroth
Janne Jansson
Linnéa Wall
Sebastian Clausson
Anita Olausson
Leif Udéhn
Nils Farken
Ola Bertilsson
Marianne Johansson *
Sture Pettersson
Lillemor Ågren
Björn Nilsson
Gun-Britt Alenljung

1. Leif Andersson
2. Marina Smedberg
3. Mathias Törnblom
4. Ninni Larsson
5. Leif Johansson
6. Marie Molin
7. Håkan Fernström *



2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Marina Fagermoen

David Forsberg

Kopia till
Mariestads kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 131                                                   Dnr 2021/00064  

Remiss Kf § 16/21, Medborgarförslag om skylt på Prismaskolan 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget.  

Motivering:  

Skylten är framtagen för att vara tilltalade för barn och elever.  

Utredningen visar även att skylten är bygglovspliktig och är godkänd i samband 
med bygglovet. Ett byte av skylten tillsammans med de kostnader skylten redan 
genererat skulle innebära att kommunen totalt skulle ha lagt ut ca 88.ooo kr för 
denna skylt. Det kan inte anses vara att hushålla med de ekonomiska medlen att 
byta ut denna skylt.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska byta ut 
Prismaskolans nuvarande skylt vid skolans huvudentré. Detta med anledning av att 
förslagsställaren menar att skylten inte följer språklig riktighet i enlighet med 
gällande lagstiftning.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22 (§ 16) att överlämna ärendet till 
utbildningsnämnden för beredning och beslut. 

Utredningen visar att skylten är bygglovspliktig och har godkänts i samband med 
bygglovet. Ett byte av skylten tillsammans med de kostnader skylten redan 
genererat skulle innebära att kommunen totalt skulle ha lagt ut ca 88.ooo kr för 
denna skylt. Det kan inte anses vara att hushålla med de ekonomisk medlen att byta 
ut denna skylt.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 
Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Medborgarförslag att byta Prismaskolans skylt" upprättad av 
utbildningschef. 

Skylt Prismaskolan.      

Expedierats till: 
Utbildningschef   
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Kommunstyrelsen 

Ks § 162                                                   Dnr 2020/00172 

Medborgarförslag om att digitalisera alla utskick från Mariestads 
kommun  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat då kommunen redan 
sedan tidigare arbetar med uppdraget. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag föreslagit att 
kommunen ska göra samtliga sina utskick digitalt och att blanketter ska digitaliseras. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 27 april 2020, § 41, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Ärendet har beretts av kommunens 
digitaliseringsstrateg. 

Arbete med en kommunövergripande lösning för att skicka säker digital post och 
digital signering pågår gemensamt för MTG-kommunerna. Även när det gäller 
blanketter pågår det ett löpande arbete med att ersätta verksamheternas blanketter 
med e-tjänster. Dessa e-tjänster kan både signeras och skickas in till kommunen 
digitalt. På samma sätt förnyar kommunen sina avtal för utskrift. Med nytt avtal 
kommer de brev vars mottagare har en säker digital brevlåda t ex Kivra få sina brev 
från kommunen till den digitala brevlådan istället för den fysiska brevlådan. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 262/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-14 

Digitaliseringsledarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-11 

Protokollsutdrag kf § 41/20 

Medborgarförslaget 
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Expedieras till: 

Förslagsställaren 

Sektorchef Åsa Alvner 

Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson 

Anmäls till kommunfullmäktige (via kommunsekr.) 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 161                                                   Dnr 2021/00038 

Medborgarförslag om att skapa en minnesplats för veteraner 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka medborgarförslaget. 

2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att i samråd med 
sektorchef ledning föreslå en lämplig placering och utformning av minnesplatsen 
samt utreda kostnaderna för denna. I uppdraget ingår även att utarbeta regler för 
hur platsen ska användas och skötas. 

Bakgrund 

En kommuninvånare har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige förslagit att 
kommunen ska uppföra en minnesplats för att hedra de veteraner som ställt upp för 
Sverige i internationella insatser. Platsen ska kunna nyttjas av veteraner, civila och 
militär. Den politiska ledningen föreslås kunna lägga en krans vid platsen vid 
exempelvis FN-dagen, veterandagen och på Sveriges nationaldag. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 22 februari 2021, § 16,  överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Ärendet ska samverkas med verksamhet 
teknik. 

Försvarsmakten har en omfattande verksamhet i Skaraborg. Mariestad är inte en 
garnisonsstad, men har trots det många kommuninvånare med anknytning till 
försvarsmaktens verksamheter. Enligt Försvarsmaktens veterancentrum finns det 181 
utlandsveteraner folkbokförda (januari 2021) i Mariestads kommun. Motsvarande 
siffra för Skaraborg är 2 637. 

Sektor samhällsbyggnad bedömer att medborgarförslaget är intressant och att en rätt 
placerad och utformad minnesplats kan bli en ny mötesplats som bidrar till stolthet 
och sammanhållning. Minnesplatser- och monument för att hedra veteraner har 
under senare tid uppfört i många städer och tätorter runt om i Sverige. 
Erfarenheterna av dessa är genomgående goda. Kommunstyrelsen föreslås därför 
tillstyrka förslaget. Placeringen och utformning av minnesplatsen bör dock utredas 
närmare. Med tanke på att platsen både ska lämpas sig för eftertanke och firande 
ställs särskilda krav. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 263/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 

Protokollsutdrag § kf 16/21 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnadschef Per Garenius 

Sektorchef ledning Åsa Alvner 

Förslagsställaren 

Anmäls till kommunfullmäktige (via kommunsekr.) 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 160                                                   Dnr 2021/00012 

Medborgarförslag om en lekpark på Ekudden 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslår medborgarförslaget. 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska 
bygga en lekplats på Gamla Ekudden i Mariestad. Förslagsställaren föreslår att 
lekplatsen placeras på gräsytan vid cykelbanan mellan gamla och nya Ekudden där 
det tidigare funnits en lekplats. Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021,  
§ 2, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2017, § 83, att anta ett lekplatsprogram för 
Mariestads kommun. Programmet redovisar en långsiktig strategi för planering och 
underhåll av kommunens lekplatser. Kommunen har i arbetet med programmet 
prioriterat färre men större lekplatser framför fler och mindre lekplatser. I 
programmet redovisas temalekplatser, större områdeslekplatser och övriga mindre 
lekplatser. Programmet innehåller inga förslag till helt nya lekplatser utan behandlar 
befintliga lekplatser och beskriver hur dessa avsesatt  utvecklas och hur lekplatser ska 
skötas och underhållas.  

Mot bakgrund av de ställningstaganden som gjorts i lekplats-programmet där 
kommunen valt att prioritera färre men större lekplatser föreslås att 
medborgarförslaget ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

 

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ordförande Anders Karlsson (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 257/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-05 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-13 

Lekplatsprogram för Mariestads kommun antaget 2017 

Protokollsutdrag kf § 2/21 

Medborgarförslaget 

 

Expedieras till: 

Förslagsställaren 

Planchef Adam Johansson 

Anmäls till kommunfullmäktige (via kommunsekr.) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 159                                                   Dnr 2021/00131 

Medborgarförslag om att göra Lillängsskogen till naturreservat 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Protokollsanteckning 

Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning. (Bilaga 1, § 159). 

Bakgrund 

En invånare i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska göra 
Lillängsskogen i sin helhet till naturreservat. Kommunfullmäktige beslutade den 29 
mars 2021, § 30, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen (sektor 
samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Naturreservat är en skyddsform med syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 
Områden som behövs för att skydda, återställa eller på nytt skapa värdefulla 
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter kan också förklaras som 
naturreservat. Beslut om naturreservat med mera är reglerad i 7 kap. 4-8 §§ 
miljöbalken (1998:808). Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller 
kommunen utses som naturreservat.  

I Mariestads kommun finns 13 naturreservat varav kommunen är ansvarig för två av 
dessa (Gamla Ekudden och Sandviken).  

Lillängsskogen omfattar cirka 128 000 kvadratmeter och är centralt beläget i 
Mariestad. Skogen domineras av tall med inslag av gran och enstaka björkar, dess 
ålder är cirka 150 år och enstaka träd kan vara upp mot 200 år. Det saknas aktuell 
naturvärdesinventering (inventering av biologisk mångfald) men biotopvärdena och 
skogens höga ålder antas innebära höga naturvärden. Skogen antas hysa intressant 
marksvampflora, förekomst av gamla träd och död ved medför att kryptogamfloran 
(växter) även sannolikt är intressant. I skogen finns flera rödlistade fågelarter 
inrapporterade i Artportalen, 2021. 

För Lillängsskogen gäller till största del detaljplan för Östra begravningsplatsen m.m., 
Mariestad, Mariestads kommun. I detaljplanen är marken är planlagd för allmän plats, 
naturmark med kommunalt huvudmannaskap. För den norra delen av skogen som 
gränsar till Stockholmsvägen har en detaljplan tagits fram som syftar till att 
möjliggöra cirka 50-60 bostäder i flerbostadshus. Planområdet omfattar cirka 8 000 
kvadratmeter. Detaljplanen som antogs av kommunfullmäktige den 29 mars 2021, § 
34, har överklagats och därmed har inte planen vunnit laga kraft utan ligger just nu 
för prövning hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. 

Kommunen har beslutat att ta fram en grön- och blåstrukturplan som ska redovisa 
grön- och blå infrastruktur i kommunen. Arbetet sker i samarbete med 
biosfärkommunerna Götene och Lidköping, Högskolan i Skövde och 
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biosfärområdet. Planen kommer i förlängningen väntas utgöra underlag för 
framtagande av skötselselplaner för de viktigaste områdena. 

Genom gällande detaljplan för området är Lillängsskogen skyddad från exploatering 
eftersom marken är planlagd för natur. Användningen natur används för friväxande 
grönområden som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst begränsat 
underhåll. I arbetet med grön- och blåstrukturplanen för Mariestads kommun 
kommer grönområden i kommunen inventeras och områdets funktion och 
sammanhang redovisas. Bedömningen är att rådande förhållanden som detaljplanen 
reglerar utgör skydd av Lillängsskogen och eventuell komplettering genom till 
exempel bildande av naturreservat undersöks i samband med arbetet med grön- och 
blåstrukturplanen. Med anledning av detta föreslås att medborgarförslaget ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

 

Yvonne Gogolin (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ordförande Anders Karlsson (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

 

Marie Engström Rosengren (V) begär att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordförande Anders Karlsson (C). 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 256/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-05 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-08 

Detaljplan för Östra begravningsplatsen m.m., Mariestad, Mariestads kommun  

(1493-P86) 

Detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun 

Projektplan grön- och blåstrukturplan för Mariestads kommun,  

2020-10-14 

Protokollsutdrag kf § 30/21 

Medborgarförslaget 
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Expedieras till: 

Förslagsställaren 

Planchef Adam Johansson 

Anmäls till kommunfullmäktige (via kommunsekr.) 



Bilaga 1, § 159 

 

Ärende 10 Medborgarförslag – Lillängsskogen till naturreservat 
 

 

Protokollsanteckning 

Vänsterpartiet anser att kommunen ska arbeta med förberedelser för att tillskapa ett 

naturreservat. Ytterligare frågor kan behöva utredas bland annat reservatets gränser och 

eventuellt tillkommande kostnader. Det kan göras i samband med framtagande av blå- och 

grönstrukturplan 

 

 

 

 

Marie Engström Rosengren 
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MARIESTAD 

2021-08- 15 

Stig Ljungwald    Kommunstyrelsen 

Medborgare 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Om att riva upp/ återta beslutet i KS2021-01-11 rörande ärende KS 2017/00411 

Medborgarförslaget- ”den bortglömda kulturskatten” 

- Karleby med kyrkplatsen 

Medborgare Stig Ljungwalds förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att riva upp/ återta beslutet om att återta tidigare beslut i 

KS 2018-03-12 om att tillstyrka Medborgarförslaget.  

Förslaget baseras på att beslutet i KS2021-01-11 saknar grund samt att inga hinder 

finns för att leverera den beordrade förstudien.   

Se bilagan: ”Det kommunala sveket” 

Medborgaren Stig Ljungwald föreslår också att Kommunstyrelsen förtydligar att 

beslutet i KS2021-01-11 nu är upprivet/ återtaget samt att Medborgarförslaget åter 

är i ursprungligt skick som efter bifallet KS2018-03-12  

Uppdraget om att genomföra den beslutade förstudien(se bilaga) bör gå till en 

kvinna i lämplig sektor. 

Bilagor 

1. Det kommunala sveket. 2. Medborgarförslaget- den bortglömda kulturskatten. 3. 

Bilaga Medborgarförslaget. 4. ”Skuggförstudie”. 5. Brev till Kommunstyrelsen 

2020-11-26 

Stig Ljungwald 

Leksbergsvägen 57 

542 40 Mariestad 

050147672 

 









 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-09-02 
Dnr: KS 2021/00307   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Administrativa enheten 
Eleonor Hultmark 

Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige sammanträder följande datum: 
 

Januari 31 
Februari 28 
Mars 28 
April 25 
Maj 30 
Juni 20 
Juli --- 
Augusti --- 
September 26 (sista sammanträdet i nuvarande mandatperiod) 
Oktober 31 (första sammanträdet i ny mandatperiod) 
November 28 
December  12 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:00, utom i juni då 
sammanträdet börjar klockan 17:00.           

Bakgrund 

Kommunfullmäktige ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar. 
Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena.  
 
Som regel sammanträder kommunfullmäktige sista måndagen i månaden, 
undantaget sammanträdena i juni och i december. Uppehåll för sammanträden 
görs under juli och augusti månad.  
 
Valet av dag bygger på önskemål om koordinering mot andra sammanträden 
inom bland annat regionfullmäktige och samverkansorgan i Skaraborg. Vidare 
underlättar valet av veckodag för de fullmäktigeledamöter som även är 
riksdagsledamöter.  
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Fullmäktiges sammanträdesår 

 

Månad Årligen återkommande ärenden 

Januari  

Februari  

Mars  

April Information från bolagen 
Årsredovisning (T3) 
Fråga om ansvarsfrihet 
Redovisning av motioner och 
medborgarförslag 

Maj  

Juni Budgetbeslut 

September Sammanträdesdagar för fullmäktige  

Oktober T2 (med delårsbokslut) 
Redovisning av motioner och 
medborgarförslag 

November  

December  

  

Underlag för beslut 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-02         
 

Eleonor Hultmark 
Handläggare   

Expedieras till: 
Samtliga nämnder (via nämndsekr.) 
Kommundirektören 
Samtliga sektorschefer  
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 155                                                   Dnr 2017/00203 

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Leksberg 10:1, 
Mariestad tätort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads 
tätort, Mariestads kommun. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2017, § 210, om uppdrag att 
ta fram förslag till detaljplan för den sydvästra delen av Leksberg 10:1.  

Planförslaget inriktning är att möjliggöra för en flexibel markanvändning där 
användningsslagen; detaljhandel, drivmedelsstation, kontor, tillfällig vistelse, 
parkering och tekniska anläggningar, kombineras. Planförslaget har ambitionen att 
vidareutveckla Haggårdens handelsområde söderut.  

Med anledning av områdets känsliga landskapsbild regleras höjdsättningen till 17 
meter i byggnadshöjd inom närmast Göteborgsvägen i planområdets i västra del, där 
landskapsbilden bedöms som känsligast, och till 10 meter i byggnadshöjd inom 
övriga området. Höjdsättningen motsvarar byggnation i fem respektive tre våningar.  

Föreslaget planområde omfattar cirka 13 hektar varav cirka 10,2 hektar planeras som 
kvartersmark. Planområdet är lokaliserat söder om Haggårdens handelsområde och 
angränsar i söder till E20, i öst till Göteborgsvägen, i norr till Haggårdens och Horns 
handels- och industriområde och i väst till jordbruksmark och vidare 
bostadsfastigheter längs med Hindsbergsvägen.  

Planförslaget var föremål för samråd under sommaren 2019. Inkomna synpunkter 
har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande. Med anledning av 
inkomna synpunkter har mindre justeringar i planförslaget gjorts. Planförslagets 
huvudinriktning är dock oförändrad. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 280/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-20 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling)  

Behovsbedömning om miljökonsekvensbeskrivning, detaljplan för del av Leksberg 
10:1. 

Lokaliseringsutredning, detaljplan för del av Leksberg 10:1 

Riskutredning för Sund och Hindsberg (2018) 

Granskningsutlåtande 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Planarkitekt Erik Söderström) 
(Exploateringschef Erik Randén)  
(Per Garenius Samhällsbyggnadschef)  
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Beslut om antagande: Detaljplan för del av 

Leksberg 10:1, Mariestad tätort, 

Mariestads kommun 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Leksberg 

10:1, Mariestads tätort, Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2017, § 210, 

om uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för den sydvästra delen 

av Leksberg 10:1.  

Planförslaget inriktning är att möjliggöra för en flexibel 

markanvändning där användningsslagen; detaljhandel, 

drivmedelsstation, kontor, tillfällig vistelse, parkering och tekniska 

anläggningar, kombineras. Planförslaget har ambitionen att 

vidareutveckla Haggårdens handelsområde söderut.  

Med anledning av områdets känsliga landskapsbild regleras 

höjdsättningen till 17 meter i byggnadshöjd inom närmast 

Göteborgsvägen i planområdets i västra del, där landskapsbilden 

bedöms som känsligast, och till 10 meter i byggnadshöjd inom övriga 

området. Höjdsättningen motsvarar byggnation i fem respektive tre 

våningar.  

Föreslaget planområde omfattar cirka 13 hektar varav cirka 10,2 

hektar planeras som kvartersmark. Planområdet är lokaliserat söder 

om Haggårdens handelsområde och angränsar i söder till E20, i öst 

till Göteborgsvägen, i norr till Haggårdens och Horns handels- och 

industriområde och i väst till jordbruksmark och vidare 

bostadsfastigheter längs med Hindsbergsvägen.  

Planförslaget var föremål för samråd under sommaren 2019. Inkomna 

synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt 

utlåtande. Med anledning av inkomna synpunkter har mindre 

justeringar i planförslaget gjorts. Planförslagets huvudinriktning är 

dock oförändrad. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-20 
 
Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18 
 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling)  

Behovsbedömning om miljökonsekvensbeskrivning, detaljplan för del 

av Leksberg 10:1. 

Lokaliseringsutredning, detaljplan för del av Leksberg 10:1 

Riskutredning för Sund och Hindsberg (2018) 

Granskningsutlåtande 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Erik Söderström 
Exploateringschef Erik Randén  
Per Garenius Samhällsbyggnadschef  



Datum: 2021-08-18 
Dnr: 2017/00203 
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Erik Söderström 

Planenheten 
 

 Kommunfullmäktige  
 

 

 

 

Beslut om antagande: Förslag till detaljplan för del 

av Leksberg 10:1, Mariestad tätort, Mariestads 

kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för del av Leksberg 

10:1, Mariestads tätort, Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-24 § 210 om uppdrag att ta 

fram förslag till detaljplan för den sydvästra delen av Leksberg 10:1.  

Planförslaget inriktning är att möjliggöra för en flexibel markanvändning där 

användningsslagen detaljhandel, drivmedelsstation, kontor, tillfällig vistelse, 

parkering och tekniska anläggningar kombineras. Planförslaget har ambitionen att 

vidareutveckla Haggårdens handelsområde söder ut.  

Med anledning av områdets känsliga landskapsbild regleras höjdsättningen till 17 

meter i byggnadshöjd inom närmast Göteborgsvägen i planområdets i västra del, 

där landskapsbilden bedöms som känsligast, och till 10 meter i byggnadshöjd 

inom övriga området. Höjdsättningen motsvarar byggnation i fem respektive tre 

våningar.  

Föreslaget planområde omfattar cirka 13 hektar varav cirka 10,2 hektar planeras 

som kvartersmark. Planområdet är lokaliserat söder om Haggårdens 

handelsområde och angränsar i söder till E20, i öst till Göteborgsvägen, i norr till 

Haggårdens och Horns handels- och industriområde och väst till jordbruksmark 

och vidare bostadsfastigheter längs med Hindsbergsvägen.  

Planförslaget var föremål för samråd under sommaren 2019. Inkomna synpunkter 

har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande. Med anledning av 

inkomna synpunkter har mindre justeringar i planförslaget gjorts. Planförslagets 

huvudinriktning är dock oförändrad.    
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Underlag för beslut 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling)  

Behovsbedömning om miljökonsekvensbeskrivning, detaljplan för del av 

Leksberg 10:1. 

Lokaliseringsutredning, detaljplan för del av Leksberg 10:1 

Riskutredning för Sund och Hindsberg (2018) 

Granskningsutlåtande 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Planchef Adam Johansson 

Planarkitekt Erik Söderström 

Exploateringschef Erik Randén  

Per Garenius Samhällsbyggnadschef 
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BAKGRUND 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 24 maj 2017 planenheten i uppdrag att 
upprätta förslag till ny detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads tätort, Mariestads 
kommun. Uppdraget gavs med syfte att möjliggöra för ett nytt område för verksamheter 
med inriktningen detaljhandel, drivmedelstaion, parkering, tillfällig vistelse, kontor och 
tekniska anläggningar.  Föreslaget planområde är lokaliserat söder om handelsområdet 
Haggården. Området angränsar till E20 och trafi kplats Hindsberg i söder, Göteborgsvägen 
i öst, Haggårdens handelsområde i norr och gles villabebyggelse samt åkermark i väst. 

Med anledning av att marken inom föreslaget planområde delvis utgörs av brukningsvärd 
jordbruksmark som skyddas enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken, åläggs kommunen att 
påvisa att planerad markanvändning är av särskilt allmänt intresse, och motivera varför 
den föreslagna lokaliseringen är den mest lämpliga. Kommunen har därför upprättat 
föreliggande lokaliseringsutredning där alternativa lokaliseringar redovisas och vilka 
ställningstaganden som ligger till grund för val av områdets lokalisering. 

SYFTE 
Syftet med lokaliseringsutredningen är att utreda den mest lämpliga platsen för att 
möjliggöra ett nytt verksamhetsområde med inriktningen detaljhandel, drivmedelstaion, 
parkering, tillfällig vistelse, kontor och tekniska anläggningar inom Mariestads kommun. 
Området ska vara tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimligt att exploatera. 
Vidare ska området vara inom ett rimligt avstånd från en större väg där ett tillfredsställande 
kundunderlag i from av årmedeldygntrafi k (ÅDT)  kan redovisas. 

UTREDNINGENS DISPOSITION  
Utredningen inleds med ett avsnitt där förutsättningar i form av politiska ställningstagen    
och beslut redovisas. Utifrån dessa förutsättningar argumenterar kommunen 
sedan för att planerad markanvändning är ett väsentligt samhällsintresse, redovisar 
ställningstaganden för utredningens geografi ska avgränsning samt bedömningskriterier för 
lokaliseringsalternativen. Vidare beskrivs varje lokaliseringsalternativ och bedöms utifrån 
uppsatta kriterier. Slutligen görs en samlad bedömning där de alternativa lokaliseringarna 
vägs mot varandra och sedan redovisas kommunens slutsats för val av lokaliseringsalternativ. 

Inledning  

E20
Väg 26

Haggårdens  
industriområde

Kartbild över föreslaget planområde

Planområde 



KOMMUNALA BESLUT OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 
Nedan sammanfattas kommunens viktigaste kommunala beslut och ställningstaganden 
som på olika sätt berör utredningen. 

Vision 2030 
Kommunens vision antogs i december 2010 och är den kommunala verksamhetens 
ledstjärna i utvecklingsarbetet. Visionen bygger på fem byggstenar som fångar upp och 
defi nierar kommunens identitet och utvecklingsriktning.

Förutsättningar   

Översiktsplan 2030
Mariestads översiktsplan antogs i juni 2018 och bygger på kommunens vision Vision 
2030. Planen redovisar kommunens ställningstaganden för planering av mark och vatten, 
samt pekar ut mål för befolkningsutvecklingen, bostadsbyggandet och  av jobbskapandet 
till 2030.  
• Öka med 4 000 nya invånare 

• Bygga 2 000 ny bostäder 

• Öka antalet arbetstillfällen med 1 650 inom kommunen och i Skaraborgs 
arbetsmarknadsregion

Kommunen beskriver i översiktsplanen fyra strategiska fokusområden. Fokusområderna 
har utarbetats med utgångspunkten att säkerhetsställa en långsiktig hållbar utveckling, 
tillväxt i hela kommunen samt en tillväxtnivå i likhet med övriga kommuner i regionen. 

• Försäkra placeringen i nätverk, överbygga barriärer 

• Bygga längs befi ntlig infrastruktur och service 

• Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena 

• Stärkt regionalt samarbete

Ställningstagande gällande areella näringar 
Översiktsplanen beskriver betydelsen av att bevara brukningsvärd jordbruksmark 
och se den som en viktigt resurs för dagens och framtidens matproduktion. Samtidigt 
poängteras att brukningsvärd jordbruksmark inte är utpekat som riksintresse och att 
planeringsansvaret för hushållande av marken ligger hos kommunerna. Vidare nämns att 
det 1971 genomfördes  en nationell inventering och en graderingen av jordbruksmarkens 
brukningsvärde. Graderingsskalan var från 1- 10 där 1 inte var brukningsvärd jordbruksmark 
och 10 var högklassig jordbruksmark. I Mariestads kommun fi nns i huvudsak klass 2 
mark och närmare Tiveden klass 3. Jordbruksvärdena återfi nns framför allt i de stora 
sammanhängande jordbrukslandskapen i kommunens södra delar.  

Översiktsplanen gör ett ställningstagande vad gäller exploatering av jordbruksmark: 

Mariestad- den stolta sjöstaden 

Mariestad- centrum för trädgårds hantverk 

Mariestad- ledande inom hantverks akademi 

Mariestad- internationellt modellområde  

Mariestad- en naturlig mötesplats 



• Ianspråktagande av jordbruksmark ska i första hand ske i närhet av befi ntlig bebyggelse 
och samhällsviktig infrastruktur.

Föreslagen markanvändning 
Översiktsplanen pekar ut del av fastigheten Leksberg 10:1 som lämplig för solcellspark. 

Fördjupad översiktsplan Mariestads
Kommunen antog den fördjupande översiktsplanen (TÖP) i juni 2013. Planen bygger 
på kommunens vision Vision 2030 och redovisar kommunens ställningtagande vad 
gäller planering av mark och vatten inom Mariestads tätort till 2030. TÖP:en ersattes 
av den kommunövergripande översiktsplanen 2018 men utgör fortfarande ett bra 
planeringsunderlag som komplement till översiktsplanen. 

TÖP:en pekar ut aktuellt planområde som lämpligt för handelsverksamhet. Planen beskriver 
vidare att området Haggården har stor potential till utvidgning i from av nyexploateringar 
i både norrgående och södergående riktning. Samtidigt poängteras vikten av att bevara  
jordbruksmarken och därför koncentrera eventuella exploateringar samt att exploatera vid 
befi ntlig infrastruktur.

Näringslivsstrategi för Mariestads kommun 
Kommunens näringslivsstrategi antogs våren 2019. Syftet med strategi är att bland annat 
bidra till ett bra företagarklimat och tydliggöra kommunens arbete för näringslivsutveckling. 

Strategin beskriver kommunen som en attraktiv näringslivskommun och etableringssort 
där man tillvaratar sitt unika läge vid skärningen mellan E20 och riksväg 26.

Strategin kopplas samman med kommunens vision Mariestads 2030 och Översiktsplan 
2030 och anger följande övergripande mål till 2020 och 2025: 

• Mariestads kommun ska enligt Svensk näringslivs företagsklimatundersökning fi nnas 
bland de 10 bästa näringslivskommunerna år 2020 i Sverige.

• 800 nya arbetstillfällen inom kommunen fram till 2025. Målet innebär vidare att alla 
sektorer ska jobba mot 4000 nya invånare och 2000 nya bostäder.

• Antalet nyregistrerade företag i Mariestad skall visa en positiv utveckling under 
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perioden2019-2021 på 10 procent, jämfört med perioden 2016-2018.

• Utveckla nya aff ärsmöjligheter för befi ntligt näringsliv och för nyetableringar genom 
konkreta projekt inom området för klimatåtgärder, Agenda 2030. Genom öppen 
testbädd, universitets samarbeten och tillsammans med företag, främja klimathållbar 
aff ärsutveckling.

INFRASTRUKTUR 
Mariestads kommun har främst tre viktiga infrastruktur stråk inom kommunen, E20, 
väg 26 och Kinnekullebanan. Inom Sverige sträcker sig E20 mellan Öresundsbron och 
Stockholm är 770 kilometer lång. Vägen genomskär kommunen från nordöst till sydväst 
öster om Mariestads tätort. E20 är utpekat som riksintresse för kommunikation och 
primärled för farligt godstransporter. Vägen har en uppmät årsdyngstrafi k (ÅDT) på upp 
till 14 000. 

Riksväg 26 sträcker sig mellan Halmstad, Skövde och Kristinehamn och är 580 kilometer 
lång och är därmed Sveriges längsta riksväg. Vägen skär genom kommunen från söder till 
nordost och överlappar med E20 mellan trafi kplatserna Haggården och Hasslerör. Väg 26 
är utpekat som riksintresse och är primärled för transport för farligt gods. Vägen har en 
uppmätt ÅDT på upp till 4 000. 

Kinnekullebanan är en oelektrifi erat enkelspårig järnväg med start i Håkanstorp i Gränstorps 
kommun där den ansluter till Älvsborgsbanan, och slutar i Gårdsjö i Gullspångs kommun 
där den ansluter till Västra stambanan. Även Kinnekullebanan genomskär kommunen 
från nordost till sydväst men sträckningen går genom Mariestads tätort. Kinnekullebanan 
är utpekat som riksintresse för kommunikation. Järnvägen är transportled för farligt gods. 

E20 förbi Mariestad
Trafi kverket har påbörjat arbetet med en ny vägplan för del av E20 mellan Trafi kplats 
Haggården och trafi kplats Tjos, en sträcka på cirka 16 kilometer. Projektet är en del 
av satsningen på hela E20 där vägen ska bli mötesseparerad till 2025. Finansieringen 
fastställdes i Nationell plan för infrastruktur 2014- 2025 där fl era av Västra Götalands 
kommuner fi nns med som medfi nansiär, däribland Mariestads kommun. Den nya 
vägplanens övergripande syfte att öka vägens trafi ksäkerhet och tillgänglighet. Vägplanens 
lokalisering är beslutad till korridor blå (se karta) och en samrådshandling kommer att 

Kinnekullebanan 

E20  

Riksväg 26

Översiktlig karta för infrastruktur, Mariestads kommun



samrådas under våren 2019. Byggnation av den nya vägsträckan beräknas påbörjas under 
2022. 

Lokaliseringsutredningen kommer att förhålla sig till vägplanens vägområdesgräns.   

Val av lokaliseringsalternativ, E20 Förbi Mariestad

JORDBRUKSMARK 
Jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra dagens och framtidens matproduktion samt 
för att långsiktigt bibehålla den biologiska mångfalden. Exploateringen av jordbruksmark 
är därför lagstyrd enligt 3 kapitlet 4 § Miljöbalken (MB 1998:808). Vid exploatering av 
jordbruksmark måste kommunen kunna påvisa att bebyggelsen eller anläggningen behövs 
för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse och att detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmänsynpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. För 
att göra en sådan bedömning ska olika alternativa lokaliseringar pekas ut, beskrivas och 
slutligen vägas mot varandra för att kunna påvisa den mest lämpliga. 

I förarbetet till MB, Proposition 1985/86:3, förtydligas stycket från allmänsynpunkt 
tillfredsställande sätt enligt följande: 

Med uttrycket ”tillfredsställande” avses att lokaliseringen av 
exploateringsföretaget skall vara fullt godtagbar från samhällsbyggnadssynpunkt. 
Självfallet inryms däri att den alternativa lokaliseringen skall vara tekniskt och 

funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig.(Prop. 1985/86:3, s 158)

Propositionen förtydligar förutsättningarna gällande val av alternativt lokalisering. Den 
alternativa lokaliseringen ska vara fullt godtagbar från samhällsbyggnadssynpunkt, teknisk 
och funktionellt lämplig samt ekonomsikt rimlig för den planerade markanvändningen. 
Kommunen kommer under avsnittet Avgränsning och bedömningskriterier att precisera 
sitt ställningstagande för utredningsområdets avgränsning och lokaliseringsalternativen 
bedömningskriterier utifrån gällande lagstiftning.   



Bedömning av särskilt allmänt in-
tresse   
Detaljplanen föreslår markanvändningen teknisk anläggning (E), drivmedelsförsäljning 
(G), detaljhandel (H), kontor (K), tillfällig vistelse (O) och parkering (P). Kommunens 
ambition är att utvidga Haggårdens handelsområde söder ut mot E20, med verksamheter 
som har resenärer på E20/Väg 26 som målgrupp. Visionen för området är att skapa 
Sveriges mest attraktiva rastplats och det självklara stoppet för resande mellan södra 
Sverige och skidorterna i norr. Området ska kunna erbjuda fl era olika restauranger, 
drivmedelsförsäljning (bensin, diesel, vätgas och el), ställplatser för husbilar samt möjlighet 
till övernattning. 

Exploateringen kan enligt kommunens bedömning skapa cirka 100 nya arbetstillfällen.  
Området bedöms också ge en förbättrad möjlighet att locka resenärer till ett längre besök 
inom kommunen, vilket gynnar kommunens tillväxt inom turistnäringen.   

Under rubriken Kommunala beslut och ställningstaganden redovisas långsikta planer och 
mål för kommunens för utveckling. Kommunens övergripande vision, Vision 2030 har i 
Översiktsplanen och den fördjupande översiktsplanen konkretiserats till kvantitativa mål 
för infl yttning, bostadsbyggande och tillskapande av arbetstillfällen. Målen har därefter 
styrt utformningen av Näringslivsstrategins målsättning om 800 nya arbetstillfällen till 
2025. Målen är tätt sammankopplade och det är av stor vikt att samtliga mål uppfylls för 
att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling i kommunen långsiktigt. Kommunens roll 
och ansvar i tillskapandet av nya arbetstillfällen ligger bland annat i att möjliggöra för nya 
företagsetableringar. 

Kommunen gör bedömningen att det är av särskilt allmänt intresse att möjliggöra för 
nya företagsetableringar med syftet att tillskapa nya arbetstillfällen.        

  

Avgränsning av utredningsområ-
det för alternativlokalisering   
Kommunen avser att avgränsa utredningsområdet för de alternativa lokalise-
ringarna med stöd av gällande lagstift ning och Trafi kverkets anvisningar för 
vägvisning till rastplats. Följande propositionstext bedöms som aktuell: 

• Alternativa lokaliseringar ska vara ekonomsikt rimliga (Prop. 1985/86:3)

Kommunen tolkar överstående skrivning som att utredningsområdet ska av-
gränsas på ett sådant sätt att de planerade verksamheterna har rimliga förut-
sättningar, bland annat i from av kundunderlag, för att bedriva sin verksamhet.   

Trafi kverket anger följande kriterium för rastplatsens avstånd från anvisad väg: 

• Rastplatsen ska lokaliseras i direkt anslutning till vägen där anvisningen 
står 

Sammanväg bedömning för avgränsning av utredningsområdet 
Den planerade markanvändningen består till övervägande del av verksamheter 
vars kundunderlag utgörs av bil- och lastbilsresenärer, så som restauranger och 
snabbmatsrestauranger, hotell och drivmedelsstationer. För att ge verksamheterna rimliga 
ekonomiska förutsättningar att driva sin verksamhet bör lokaliseringen vara i anslutning 
till en högt trafi kerad väg. Inom kommunen är E20 och Riksväg 26 de mest trafi kerade 
vägarna med ett ÅDT upp till 14 000 respektive  4 000. Vägarna överlappar mellan 
trafi kplatserna Haggården och Hasslerör och utgör då tillsammans ett ÅDT på upp till 18 
000. Den överlappande vägsträckan är kommunens mest trafi kerade väg och ger således 
bäst kundunderlag för verksamheter med resenärer som kundgrupp. 

Kommunens vision för planområdet är att skapa Sveriges mest attraktiva rastplats. En 
grundläggande förutsättning för att lyckas locka resenärer till platsen är att på ett tydligt 
sätt informera om att rastplatsen fi nns och var den ligger. Att vägvisa till rastplats är det 
vedertagna sättet. Resenärer vet då att restplasten är av godtagbar standard och tillgänglig 
för alla fordonstyper. För att upprätthålla vägvisningens goda renommé har Trafi kverket 
ett antal kriterier som ska uppfyllas vid ansökan om vägvisning till rastplats på vägar där 
Trafi kverket är väghållare. Bland annat ett avståndskriterium att rastplatsen ska vara i 



direkt anslutning till vägen där anvisningen står.     

Kommunens sammanvägda bedömning för avgränsningen av utredningsområdet är 
en avgränsning kring de fyra trafi kplatserna längs med E20/Riksväg 26, Haggården, 
Sandbäcken, Brodderud och Hasslerör. Avgränsningen motiveras av den föreslagna 
markanvändningens inriktning med verksamheter med övervägande bil- och 
lastbilsresenärer som utpekad kundgrupp, ska ha ett kundunderlag som gör lokaliseringen 
ekonomiskt rimlig. Vidare har kommunen vision att skapa en attraktiv och välbesökt 
rastplats inom planområdet. En förutsättning för att uppnå detta är att kunna vägvisa till 

Utredningsområde A

Utredningsområde B

Utredningsområde C

Utredningsområde DMARIESTADS TÄTORT MED 
OMNEJD

Mariestads tätort 

platsen. Vägvisning från vägar där Trafi kverket står som väghållare (tex. E20 och Riksväg 26) 
ställer Trafi kverket krav på att rastplatsen ligger i direkt anslutning till vägen där vägvisningen 
står. Det innebär att en alternativ lokalisering i huvudsak är aktuell i direkt anslutning till 
trafi kplatserna. 

Kommunen pekar ut fyra utredningsområden kring trafi kplatserna Haggården, Sandbäcken, 
Brodderud och Hasslerör. Storleken på respektive utredningsområde varierar beroende på 
faktiska förutsättningar.          

Karta över utpekade utredningsområden 



Bedömningskriterier   

För att tydligt och sakligt kunna redovisa kommunens ställningstaganden avseende den mest 
lämpliga lokaliseringen av planområdet, kommer varje alternativ lokalisering att bedömas 
och jämföras utifrån uppsatta bedömningskriterier. Kommunen har valt fem stycken 
kriteriekategorier som alla utgör grundförutsättningar för kommande detaljplanearbete, 
genomförandet av detaljplanen och möjligheter för framtida näringsidkare att bedriva 
driva sin verksamhet. Mark som utgörs av jordbruksmark som bedöms som brukningsvärd 
kommer inte att föreslås. 

Planeringsförutsättningar 
Befi ntliga förhållanden på platsen idag bedöms utifrån både faktiska och planmässiga 
förutsättningar. Vad anges i gällande detaljplan och översiktsplan eller andra 
styrdokument? Möjligheter och risker i en framtida exploatering studeras utifrån 
nuvarande markanvändning, fastighetsägare, byggbar yta, kulturvärden, , strandskydd och 
föroreningar med mera. 

Naturvärden 
Naturvärden undersöks i from av översiktning inventering av värdefulla och skyddsvärda 
miljöer, riksintressen för naturvård och naturreservat skulle kunna komma att påverkas.  
Vilka naturvärden fi nns på platsen och i dess omgivning? Hotar en eventuell bebyggelse 
denna? Kan utformning och anpassning göras för att minska eventuell påverkan?

Tillgänglighet 
Lokaliseringsalternativets geografi ska läge i förhållande till E20/Väg 26 samt alternativets 
tillgänglighet till vägarna kommer analyseras och bedömas. Vilka siktförutsättningar fi nns 
från E20/Väg 26 till planområdet? Områdets faktiska tillgängligt vad gäller tillgänglighet 
för gående, cyklister och kollektivtrafi k kommer analyseras och bedömas.  

Infrastrukturell service   
Den infrastrukturella servicen bedöms utifrån om servicen fi nns på platsen idag eller om 
den måste byggas ut. Tillgången till vatten- och avloppsledningar redovisas. Krävs stora 
omledningar eller följdinvesteringar? Finns det andra planer på exploatering i närheten 
vilket kan skapa samordningsvinster?

Möjlighet till exploatering 
Platsens exploateringsmöjligheter bedöms bland annat utifrån uppskattat ytbehov (mellan 
10- 13 hektar). Är lokaliseringen fullt godtagbar utifrån samhällsbyggnadssynpunkt? Är 
lokaliseringen ekonomiskt rimlig med tanke på uppskattade exploateringskostnader och 
förväntat kundunderlag för planerade verksamheter? 



Beskrivning av lokaliseringsalter-
nativ    
Nedan beskrivs och bedöms utpekade lokaliseringsalternativ för respektive 
utredningsområde. Bedömning kommer att göras utifrån fastställda kriterier. 

UTREDNINGSOMRÅDE A
Inom utredningsområde A har två stycken lokaliseringsalternativ pekats ut. 
Området ligger i södra delen av Mariestads tätort och angränsar till Haggårdens 
handelsområde. Utredningsområdet genomskärs av E20 och utgörs i söder ute-
slutande av jordbruksmark. De utpekade lokaliseringsalternativen återfi nns därför 
på norra sidan om E20. 

Lokaliseringsalternativ 1- del av Leksberg 10:1 
Planförutsättningar 
I gällande översiktsplan pekas området ut som lämpligt för solcellspark. I kommunens 
fördjupade översiktsplan över Mariestads tätort från 2013 anges området som lämpligt 
för handel. Området berörs av en gällande detaljplan antagen i oktober 2013, Detaljplan 
för del av Leksberg 10:1. Planen möjliggör för bränslestation, restaurang och handel och 
omfattar cikra 1,8 hektar av områdets nordöstra del. Planen är delvis genomförd då två 
fastigheter inom planområdet är exploaterade med användningen vätgastillverkning och 
tankning samt restaurang. 

Kommunen äger större delen av området bortsett från restaurangfastigheten Sylen 1 dess 
nordöstra del. Då området delvis är exploaterat fi nns kommunal infrastruktur i from 
VA och anslutningsväg i anslutning till området. Lokaliseringsalternativet omfattar cirka 
13 hektar och lutar åt sydöst med en höjdskillnad på cirka sex meter. Området utgörs 
till största del av brukningsvärd jordbruksmark och angränsar i söder till E20, i väst till 
Göteborgsvägen, i norr till Haggårdens handelsområde och i väst till gles villabebyggelse 
och jordbruksmark. 

I samband med Trafi kverkets projekt för E20- Förbi Mariestad har ett antal övergripande 
landskapsbilds-och kulturmiljöutredningar genomförts. Utredningarna påvisar att aktuellt 
område för lokaliseringsalternativ 1 är del av en värdefull och känslig landskapsbild med 
anledningen av områdets placering mellan Karleby i söder (riksintersse för kulturminnesvård 

och Leksbergs kyrkby (kommunalt utpekad kulturmiljö) i norr. Mellan Karleby och 
Leksberg löper Hindsbergsvägen på en höjdrygg väster om utpekat lokaliseringsalternativ. 
Vägen har gamla anor och är den gamla färdvägen till Mariestad söder ifrån. Längs med 
vägen fi nns också en välbevarad bymiljö med anor från medeltiden. Eventuell exploatering 
inom lokaliseringsalternativet bör göras med hänsyn till landskapsbilden. 

I anslutning till områdets södra del ligger E20, i öster Göteborgsvägen och i norr järnvägen 
Kinnekullebanan. Båda vägarna samt järnvägen är utpekat som transportleder för farligt 

Lokaliseringsalternativ 1- Leksberg 10:1



gods. Under hösten 2018 genomförde konsultföretaget Nordconslut en riskbedömning 
som fastslår att ett fl ertal skyddsåtgärder kommer krävas vid en exploatering av området 
för att skapa tolerabla risknivåer. Bland annat brandklassat fasadmaterial mm. 

Naturvärden 
Området utgörs till största del av jordbruksmark med inslag av gräsbevuxna mindre 
områden närmast Göteborgsvägen i områdets östra del. I områdets sydöstra, längs med 
E20s av- och påfart, står en mindre trädgruppering av lövträd. I östra delen av området 
rinner ett dike i nordlig- sydlig riktning. 

Trafi kverket genomförde i samband med projektet E20- Förbi Mariestad, en 
naturvärdesinventering som omfattade större delen av aktuellt område, med undantag 
från området nordvästra hörn. I inventeringen  påträff ades inga naturvärdesobjekt eller 
andra skyddsvärda arter mm. Inga kända övriga skyddsvärda eller känsliga naturmiljöer 
fi nns dokumenterade inom området.  Diket bedöms enligt inventeringen inte omfattas av 
det generella biotopskyddet och kräver därför inte dispens  enligt 7 kap 11 § MB. 

Tillgänglighet 
Lokaliseringsalternativet har en bra placering och tillgänglighet till E20/Väg 26. Området 
är synligt från både sydlig och östlig riktning och har en praktisk och tydlig koppling till 
E20/Väg 26. 

Området är anslutet till det kommunala GC- vägnätet. Närmaste hållplats är Haggården 
väg 26 vid Göteborgsvägen, cirka 100 meter från området.   

Infrastrukturell service
Området är med anledning av tidigare etableringar anslutet till det kommunala VA- nätet. 
Vid en eventuell exploatering  av området kommer självklart nya ledningar till respektive 
verksamhet behöva dras, men då infrastruktur fi nns inom området bedöms kostnaden och 
tidsåtgången för åtgärderna drastiskt minska. 

Möjlighet till exploatering 
Lokaliseringsalternativet bedöms lokaliseringsalternativet ha goda förutsättningar en 
exploatering av tidigare omskriven inriktning. Området är tillgänglig och väl synligt från 
E20/väg 26 samt har god tillgång till kommunal infrastruktur.   Markens ytskikt utgörs 
av fi nsedement så som slit och lera som troligen vilar på fast botten i from av morän, 

block eller berg. Området är utgörs av åkermark utan några stora höjdskillnader. Området 
har inga kända naturvärden eller arkeologiska lämningar. Kommunen bedömer att ett 
genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan, om 
lämplig hänsyn tas för att skydda områdets landskapsbild samt påvekran på omkring 
liggande kulturmiljöer. 

 SAMMANVÄG BEDÖMNING AV LOKALISERINGSALTERNATIV 1 
LÄMPLIGHET

Negativt 
• Utgörs till största del av jordbruksmark

• Kan ha negativ påverkan på värden för landskapsbild och omkringliggande 
kulturmiljöer

• krävs ny detaljplan

• risk för olycka med farligt gods

Positivt 
• fi nns likande verksamheter inom området idag

• tillräckligt med mark för planerad exploatering 

• anslutet till kommunal infrastruktur i form av VA

• anslutet till kommunal infrastruktur i form av bilväg och GC- väg

• närhet till kollektivtrafi k 

•  tillgängligt från E20/väg 26

• god synlighet i sydlig och östlig riktning

• geologiska förutsättningar för kostnadseff ektiv exploatering 



• kommunalt ägd mark

• utpekat i ÖP

• inga kända naturvärden

• sannolikt ingen betydande miljöpåverkan

• inga fornlämningar

• inga stora höjdskillnader 

Lokaliseringsalternativ 2- del av Sprinten 2 
Planeringsförutsättningar 
Större delen av området pekas i översiktsplanen samt den fördjupande översiktsplanen ut 
som framtida vägområde för E20. Området omfattas av en gällande detaljplan ”Detaljplan 
för utökning av kv. Sprinten (del av Leksberg 10:1)” planen möjliggör för industri, bilservice 
och tillhörande handel. Gällande plan stödjer alltså inte markanvändningen restaurang 
vilket utgör en av verksamhetskategorierna inom det planerade exploateringsområdet. För 
att möjliggöra den markanvändningen krävs en ny detaljplan. Området gränsar i öst till 
vattendraget Tidan som omfattas av strandskydd på 100 meter. Vid upprättandet av en ny 
detaljplan kommer strandskyddet att återinträda vilket kräver ansökan om dispens. 

Lokaliseringsalternativ 2 är idag oexploaterat. Området används för fördröjning av 
dagvatten och ett meandrande dike är anlagt. Området är cirka 3,6 hektar stort och 
angränsar till E20 i söder, vattendraget Tidan i öst, Haggårdens handelsområde i norr och 
Göteborgsvägen i öst. 

Både E20 och Göteborgsvägen är utpekade som transportleder för farligt gods. 
Kommunen har inte genomfört någon separat riskutredning för området men då en 
utredning är genomförd lokaliseringsalternativ 1, som även det angränsar till båda vägarna 
kan slutsatserna från den utredningen appliceras på lokaliseringsalternativ 2. Utredningen 
fastslår att fl era skyddsåtgärder krävs för att områdets risksituation ska vara acceptabel. 
Bland annat brandklassat fasadmaterial på byggnader närmast vägarna och ett generellt 
riskavstånd  mellan väg och byggnad om 50 meter.

Inom området fi nns en fornlämning i from av en runsten från järnåldern/medeltiden.

Naturvärden     
Området består av äldre åkermark med glest trädbeväxt.  

I samband med ombyggnationen av E20 genomförde Trafi kverket 2015 en 
naturvärdesinventering av utredningsområdet för den nya vägsträckningen. Där ingick hela 

Lokaliseringsalternativ 2- Sprinten 2



lokaliseringsalternativ 2. Utredningen visar att områdets norra del har särskilt betydande 
naturvärden och kategoriseras i naturvärdesklass 2- särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Inom området står även fem jätteträd 
(diameter på 94 cm eller mer) av arterna ek och ask, vilket har en avgörande betydelse för 
områdets höga naturvärde. 

Kommunen är osäker kring bedömningen om området utgörs av brukningsvärd 
jordbruksmark. Marken har enligt Trafi kverkets inventering tidigare brukats som åkermark 
men har idag annan användning. Blir området aktuellt för en exploatering måste frågan 
utredas vidare. 

Tillgänglighet 
Lokaliseringsalternativet har en bra tillgänglighet till E20/väg 26 samt goda 
siktförutsättningar. Området är synligt från både sydlig och östlig riktning och har en 
praktisk och tydlig koppling till E20/Väg 26. 

Området är inte anslutet till det kommunala GC- vägnätet, närmaste anslutning återfi nns 
cirka 150 meter norr om området. 

Närmaste hållplats är Haggården vid väg 26 och ligger cirka 280 meter från planområdet. 

Infrastrukturell service 
I anslutning till områdets norra del fi nns VA- infrastruktur som kan kopplas på. Vid 
en eventuell exploatering  av området kommer VA- infrastruktur behövas byggas ut till 
respektive verksamhet. 

Området är anslutet till det kommunala väg- nätet i norr. 

Möjlighet till exploatering 
Området bedöms ha dåliga förutsättningar för den planerade exploateringen, främst med 
anledning av brist på mark. Planerad exploatering beräknas kräva cirka 10-13 hektar och 
aktuellt område omfattar endast 3,6 hektar. Utöver markbristen innehar området stora 
naturvärden som sannolikt skulle påverkas mycket negativt av en exploatering av området. 
En planering av området skulle sannolikt innebära en betydande miljöpåverkan och krav 
på upprättande av miljökonsekvensbeskrivning. Vidare skulle en eventuell exploatering av 
området kräva en ny detaljplan, strandskyddsdispens samt riskutredning med anledning 

av närheten till transportled för farligt gods.  

SAMMANVÄG BEDÖMNING AV LOKALISERINGSALTERNATIV 1 
LÄMPLIGHET

Negativt 
• markbrist

• stora naturvärden

• ny detaljplan

• sannolikt innebär exploateringen betydande miljöpåverkan

• strandskyddsdispens 

• risk för olycka med farligt gods

• kan utgöra jordbruksmark

• fornlämning

• ej GC- kopplat 

• ej utpekat i ÖP

Positivt 
• tillgängligt från E20

• likande verksamheter inom området idag

• god synlighet i sydlig och östlig riktning

• anslutet till det kommunala VA- nätet 



• anslutet till det kommunala GC- vägnätet 

• kommunalt ägd mark

UTREDNINGSOMRÅDE B
Inom utredningsområdet pekas ett lokaliseringsalternativ ut (lokaliseringsalternativ 3). 

Utredningsområdet ligger söder om Mariestad och omfattas av trafi kplats Sandbäcken med 
omnejd. Området genomskärs av E20 i västlig- östlig riktning och riksväg 201 i nordlig- 
sydlig riktning med en bro över E20. Områdets bebyggelse utgörs av en restaurang- och 
bilserviceverksamhet i dess nordöstra del. Norr om verksamheterna driver Trafi kverket en 
rastplats med tillhörande servicebyggnader. 

I områdets nordvästra del ligger området Sund som omfattas av ett planprogram, 
Planprogram för Sund från 2015. Programmet ligger till grund för påbörjad detaljplan för 
Detaljplan för Sund 3:6 (Södra) samt antagen detaljplan, Detaljplan för Sunda 4:6 (Norra). 
Sund 4:6 södra är i granskningsskedet och inväntar Trafi kverkets vägplan för E20- projektet 
Förbi Mariestad för att gå vidare till antagade. Planprogrammet samt detaljplanerna har 
syftet att möjliggöra för markanvändningen industri, tekniska anläggningar, bilservice, 
parkering handel med skymmande varor, lager, bilservice och parkering. Planerna 
specifi cerar att restaurang och/eller motell inte ska ingå i föreslagen markanvändning, då 
denna bedöms stå i konfl ikt med bland annat industri vilket är planernas huvudinriktning. 

Utredningsområdets obebyggda ytor utgörs i övrigt till stor del av jordbruksmark. Mark  
som är lämplig för lokaliseringsalternativ bedöms endast återfi nnas i utredningsområdes 
sydvästra del. 

Lokaliseringsalternativ 3- del av Grisetorp 13:1
Planeringsförutsättningar 
Området pekas ut i kommunens översiktsplan som mark lämplig för industriändamål. 
Den fördjupande översiksplanen har inte pekat ut någon föreslagen markanvändning. 
Området berörs inte av någon gällande detaljplan och är obebyggt. Kommunen bedömer 
att en exploaterieng av området inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. 
Marken utgörs av skogsmark som domineras av gran.  Marken är kuperat där områdets 
mitt utgör dess högsta punkt, det fi nns mycket berg i dagen. Höjdskillnaden uppgår som 

mest till fem meter. 

Lokaliseringsalternativet omfattar cirka 9,5 hektar och angränsar till Trafi kverkets förslag 
till planområdesgräns för nya utformningen av E20, i norr. I väst angränsar området till 
riksväg 201, i söder till några villatomter och skogsmark samt i väst till skogsmark. 

Både E20 och riksväg 201 är utpekade som transportleder för farligt gods och ligger inom 
150 meter från området, vilket innebär att en riskbedömning ska genomföras i samband 

t i lantmäterihandlingar

Lokaliseringsalternativ 3- Grisetorp 10:1 



med upprättande av ny detaljplan.  

Inom området fi nns en fornlämning i from av en kolningsanläggning från järnåldern 
alternativt medeltid. 

Naturvärden
Områdets norra del har omfattats av Trafi kverkets naturvärdesinventering i samband 
med E20- projektet Förbi Mariestad. Ett naturvärdesobjekt påträff ades inom området. 
Objektet omfattar en yta av 0,02 hektar och bedöms ha naturvärdesklassen 4-  visst 
naturvärde. Objektets naturvärde utgörs av områdets rika mängd av stenblock som ger 
goda förutsättningar för moss- och lavaväxter. I övrigt fi nns inga kända naturvärden inom 
området. 

Tillgänglighet 
Lokaliseringsalternativet har en bra tillgänglighet till E20 samt goda siktförutsättningar. 
Området är synligt från både västlig och östlig riktning och har en praktisk och tydlig 
koppling till E20. 

Området är inte anslutet till det kommunala GC- vägnätet. Närmaste anslutning ligger på 
andra sidan riksväg 201 cirka 10 meter väster om planområdet. För att ansluta området 
med GC- väg krävs anläggning av bro eller undergång över/under väg 201. 

Närmaste hållplats är Elvirelund vid riksväg 201. Hållplatsen ligger cirka 20  meter från 
området.    

Infrastrukturell service 
Området är inte anslutet till det kommunala VA- nätet. Närmaste anslutningspunkt är 
Ullervads ridskola cirka  600 meter söder ut. 

Området är inte anslutet till det kommunala eller statliga vägnätet. Riksväg 201 angränsar 
till området i sydväst men ingen väganslutning fi nns upprättad. 

Möjlighet till exploatering 
Platsen pekas ut som lämplig för markanvändningen industri i översiktsplanen vilket inte 
helt överensstämmer med planerad exploatering med restaurang, handel, bilservice och 
rastplats. Översiktsplanen stödjer därmed inte planerad användning fullt ut.  Ny detaljplan 

måste tas fram för området vilket  även kräver riskbedömning med anledning av närhet till 
transportled för farligt gods. 

Området omfattar cirka 9,5 hektar vilket bedöms som tillräckligt för planerad exploatering. 
Områdets övriga förutsättningar bedöms som dåliga. Detta med anledning av att området 
ärpuperat med mycket berg i dagen smat att hela området utgörs av tät skog. Det skulle 
fördyra en exploatering av området. Vidare skulle projektet ytterligare fördyras då ingen 
anslutningspunkt för VA fi nns i anslutning till området. 

Områdets inventerade naturvärden bedöms inte hindra eventuell exploatering. Vidare 
utredning kring vilken påverkan exploateringen har på områdets fornminne krävs innan 
eventuell exploatering.  

SAMMANVÄG BEDÖMNING AV LOKALISERINGSALTERNATIV 3 
LÄMPLIGHET
Negativt 
• översiktsplanen stödjer endast delvis planerad exploatering 

• inga likande verksamheter inom området idag 

• krävs ny detaljplan 

• tät granskog 

• ej anslutet till kommunalt VA-nätet 

• ej anslutet till kommunala eller statliga vägnätet 

• ej anslutet till kommunalt GC- vägnät

• kostsam exploatering tillföljd av skogsmark och berg i dagen

• fornlämning

• ej kommunal mark



Lokaliseringsalternativ 3- Krontorp 1:1 och del av Brodderud 3:6

• risk för olycka med farligt gods

Positivt 
• tillräckligt med mark 

• tillgängligt från E20

• siktförhållanden är goda

• tillgänglighet till kollektivtrafi k

• sannolikt ingen betydande miljöpåverkan

UTREDNINGSOMRÅDE C
Inom utredningsområdet pekas ett lokaliseringsalternativ ut (lokaliseringsalternativ 4). 

Utredningsområdets centrala delar upptas av E20:s utvidgade vägområde. Marken öster om 
E20 utgörs av jordbruksmark. Väster om E20 ligger området Krontorp med dominerade 
villabebyggelse. Marken i områdets sydvästra del nyttjas av Bångahagens avfallsanläggning. 
Områdets norra del består av skogsmark med inslag av enstaka friliggande bostadshus.  

Lokaliseringsalternativ 4 - del av Krontorp 1:1
Planeringsförutsättningar
Området norra del pekas ut i översiktsplanen som tätortsnära naturmark . I övrigt nämns 
inte området i översiktsplanen eller den fördjupade översiktsplanen. Det fi nns ingen 
gällande detaljplan för området. Vi en eventuell exploatering ska en ny detaljplan tas 
fram. Kommunen bedömer att en exploatering av området inte kommer att medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Området är obebyggt och består av skogsmark och uppmäts till cirka 10 hektar, området 
angränsar till Stockholmsvägen i söder, Krontorps villabebyggelse samt skogsmark i väster, 



skogsmark i norr samt skogsmark och ett bostadshus i öst. Marken är förhållandevis platt 
bortsett från områdets nordvästra del där marken sluttar väster ut med en höjdskillnad på 
cirka 4 meter.  

Stockholmsvägen är utpekad som transportled för farligt gods. Vi upprättande av ny 
detaljplan för området ska en riskbedömning genomföras.  

I områdets norra del fi nns en fornlämning i from av ett så kallat gränsmärke från runt 
1520- talet. 

Naturvärden 
Områdets norra del är utpekat som tätortsnära naturmark i översiktsplanen vilket ger 
området ett rekreationsvärde. 

Kommunen genomförde 2001 en kommunövergripande lövskogsinventering. Hela 
lokaliseringsalternativet har inventerats och bedöms ha måttliga naturvärden, främst med 
anledningen av trädsiktets unga ålder. 

I övrigt fi nns inga kända naturvärden inom området.  

Tillgänglighet 
Området har bra tillgänglighet till E20 men sikten av området från vägen är begränsad.

Det kommunala GC- vägnätet gränsar till området i söder genom Krontorpsvägen. 
Närmaste hållplats utgörs av Krontorp och Bäckavägen som ligger båda ligger cirka 100 
meter från området. 

Infrastrukturell service
Kommunalt vägnät angränsar till området i söder genom Stockholmsvägen samt 
Krontorpsvägen. Kommunalt VA gränsar till området via Krontorpsvägen. 

Möjlighet till exploatering 
Området är inte utpekat i översiktsplanen annat än tätortsnära naturmark vilket innebär 
att planerad inriktning går emot översiktsplanen intentioner. Det kommer att försvåra ett 
eventuell planarbete vilket även försämrar möjligheten till en exploatering av området. Ny 
detaljplan måste tas fram, kommunen bedömer att ett genomförande inte kommer att 

innebära betydande miljöpåverkan. Med anledning av områdets  närhet till transportled 
för farligt gods ska en riskbedömning tas fram i samband med upprättande av ny 
detaljplan. Marken inom området ägs endast delvis av kommunen vilket innebär krav på 
fastighetsköp vilket kan försvåra en exploatering. 

Lokaliseringsalternativet omfattar cirka 10 hektar vilket bedöms som tillräckligt för 
planerad exploatering. Området utgörs av skog med enstaka höjdskillnader vilket kommer 
fördyra en exploatering. Förutsättningarna  för VA- anslutning samt tillgänglighet till väg 
och GC- väg är goda. 

Området bedöms ha måttliga naturvärden i genomförd Lövskogsinventering. Detta 
bedöms inte hindra en eventuell exploatering av området.  

Fornlämningen i områdets norra del bedöms inte hindra en eventuell exploatering av 
området, men kan innebära krav på en arkeologisk utredning i samband med framtagande 
av ny detaljplan. 

SAMMANVÄG BEDÖMNING AV LOKALISERINGSALTERNATIV 4 
LÄMPLIGHET
Negativt
• kostsam exploatering tillföljd av att området idag består av skog

• siktförutsättningar från E20  

• inga likande verksamheter inom området 

• ej stöd i ÖP

• krävs ny detaljplan 

• risk för olycka med farligt gods

• delvis privat ägd mark



LOKALISERINGSALTERNATIV 1- LEKSBERG 10:1
Områdets bedöms ha goda förutsättningar för en teknisk och ekonomisk rimlig exploatering 
av planerad inriktning. Marken är i dag nästintill obebyggd och utgörs av jordbruksmark 
med små markhöjds variationer. Det fi nns tillräckligt med obebyggd mark för att täcka 
exploaterings markbehov, marken ägas av kommunen. Det fi nns inga kända föroreningar 
inom området och den geotekniska undersökningen visar att marken beskaff enhet är god. 
Inga naturvärden har identifi erats. Vidare fi nns det förberedd kommunal infrastruktur i 
from av VA, väg och GC- väg samt god tillgänglighet till kollekttrafi k.  

Planerad inriktning för områdets har stöd i översiktsplanen och den fördjupande 
översiktsplanen, dock krävs en ny detaljplan. Det fi nns likande verksamheter etablerade 
inom området sedan tidigare vilket påvisar områdets lämplighet vad gäller tex.  
kundunderlag  för den typen av verksamheter,  samt att en vidare exploatering av området 
sannolikt kommer uppfattas som ett naturligt nästa steg i områdets utveckling. Området 
har en god tillgänglighet till E20 samt bra sikt i östlig och sydlig riktning. 

Områdets landskapsbild bedöms i Trafi kverkets landskapsbildanalys vara känslig för 
förändringar. Vid en eventuell exploatering av området och upprättande av ny detaljplan 
kommer frågan om hur en exploatering av området kan göras utan att påverka dessa värden 
negativt utredas. Kommunen bedömer möjligheten att anpassa eventuell bebyggelse i 
samklang med ett hänsynstagande av landskapsbildens värden som god. 

Området berörs av risker kopplat till transporter för farligt gods då kringliggande vägar 
och järnvägar är utpekade som transportleder för farligt gods. I genomförd riskbedömning 
föreslås säkerhetsåtgärder för att områdets risksituation ska vara acceptabel. Vid en 
exploatering av området kommer föreslagna säkerhetsåtgärder att anges i plankartan.   

LOKALISERINGSALTERNATIV 2- SPRINTEN 2 
Området bedöms ha dåliga förutsättningar för planerad exploatering, främst med 
anledning av markbristen. Området omfattar endast cirka 3,6 hektar vilket inte bedöms 
inrymma planerade verksamheter med tillhörande infrastruktur. Med anledning av att 
området berörs av risker kopplat till transport med farligt gods kommer ytterligare mark 
bli obyggbar närmast E20, då denna krävs som skyddsområde vid en eventuell olycka. 

Samlad bedömning 

Positivt 
• Tillgängligt från E20

• Går att ansluta till VA- nät

• Går att ansluta till kommunalt väg- och GC- nät

• tillgänglighet till kollektivtrafi k 

• sannolikt ingen betydande miljöpåverkan

UTREDNINGSOMRÅDE D
Inom utredningsområdet pekas inget lokaliseringsalternativ ut. 

Området ligger inom tätorten Hasslerör nordväst om Mariestads tätort. Området gränsar till 
bebyggelse inom Hasslerörs tätort i väster. E20:s nya vägområde upptar områdets centrala 
delar. Resterande obebyggd mark inom utredningsområdet utgörs av jordbruksmark vilket 
gör marken olämlig för exploatering. 



Kommunen har antagit ett antal planerings- och styrdokument där  kommunens vision 
har konkretiserats till mätbara mål för att styra kommunens utveckling mot en hållbar 
framtid. Ett av målen är att skapa 800 nya arbetstillfällen till 2025. Som konkret åtgärd 
för att nå målet ser kommunen behov av planera mark för nya företagsetableringar som på 
sikt kan generera nya arbetstillfällen. Att dra nytta av kommunens geografi skt fördelaktiga 
läge i korspunkten mellan två högt trafi kerade vägar, är således en logisk och nödvändig 
utveckling. Detta omnämns bland annat i kommunens näringslivsstrategi.      

I det inledande skedet av denna utredning har ett fl ertal möjliga lokaliseringsalternativ 
studerats för att hitta en lämplig plats för planerade verksamheter. Avgränsningen 
av utredningsområdet grundas på planerade verksamhets inriktning och förväntade 
kundgrupper samt med stöd av propositionstext till förarbetena av Miljöbalkens 4 § 
kapitel 3. 

Sammanlagt pekades fyra lokaliseringsalternativ ut i tre av de fyra utredningsområdena. 
Varje lokaliseringsalternativ har vägts mot redovisade bedömningskriterier. 

En sammanställning fi nns i tabell 1 där varje lokaliseringsalternativs negativa aspekter har 
subtraheras mot de positiva för att på ett översiktligt sätt påvisa alternativets lämplighet för 
planerad exploatering. Sammanställningen har inte tagit hänsyn till de olika aspekternas 
varierande värde för genomförbarheten av exploateringen.  

                
Av de fyra lokaliseringsalternativen anses endast lokaliseringsalternativ 1- Leksberg 
10:1 vara lämplig för planerad exploatering. Området är tekniskt och funktionellt 
lämplig samt ekonomsikt rimligt att exploatera. 

Området har stöd i kommunens översiktsplan och den fördjupande översiktsplan samt att 
det inom området har etablerats likande verksamheter. Området har god tillgänglighet samt 
siktförutsättningar i förhållande till E20/väg 26 vilket bedöms utgöra goda förutsättningar 
för framtida näringsidgare till ett rimligt kundunderlag för att bedriva sina verksamheter.  

Marken inom området är obebyggd och består av jordbruksmark och är enligt genomförd 

Slutsats

Leksberg 10:1 Sprinten 2 Grisetorp 10:1 Krontorp 1:1

Poäng 10 -4 -6 -2

Tabell 1.

Området innehåller även stora naturvärden som skulle försvåra en exploatering av området 
samt utmaningarna kring ansökan om strandskyddsdispens. 

LOKALISERINGSALTERNATIV 3- GRISETORP 13:1 
Området bedöms ha dåliga förutsättningar för att genomföra en teknisk och ekonomisk 
rimlig exploatering, med anledning av skogsvegetation samt bristen på tillgänglig 
kommunal infrastruktur. Marken inom är kuperad och det fi nns mycket berg i dagen. 
Områdets yta uppgår till cirka 9,5 hektar vilket bedöms som tillräckligt. Det fi nns ingen 
anslutningspunkt för kommunalt VA inom området utan närmsta anslutningspunkter 
återfi nns i vid Ullervads ridskola cirka 600 meter nordväst om området. Fastigheten ägs 
privat. 

I kommunens översiktsplan pekas området ut som lämpligt för industri, vilket innebär 
att planen endast delvis stödjer planerad markanvändning för området. Vidare fastslår 
översiktsplanen fem stycken fokusområden vid planering av ny bebyggelse för att 
styra kommunen mot en hållbar utveckling. Ett av fokusområdena beskriver vikten 
av att planera ny bebyggelse och verksamheter vid befi ntlig infrastruktur och service. 
Lokaliseringsalternativ 3 bedöms inte gå i linje med översiktsplanens fokusområden.  

LOKALISERINGSALTERNATIV 4- KRONTORP 1:1

Området bedöms ha dåliga förutsättningar för att genomföra planerad exploatering 
bland annat med anledning av att det inte fi nns stöd i ÖP:en, som utpekar området 
som tätortsnära naturmark. Det fi nns heller inga likande verksamheter inom området 
vilket försämrar de ekonomiska incitamenten för kommande näringsidgare att bedriva 
sin verksamhet. Utvecklingen av ett externt handelsområde inom området Krontorp kan 
heller inte anses vara logiskt utifrån områdets nuvarande användning. Vidare kommer 
exploateringen sannolikt att bli kostsam då området består av skog samt endast delvis ägs 
av kommunen. Områdets placering i förhållande till E20 är heller inte optimal då det är 
omgärdas av skog och bebyggelse. Siktförutsättningarna bedöms som dåliga. 



geoteknisk undersökning lämplig för planerad exploatering. Det fi nns anslutningspunkt 
för VA inom området och så det är anslutet till det kommunala väg- och GC- vägnätet. 
Vidare fi nns det tillräckligt med markyta för att täcka exploaterings markbehov. Området 
innehar inga kända naturvärden.       

Områdets värden för landskapsbilden samt närliggande kulturmiljöer bedöms kunna 
hanteras inom ramen för arbetet med kommande detaljplan. Riskerna kopplat till 
transporter med farligt gods bedöms enligt genomförd riskbedömning kunna bli acceptabla 
vid genomförande av föreslagna  säkerhetsåtgärder. 
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SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en flexibel markanvändning vad 
gäller användningsslag och placering av byggnader och anläggningar, 
samt att möjliggöra för markanvändningen detaljhandel, restaurang, 
drivmedelsförsäljning, kontor, tillfällig vistelse, tekniska anläggningar 
och parkering. Vidare syftar planen till att vidareutveckla och förlänga 
Haggårdens handelsområde söder ut mot E20 och att skapa en ny entré 
till Mariestads tätort. 

HANDLINGAR
Planen omfattar denna planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, 
planillustration, fastighetsförteckning och undersökningssamrådet 
för betydande miljöpåverkan, Särskild utredning arkeologi (2004), 
Översiktlig geoteknisk undersökning (2008), PM dagvattenhantering 
(2009), Riskutredning Sund och Hindsberg (2018), Landskapsanalys 
E20 förbi Mariestad (2016), Kulturarvsanalys E20 förbi Mariestad (2016) 
och Naturvärdesinventering 2019 för detaljplan för del av Leksberg 
10:1(2019).

PLANFÖRFARANDE
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-24 att uppdra åt 
planenheten att ta fram förslag till detaljplan för del av Leksberg 10:1. 
Planförslaget var föremål för samråd under våren 2019 och granskning 
hösten 2019. 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt reglerna i PBL 
2010:900 i dess lydelse efter 1:a januari 2015.

LÄGE OCH AREAL
Planområdet omfattar ca 13,1 ha av fastigheten Leksberg 10:1 samt Sylen 
1. Planområdet är beläget i den södra delen av Mariestad tätort och söder 
om handelsområdet Haggården. Området gränsar i söder till E20, i öster 
till Göteborgsvägen, i väster till fastigheterna Leksberg 10:1 och Hindsberg 
2:2 som utgörs av jordbruksmark och norr mot Karleby 1:3 som även den 
utgörs av jordbruksmark. 

MARKÄGARE 
Fastigheten Leksberg 10:1 ägs av kommunen och Sylen 1 ägs privat.  Berörda 
sakägare framgår i fastighetsförteckningen tillhörande detaljplaneförslaget. 
Cirka 9 hektar av aktuellt planområde inom fastigheten Leksberg 10:1 
arrenderas ut för jordbruksändamål. Avtalet upprättades 1990. Kommunens 
inriktning är att arrendeavtalet ska sägas upp för att möjliggöra planerad 
exploatering av området. 

1.  Bakgrund
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HISTORIK
Aktuellt planområde tillhör Leksbergs socken som fram till 
kommunsammanslagningen 1952 var en egen kommun. Området kring 
Leksberg, Hindsberg och Karleby har en väldokumenterad historik 
genom runstenar och historiska kartor. Byarnas utveckling och historiska 
strukturer kan avläsas än idag då dragningen av vägar och placering av 
gårdar och kyrkor är till stor del oförändrad sedan medeltiden. Främst 
vägpassagen mellan Karleby och Hindsberg har stora kulturhistoriska 
värden. Vägen, som i dag heter Hindsbegsvägen, löper på en bergsrygg 
cirka 250 meter väster om planområdet. Längs med vägen ligger flera 
välbevarade stenmurar och historiska bystrukturer. Vid bergsryggens östra 
sluttning återfinns ett antal fornminna gravplatser.

Under slutet av 1960- talet påbörjades exploateringen av området 
Haggården, då med inriktningen industriområde. Sedan dess har 
inriktningen förändras mot en mer blandad markanvändning där 
tyngdpunkten är handel. Aktuellt samrådsförslag är en del i den 
omvandlingen. 

BEFINTLIGA DETALJPLANER
Planområdet omfattas delvis av två gällande detaljplaner:

• Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort 

--

E20
Väg 26

Haggårdens  
industriområde

500 m Skala 1:250002019-04-08
Översiktlig karta över planområdet
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(1493-P179). Laga kraft vunnen i oktober 2013. Planen syftar till att 
möjliggöra för restaurang, bränslestation och handel och  omfattar cirka 
2 hektar och ligger inom planområdets nordöstra del. Detaljplanen är 
delvis genomförd. Planen kommer att ersättas i sin helhet. 

• Detaljplan för del av Leksberg m.fl., Mariestad, Mariestads kommun. 
Laga kraft vunnen i mars 2003. Planen möjliggör för trafik- och 
parkändamål. Planen kommer delvis att ersättas. 

Planområdet ingår i kommunens översiktsplan, Översiktsplan 2030 samt 
den fördjupande översiktsplanen för Mariestads tätort från 2013. Området 
pekas ut som lämpligt för solcellspark och handel. 
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Gällande detaljplaner
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BEFINTLIG BEBYGGELSE, MARKANVÄNDNING OCH 
GESTALTNING
Befintlig bebyggelse
Planområdet är till största delen obebyggt och används för jordbruksändamål. 
Inom områdets nordöstra hörn och infartsvägen till området har det inom 
Detaljplan för Leksberg 10:1 (Dp 495) byggs två restauranger. Väster om 
restaurangerna har kommunen uppfart en tankstation för vätgas med 
tillhörande solcellspark. 

Norr om planområdet ligger Haggårdens verksamhetsområde som tillkom 
under 1960-talet. Området består av blandade verksamheter, industrier, handel, 
och verkstäder m.m. Norr om planområdet finns även bostadsbebyggelse 
i friliggande enfamiljshus på Haggårdsvägen. Byggnaderna är i huvudsak 
uppförda under andra halvan av 1900- talet. Planområdet gränsar i väster 
till jordbruksfastigheten Hindsberg 2:2, Hindsberg Storegården 1, med 
bostadshus och flertalet komplementbyggnader. Marken inom fastigheten 
som gränsar till planområdet används för jordbruk. I söder angränsar 
planområdet till E20 och i öst till Göteborgsvägen.

Planerad markanvändning 
Planförslagets syfte är att möjliggöra för en flexibel markanvändning 
vad gäller användningsslag och placering av byggnader och 
anläggningar. Förslaget möjliggör för användningsslagen detaljhandel, 
drivmedelsförsäljning, tekniska anläggningar, parkering, tillfällig vistelse 
och kontor. 

Markanvändningen föreslås med anledning av områdets närhet och 
tillgänglighet till E20 vars trafikanter kommer utgöra en av framtida 
verksamheters främsta kundgrupper. Vidare bedöms föreslagen 
markanvändning vara en lämplig vidareutveckling av området sett till 
befintliga verksamheter och dess närhet till Haggårdens handelsområde. 

Möjlig exploateringsgrad regleras till 50 % av fastighetsarean vilket ger en 
total byggbar markyta om cirka 5,1 hektar.

I planförslagets västra del längs med Göteborgsvägen och på- och 
avfartsrampen till E20, planeras för naturmark. Marken kommer utgöra 
en skyddszon mellan verksamheter och transportled för farligtgods samt 
en yta för uppsamling och fördröjning av dagvatten.

Ombyggnad av E20
I nationell plan för infrastruktur 2014- 2025 beslutades och finansierades 
flera ombyggnadsprojekt för E20 mellan Vårgårda och Örebro. Samtliga 
projekt syftar till att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. 
Målet är att hela vägsträckan ska bli mötesfri till 2025. 

E20 är utpekat som riksintresse för kommunikation och har en 
årsdygnstrafik på cirka 14 000. 

Inom Mariestads kommun är två projekt initierade av Trafikverket, E20 

2. Planens utformning

Befinltig bebyggelse inom Sylen1 

Befinltig bebyggelse inom Leksberg 
10:1
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Götene- Mariestad och E20 Förbi Mariestad. Nya vägplaner beräknas 
vinna laga kraft under 2022  - 2023 och byggnationen påbörjas samma 
period. 

I samband med projektet E20 Götene- Mariestad planerar Trafikverket 
att stänga befintlig väganslutning bland annat i höjd med Nylanda och 
istället leda om anslutande trafik via lokalväg till trafikplats Haggården. 
Lokalvägens dragning planeras genom aktuellt planområde för anslutning 
till Göteborgsvägen och vidare till E20. Behöver E20 av olika anledningar 
tillfälligt stängas av ska lokalvägen ha funktionen som omledningsväg och 
dess utformning behöver därför anpassas för att klara höga trafikflöden. 
Bilderna nedan visar föreslagen dragning av lokalvägen och anslutande 
gator inom aktuellt planområde. 

Korsningen Storegårdsvägen/Sörgårdsvägen kommer att byggas om för 
att förbättra trafikflödet och hindra köbildning (se bild på nästa sida). 
Vidare kommer kommunens vätgastanksstation flyttas för att möjliggöra 
lokalvägens nya dragning. 

Lokalväg 2755 föreslås ha statligt väghållaransvar vilket innebär att 
Trafikverket kommer att äga och underhålla väganläggningen. Kommunal 
gata och samtliga gång- och cykelvägar ägs och underhålls av kommunen. 

Förslag på vägdragning inom planområdet
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Beskrivning av användningsslag 
Nedan ges en översiktlig beskrivning av respektive föreslaget 
markanvändningsslag inom plankartans kvartersmark. Beskrivningarna 
är sammanställda utifrån information från Boverkets webbplats ”PBL- 
kunskapsbanken” (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanke/, 
2019-04-31). 

Kommunen anser inte att det är nödvändigt att i plankartan specificera 
föreslagen markanvändning mer detaljerat. 

Detaljhandel
Användningen detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av varor 
och tjänster till framförallt privatpersoner. Försäljning av varor innefattar 
både dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Restaurang inkluderas i 
användningen. Till tjänster räknas exempelvis frisör och resebyrå. Även 
service och hantverk av olika slag till exempel bank och skomakeri ingår 
i användningen. Handeln kan äga rum i butiker, stormarknader, stora 
varuhus eller gallerior och kan bedrivas inomhus eller utomhus.

Drivmedelsförsäljning
Användningen drivmedelsförsäljning omfattar områden för försäljning av 
alla typer av drivmedel. Till användningen medges även service och handel 
som kompletterar drivmedelsförsäljningen.

Parkering
Parkering ingår vanligtvis som komplement i andra användningar, 
såsom t.ex. boende- och besöksparkering. Användningen parkering 
avser områden för alla slag av självständiga parkeringsanläggningar, det 
kan t.ex. vara markparkering, parkeringshus eller garage. Användningen 
inrymmer även de utrymmen som behövs för anläggningens skötsel och 
även verksamheter som är knutna till användningen så som möjlighet att 
tvätta fordon, laddstationer för elfordon och liknande.

Storegårdsvägens planerade anslutning till lokalväg 2755
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Tillfällig vistelse 
Användningen möjliggör för alla typer av tillfällig övernattning samt 
konferenslokaler så som hotell, vandrarhem, pensionat och campingstugor. 
Det ingår även olika typer av förläggningsboenden, konferensanläggningar  
och lägenhetshotell. I användningen ingår sådan verksamhet som 
kompletterar den tillfälliga vistelsen, som till exempel parkering, kontor, 
butiker, restaurang, spa, gym och lekplats. Även de personalutrymmen 
som behövs ingår.

Kontor
I användningen kontor ingår kontor och tjänsteverksamhet med liten 
eller ingen varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte 
medför störning av betydelse för omgivningen, till exempel att den saknar 
utomhusverksamhet och har besöksverksamhet i begränsad utsträckning. 
I användningen ingår komplement så som konferenslokaler och de 
personalutrymmen som behövs.

Vuxenutbildningar utan behov av friytor utomhus kan ingå i användningen 
kontor. Som exempel Komvux, trafikskolor, olika kurslokaler eller SFI. 
Högskolor eller universitet där huvudanvändningen i en tydligare 
bemärkelse är skola bör inte föreslås inom markanvändningen kontor. 

Tekniska anläggningar 
Till tekniska anläggningar räknas både offentliga och privata anläggningar. 
Med anledning av annan föreslagen markanvändning inom planområdet 
och översiktsplanens inriktning för området avses i markanvändningen 
tekniska anläggningar främst solcellsanläggningar. Andra tekniska 
anläggningar som etableras inom området bör utgöras av anläggningar med 
begränsad omgivningspåverkan vad gäller buller,- luft- och ljusstörningar. 

Byggnadshöjd
Planförslaget ligger i det nordvästra hörnet av det öppna jordbrukslandskap 
som utgör Tidans omland. Väster och norr om planområdet finns det stora 
kulturvärden med det historiska sambandet mellan Karleby, Hindsberg 
och Leksberg och dess koppling till det öppna jordbrukslandskapet. Här 
bedöms siktstråket mot Leksbegrs kyrka som viktigt att bevara. 

Vid ett genomförande av planförslaget kommer landskapsbilden att 
påverkas då en stor del oexploaterad mark tas i anspråk. Enligt Länsstyrelsens 
samrådsyttrande är området längs med Göteborgsvägen minst känsligt sett 
till påverkan på landskapsbilden. För att minimera planförslagets negativa 
påverkan på landskapsbilden kommer planförslagets byggnadshöjd att 
anpassas. För området längs med Göteborgsvägen som är minst känsligt 
regleras byggnadshöjden till 17 meter. Övriga planområdet har reglerats till 
en byggnadshöjd om 10 meter. Byggnadshöjden motsvarar en byggnation 
i fem respektive tre våningar. 

Skyltmaster
Höjd på skyltmaster regleras inte i plankartan utan ska hanteras i 
bygglovsskedet. I bygglovsprövningen ska områdets känsliga landskapsbild 
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särskilt beaktas och siktstråket mot Leksbergs kyrka. Skyltmaster och 
andra skyltanordningar ska om möjligt samordnas och samnyttjas mellan 
flera fastighetsägare inom planområdet för att öka tydligheten och minska 
dess antal. Läs mer om planförslagets påverkan på landskapsbilden under 
rubriken Landskapsbildsvärden.  

Gestaltningsprinciper och grönstruktur
Där föreslaget planområde planeras är idag åkermark och området ligger 
i gränslandet mellan Mariestads tätort och omkringliggande landsbygd. 
Kommunen ser ett värde i att utveckla området så att den lantliga 
karaktären till viss del kan bevaras och vidareutvecklas vid genomförande av 
planförslaget. Vidare ligger Sveriges första solcellsdrivna vätgasanläggning 
inom området. Kommunen ser gärna att området vidareutvecklar 
hållbarhetsprofilen, både genom utformningen av allmän plats och i 
byggnadsteknik.

Längs med gator förespråkas alléplanteringar och svackdiken. I övrigt ser 
kommunen gärna många gröna inslag i form av gräsytor, buskar och träd 
inom föreslagen kvartersmark. 
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SOCIAL LIVSMILJÖ 
Tillgänglighet och trygghet 
Att människor med olika typer av funktionsnedsättning och ålder ska 
vara fullt delaktiga i samhällslivet ska beaktas vid nybyggnation. Ytor ska 
vara tillgängliga, trygga och användbara för alla så långt det är möjligt. 
Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet, allt från den faktiska 
framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergi eller sådant som 
kan skapa känsla av otrygghet som dålig belysning eller skötsel. 

Byggnader bör i övrigt utformas så att de kan användas av personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Barnperspektivet 
Vid planläggning av nya områden ges en bra möjlighet att från början 
inkludera barnperspektivet i planeringen av området. Föreslagen 
markanvändning har inriktningen mot publika verksamheter som sannolikt 
kommer attrahera många bilburna besökare. Inom området kommer det 
finns många fordon i rörelse vilket ur ett barnperspektiv ställer krav på 
trafiksäkerheten. 

För att inte begränsa barnens möjlighet till rörelse och tillgänglighet till 
områdets målpunkter, bör områdets trafikmässiga utformning anpassas 
efter de gåendes behov. 

KOMMUNIKATIONER
Gång- och cykeltrafik
Planområdet ansluter till befintligt kommunalt gång- och cykelnät i norr. 
Planförslaget innefattar separerad gång- och cykelväg längs föreslagna 
kommunala gator.

Inom vägområdet för lokalväg 2755 planeras ingen gång- och cykelväg. Gång- 
och cykelvägen möjliggöras istället utanför vägområdet öster om den statliga 
vägen och ansluts till kommunala gator.

MOTORTRAFIK
Planområdet angörs från Sörgårdsvägen som ansluter till Storegårdsvägen 
och Göteborgsvägen.

Planförslagets inriktning är att den statliga lokalvägen 2755 som planeras 
inom ramen för Trafikverkets projekt E20 Götene - Mariestad ska 
genomskära planområdet i västlig - nordöstlig riktning för anslutning till 
Storegårdsvägen/Göteborgsvägen (se kartskiss på sida 8). Trafikverket står 
som väghållare. Kommunal gata planeras att anslutas i från öster. Med 
anledning av lokalvägens dragning kommer kommunens vätgasstation 
att behöva flyttas. Alternativ placering ska utredas i samband med 
genomförandet av planförslaget. 
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Sektionsskiss över planerat vägområde för lokalväg 2755 genom aktuellt planområde

Trafikalstring
En grov prognos för det maximala trafikflödet som kan alstras i samband 
med ett genomförande av planförslaget har räknats fram med hjälp av 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Prognosen visar ett ÅDT på 15 680 och 
49 000 resor per dygn till och ifrån planområdet. Prognosen har beräknats 
utifrån planillustrationen av aktuellt planområde. Planillustrationen har 
dimensionerats för att redovisa den maximala bebyggelsen som planförslaget 
tillåter enligt 4 kap. 33 § plan- och bygglagen. Att planförslaget ska bli 
fullt utbyggt likt planillustrationen visar bedöms som högst osannolikt. 
Byggnationens omfattning vid ett genomförande av planförslaget kommer 
sannolikt bli betydligt mindre och alstra betydligt mindre trafik än 
resultatet av trafikalstringsberäkningen.      

Vägar och gators utformning
Lokalväg 2755 kommer att utformas enligt Trafikverkets sektionsskiss från 
Vägplan Götene - Mariestad. Ett vägområde om cirka 11- 14 meter är 
avsatt för statlig väganläggning i plankartan. 

Kommunal gata ska utformas för minst belastningsklass 2 och bör vara 
minst 5,5 meter breda där körning i båda riktningarna förekommer. . 
Föreslaget vägområde är 14 meter brett för att inrymma 6 m vägbana, 
3 meter GC- väg, 2 m är avsatt för alléplantering och 2,5 meter för 
svackdike. Gaturummet ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Återvändsgata ska 
ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplansradien behöver därför 
vara 9 meter, med en hinderfri remsa på 1,5 meter runt. Körvägen ska i 
övrigt ha fri sikt och god framkomlighet, vara snöröjd och halkbekämpad 
vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. 

Kommunalt väghållningsområde
Planområdet ingår i det så kallade kommunala väghållningsområdet för 
Mariestads tätort. Området beslutades med stöd av 1 kap 5 § Väglagen 
(1971:948) och reglerar väghållningsansvaret mellan Mariestads kommun 
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och Trafikverket. Inom det kommunala väghållningsområdet ska 
kommunen vara väghållare. Enligt 2 kap. 2 § Vägförordningen (2012:707) 
kan endast trafikverket besluta om ändring av områdets omfattning, i 
dialog med Länsstyrelsen och respektive kommun. 

Kommunens inriktning är att väghållningsområdets omfattning ska ändras 
för att möjliggöra statligt väghållaransvar inom aktuellt planområde, i 
enlighet med antagandehandlingen.

Beslut om revidering av kommunala väghållningsområden är enligt 
Vägförordningen (2012:707) trafikverkets ansvar och regleras inte inom 
ramen för en detaljplan. Trafikverket har redovisat förslag till ny avgränsning 
av väghållningsområdet kommer i genomfört granskningssamråd för 
vägplan för E20 Götene - Mariestad som  överensstämmer med föreslagen 
detaljplan. 

Parkering
Erforderliga parkeringsplatser skall anordnas inom kvartersmark.

Transporter
Lastbilstransporter till planområdet kommer sannolikt att ske utifrån 
planförslagets föreslagna markanvändning. Projektering av tillkommande 
vägar samt eventuella åtgärder på befintliga gator ska ske med beaktande 
av framkomlighet för lastbilar. 

Planförslaget möjliggör markanvändning som kan ge upphov till transporter 
av farligt gods, främst bestående av brandfarliga vätskor och gaser. 
Enligt genomförd riskbedömning (2018) ska vägar där dessa transporter 
förväntas gå, anläggas med diken för att fånga upp eventuella rinnande 
brandfarliga vätskor. Då planförslaget möjliggör för markanvändningen G 
- drivmedelsförsäljning inom all kvartersmark kommer samtliga vägar och 
gator inom planområdet att anläggas med diken. Läs mer om planerade 
säkerhetsåtgärder till följd av risker kopplat till transporter med farligt 
gods i kapitel 4.

Kollektivtrafik
Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns på Göteborgsvägen, ca 200 
meter nordost om planområdet i from av hållplatsen Haggråden väg 26. 
Hållplatsen trafikeras av busslinjerna 500, 506, 513 och 515. Närmsta 
hållplats för stadstrafiken är Södra Horn, belägen ca 500 meter norr om 
planområdet och längs med Storegårdsvägen. 

Att på sikt ansluta planområdet med kollektivtrafik är önskvärt för att 
inte bidra till ett ökat bilberoende. Västtrafik meddelar dock att det i 
dagsläget inte finns möjlighet att trafikera området. Kommunen avser att 
möjliggöra för en framtida trafikeringen genom dimensionering av gator 
och vändplatser. Då det finns det tillräckligt med utrymme inom hela det 
kommunala vägområdet för att anlägga en hållplats, pekas inget specifikt 
läge ut i plankartan
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Avfall
Avfallshantering inom planområdet skall ske i enighet med Avfallshantering 
Östra Skaraborg (AÖS) föreskrifter.

Vatten och avlopp 
Planområdet är idag delvis anslutet till det kommunala verksamhetsområdet 
för spill- och dagvatten, genom befintlig verksamhet på Sylen 1. Ledningar 
finns även förberedda i Sörgårdsvägen. Vid genomförande av planförslaget 
planeras hela planområdet att anslutas. För att nå de kommunala gatorna 
är inriktningen att förlägga ledningarna inom trafikverkets vägområde 
(inom VÄG1 på plankartan). 

Dagvatten
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Det mesta dagvattnet 
är regn eller smältvatten från snö och is. För att minska uppkomsten av 
dagvatten kan man om förutsättningar finns omhänderta det lokalt 
(LOD) på den egna tomten eller fördröja dagvattnet innan det kopplas på 
dagvattenledningen. Detta är viktigt för att undvika översvämningar och 
att orenat dagvatten leds direkt till vattendrag och sjöar.

Mariestads kommun reviderade 2018 sin policy för hantering av 
dagvatten. Policyn har antagit ett antal mål för kommunens hantering av 
dagvatten. Bland annat att det i detaljplaneringen av kommunens ytor ska 
planeras för klara ett 100- års regn samt att dagvattnet inte ska försämra 
statusen i recipienten eller ge upphov till negativ miljöpåverkan. Vidare 
gör ett antal ställningstaganden för kommunens dagvattenhantering. 
Bland annat att dagvattnet ska, där lämpliga förutsättningar finns avledas 
ytligt, synliggöras och användas som en resurs i stadsplaneringen samt att 
dagvattnet i möjligaste mån ska fördröjas där det bildas.

Planförslagets högsta punkt ligger i områdets nordvästra del och uppgår 
till +63 (RH 2000). Därifrån lutar marken åt sydöst med lågpunkter på 
+58-+57 längs med Göteborgsvägen och E20 av- och påfartsramper. 

Enligt genomförd geoteknisk undersökning (2008) består marken 
inom planområdet i ytskiktet av mullhaltig silt till 0,3-0,7 meter djup. 
De underliggande finsedimenten utgörs huvudsakligen av siltig lera. 
Kommunen bedömer planområdets geotekniska förutsättningar för lokalt 
omhändertagande av dagvatten som dåligt.

Planering för hantering av dagvatten
Planförslaget möjliggör bebyggelse på naturmark vilket kommer innebära 
en väsentlig  ökning  av dagvatten. Markanvändnings inriktning är publika 
verksamheter där utpekad målgrupp är bilburna resenärer vilket sannolikt 
kommer innebära att en omfattande markyta inom planområdet kommer 
nyttjas som parkeringsplatser, och då hårdgöras. Planförslaget reglerar 
exploateringsgraden till 50% som då möjliggör en byggnation om 5,1 
hektar. 
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För att möjliggöra en effektiv dagvattenhantering i linje med kommunens 
policy planeras svackdiken längs med planerade vägar, vilket också 
säkerhetsställs i plankartan. 

Planområdet planeras att avvattnas åt öster via befintlig vägtrumma under 
Göteborgsvägen och vidare i befintligt meandrande dike och recipient 
Tidan (se förklarande illustration på nästa sida). 

Ledningsnätet för dagvattten kommer att förläggas inom vägområdet. 
Från vägområdet leds dagvattnet via öppna och kuverterade diken mot 
vägtrummans anslutningspunkt och fördröjs i befintlig fördröjningsdamm. 
Dikena är anlagda sedan sommarn 2021 och går delvis över kvartersmark. 
Ska dess nuvarande utformning vara kvar vid planens genomförande bör 
de som berör kvartersmark skyddas genom servitut. 

Inom naturmarken i planområdets östra del längs med Göteborgsvägen 
planeras för en fördröjningsanläggning (se förklarande bild nedan). 
Anläggningen kopplas till befintlig vägtrumma under Göteborgsvägen 
(dimension 400 mm) vilket möjliggör en anslutning till det meandrande 
diket öster om Göteborgsvägen med recipient Tidan. Trumman och 
fördröjningsanläggningen är dimensionerad för att klara ett 10 års regn 
med 10 minuters varaktighet (Dagvattenavledning Hindsberg, Mariestad, 
2009). 

Sektor samhällsbyggnad har utarbetat en praxis när krav på oljeavskiljare 
vid anläggning av parkeringsplatser blir aktuellt. Enligt praxis ska en 
oljeavskiljare anslutas på dagvattensystemet vid anläggning av större 
parkeringsplatser. Med större parkeringsplatser avses parkeringar som 
omfattar cirka 50 parkeringsplatser. Vid anläggning av mindre parkeringar 
görs en individuell prövning för att bedöma recipientens känslighet och 
behovet av oljeavskiljare. 

Föreslaget planområde planeras att ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet för dagvatten och därmed är det kommunens ansvar 
att omhänderta det dagvatten som respektive fastighet avger. 

El och värme
Planområdet kan anslutas till VänerEnergis elnät. Vänerenergi planerar att 
ansluta området med fjärrvärme. 

Tele- och datakommunikationer
En fiberledning finns inom planområdet där Vänerenergi är ledningsägare. 
Ledningen skyddas inte av någon ledningsrätt. Vid ett genomförande 
av planförslaget behöver ledningen flyttas för att möjliggöra planerad 
markanvändning. 

Då ledningen inte är skyddad genom ledningsrätt bekostas åtgärden av 
ledningsägaren. 

Ledningsägare till kabelstråk ska kontaktas tidigt vid eventuell omdragning 
eller liknande i samband med exploatering.

Anlagt dike längs med Göteborgsvägens 
västra sida 

Meandrande dike på östra sidan av Göte-
borgsvägen
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Ledningsstråk
Planområdet belastas av ledningsrätt 1680-250.1 för kraftledning till 
förmån för Ellevio AB. Ledningsrätten korsar planområdet i sydlig- 
nordlig riktning samt följer den norra planområdesgränsen väster ut mot 
Leksberg. Ledningsrätten är inte längre i drift och kommer i samband med 
planens genomförande att upphävas. Åtgärden bekostas av exploatören. 

Ledningsägare till kabelstråk ska kontaktas tidigt vid omdragning eller 
liknande i samband med exploatering.

Alla ledningar ska så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet 
ledningsstråk.

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.

Redovisning av föreslagen dagvattenhantering. Blå linjer visar befintliga 
diken och kulverterade diken.  Svarta pilar visar vattnets rinnriktning

50 m Skala 1:25002019-04-11

Karta över planområdet, ljusblå sträck-
ning utgör dragningen för ledningsrätt 

1680-250.1
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NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Mariestads centralort och intilliggande vattenområde berörs av följande 
riksintressen:

• Riksintresse för friluftslivet: Vänern-Djuröarkipelagen, Brommö-
Torsö- Fågelö Skärgård, båt, fiske, bad, Göta kanal (ämnesknutet 
riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken).

• Riksintresse rörligt friluftsliv: Vänern med öar och strandområden 
(geografiskt riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken).

• Riksintresse yrkesfiske: Vänern (enligt 3 kap. 5 § miljöbalken).

• Riksintresse för kulturmiljövården: Gamla stan, Mariestad 
(ämnesknutet riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken).

• Riksintresse för kommunikation: E20, väg 26 och Kinnekullebanan.

Föreslagen utveckling bedöms ej stå i konflikt med ovanstående intressen 
eller på ett påtagligt sätt påverka dem negativt. Vad gäller Riksintresset 
för kommunikation bedöms planförslaget aktivt bidra till den positiva 
utveckling av riksintresset som ombyggnationen av E20 förväntas ge.

Miljömålen
Riksdagen har beslutat om 16 nationella och Västra Götalandsregionen om 
antal regional tilläggsmål. Målen är till för att vägleda till ett mer hållbart 
samhälle. Miljömålen beskriver det miljötillstånd som det nationella och 
regionala miljöarbetet ska resultera i. 

Planförslaget berör sammanlagt två stycken nationella miljömål och ett 
regionalt tilläggsmål. Samtliga är kopplade till bevarandet av jordbruksmark. 

Ett rikt odlingslandskap 
Nationellt miljömål: ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks.”

Ett rikt växt- och djurliv 
Nationellt miljömål: ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas 
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd.”

3. Planeringsförutsättningar



19PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun

Bevarande av åkermark
Regionalt tilläggsmål: ”År 2020 ska den totala arealen åkermark i regionen 
inte ha minskat med mer än 200 ha jämfört med 2015, för att så långt det 
är möjligt kunna användas i produktion.”

Bedömning 
Marken inom planområdet utgörs till största del av jordbruksmark som  
föreslås att ianspråktas för verksamheter. Det innebär att planförslaget 
därmed inte kommer att medverka till att uppfylla de aktuella miljömålen 
då alla berör olika aspekter av att bevara jordbruksmark.

Kommunen anser vidare att planförslaget möjliggör för flera andra 
positiva effekter, bland annat för utveckling av det lokala näringsliv och i 
en förlängning en hållbar kommunal ekonomisk utveckling.

Den mest lämpliga lokaliseringen av planområdet har också särskilt utretts  
enligt kravet i 3 kap. 4 § Miljöbalken om ianspråktagande av brukningsvärd 
jordbruksmark genom en lokaliseringsutredning. Där har planförslagets 
särskilda samhällsintresse samt alternativa lokalisering utretts. Med stöd 
av lokaliseringsutredningen hävdar kommunen att planförslaget är av 
särskilt allmänt intresse och att det inte finns annan mark som från en 
allmän synpunkt på ett tillfredställande sätt är lämplig att ianspråkta för 
ändamålet.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som är inskrivet 
i miljöbalken 5 kapitel med syfte att komma till rätta med miljöpåverkan 
från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. 

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) 
för utomhusluft, buller och vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm kan 
anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, 
mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord.

I den årliga rapporten Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång finns 
utförliga mätningar och värden för utomhusluft, vattenförekomster och 
buller. Det finns även en miljökvalitetsnorm för Vänern – Värmlandssjöns 
vatten med God ekologisk status 2015. 

Planområdet avvattnas till vattendraget Tidan. Genom effektiv rening och 
fördröjning av uppkommit dagvatten inom planområdet bedöms förslaget 
inte medföra överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 
kap. Miljöbalken.

REGIONALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Regionalt trafikförsörjningsprogram
Västra Götalandsregionen antog i november 2016 ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram. Programmets syfte är att redovisa övergripande 
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mål och strategier för kollektivtrafikens utveckling inom regionen till 
2020. Programmet bygger på regionens vision - Det goda livet (2005) - 
och har som övergripande mål att ”andelen hållbara resor ökar i hela Västra 
Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas”.

Kommunen planerar för att möjliggör hållplats för kollektivtrafikanslutning 
inom planområdet. 

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Mariestads kommun (ÖP)
Mariestads kommun antog gällande ÖP i juni 2018. Planen redovisar 
kommunen ställningstagande vad gäller planering av mark och vatten till 
2030. 

Översiktsplanen pekar ut större delen av aktuellt planområde som lämpligt 
för solcellspark. 

Planförslaget möjliggör markanvändningen tekniska anläggningar inom 
hela planområdet vilket ger planmässiga förutsättningar för vid behov 
utvidga befintlig solcellspark. Kommunen har vidare valt att komplettera 
användningen för att göra planen mer flexibel samt vidareutveckla befintlig 
markanvändning inom området.  

Kommunen bedömer att föreslagen markanvändningen ej frångår gällande 
översiktsplans ambition för aktuellt område.

Fördjupad översiktsplan för Mariestad (FÖP)
Kommunen antog den fördjupande översiktsplanen över Mariestads 
tätort 2013. I samband med antagandet av den kommunövergripande 
översiktsplanen 2018 upphävdes FÖP:en men med inriktningen att 
planen fortsatt ska vara ett planeringsunderlag. 

FÖP:en pekar ut aktuellt planområde som lämpligt för handel. 

Kommunen bedömer att föreslagen markanvändningen går i linje med 
den fördjupade översiktsplanen. 

Övriga planer och program
I januari 2008 upprättades ett planprogram för större delen av aktuellt 
planområde. Programmet syftade till att påvisa kommunens avsikter med 
området samt att samråda med berörda intressenter. I programmet föreslås 
markanvändningen handels- och serviceändamål och ett antal visions- och 
konceptskisser tas fram. 

I samband med planprogrammets framtagande väcks frågor kring en 
utökad externhandelns påverkan på befintlig centrumhandel. Frågan 
utreddes och påvisade negativa konsekvenser för tätortens centrumhandel, 
vilket senare leder till beslut om att planområdets omfattning minskas ner 
till att omfattar cirka 2 hektar ( se skissmaterial på nästa sida). 
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MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN
Konsultföretaget BGAB har på uppdrag av Mariestads kommun genomfört 
en översiktlig geoteknisk undersökning inom planområdet.

Fältundersökning utfördes i september 2008 och omfattade trycksondering, 
tagning av störda och ostörda jordprov samt registrering av vattenytor.

Terrängförhållanden
Marken inom området utgörs av åkermark. Strax väster och norr om 

Visionsskiss Hindsberg 

Visionsskiss Hindsberg, 2008

Visionsskiss Hindsberg, 2008
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området förekommer lokala mindre höjder som huvudsakligen består av 
berg i dagen samt ytblock. Genom området rinner två diken i nord- sydlig 
riktning. Det ena ligger i mitten av planområdet och det andra  är anlagt 
av Mariestads kommun och rinner längs med Göteborgsvägen. Marken 
sluttar svagt österut till mitten av området för att därefter slutta kraftigare 
och planar sedan ut närmst Göteborgsvägen. Marknivåer varierar mellan 
+63 - +57 (RH2000).

Markförhållanden och föroreningar
Jorden under ytskiktet av finsediment består troligen av morän, block eller 
berg.

Ytskiktet består i provtagningspunkterna överst av något lerig mullhaltig 
silt/mullhaltig silt till 0,3 - 0,7 meter djup. De underliggande finsedimenten 
utgörs huvudsakligen av siltig lera. I borrhål 3, 5 och 8 påträffades ett skikt 
av lerig silt/silt direkt under ytskiktet ner till 0,5 - 0,9 meter djup. Leran 
är överst utbildad som torrskorpa. Leran är delvis siltig och dess mäktighet 
bedöms variera mellan två till tolv meter. Leran bedöms i nordväst som 
halvfast och i övrigt under torrskorpan som lös.

Jorden bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4 och materialgrupp 5A enl. 
AMA Anläggning.

Den fria vattenytan påträffades mellan 0,9 - 1,8 meter under markytan.

Eventuell förekomst av lättflyktiga petroleumkolväten har undersökts 
med PID-mätare. Samtliga prover uppvisade inga tecken på föreningar av 
lättflyktiga kolväten.

Grundläggning
Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt 
förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning 
(sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras 
enligt BKR geoteknikklass GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck för 
moränen under leran i de nordvästra delarna sättes till 300 kPa. Grundsulor 
får ej utföras smalare än 0,5 meter. I de övriga delarna (där lermäktigheten 
är större) bör grundläggning ske med kompensationsgrundläggning eller 
pålning.

Vid pålning skall grundläggning ske med stödpålar till fast botten.

Schaktning
Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med släntlutning 
av 1:1 á 1:1,5. Vid schaktning under grundvattenytan och samtidigt 
länshållning av schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring.

Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflyttning av 
slänter vid vattenövermättnad genom t.ex. regn. För att begränsa utflytning 
av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder.

Schaktning i lera kan ske med släntlutning 2:1 till ca tre meter djup 
under den obelastade markytan. Belastas markytan intill schaktet med 
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t.ex. 10 kPa (dock ej närmare släntkrön än en meter) minskar det tillåtna 
schaktdjupet till ca 2,5 meter. Schakter på mindre yta, t.ex. för plintar och 
ledningar kan eventuellt ske till större djup än de ovan angivna och får då 
beräknas för varje enskilt fall.

NATURMILJÖVÄRDEN
Föreslaget planområde utgörs till största del av jordbruksmark. Marken i 
planområdets östra delar är gräsbevuxen och brukas inte. 

En naturvärdesinventering (NVI) genomfördes inom planområdet under 
sommaren 2019 (se bilaga). Under inventeringen hittades två stycken 
objekt som skyddas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § MB. 
En åkerholme och ett odlingsröse inom samma geografiska område.

Naturen inom åkerholmen klassas som naturvärdesklasss 3 - påtagligt 
naturvärde. Resterande delar inom planområdet har inga registrerade 
naturvärden. 

De biotopskyddade objekten ligger inom planerad kvartersmark för 
verksamheter. För att möjliggöra planförslagets genomförande är 
kommunens inriktningen att de biotopskyddade objekten behöver tas 
bort. 

Inventeringsområdet med åkerholmen inringad inom blå markering. Peter Sögaard (2019)



24 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun

Ansökan om dispens från det generella biotopskyddet 
Kommunen har i upprättad lokaliseringsutredning (se bilaga) visat att 
föreslagen markanvändning behövs för att tillgodose ett särskilt stort 
allmänintresse i tillskapandet av nya arbetstillfällen. Utredningen visar 
att aktuell lokalisering för planområdet är det mest lämpliga sett till 
planeringsförutsättningar, naturvärden, tillgänglighet, infrastrukturell 
service och möjlighet till exploatering.  

Vad gäller planområdets avgränsning och föreslagen markanvändning 
är kommunens inriktning att detaljplanen ska vara flexibel vad gäller 
användningsslag samt placering av byggnader, det specificeras i planens 
syfte. Kommunen bedömer att biotoperna därför inte kan bevaras då detta 
skulle innebära en minskad flexibilitet för byggnaders placering inom 
planområdets västra del, och därmed strida mot planens syfte. 

Åtgärder som kan skada naturen inom ett biotopskyddat område kräver 
dispens enligt 7 kap. 11 § MB. Dispens ges i det enskilda fallet om 
det föreligger särskilda skäl. Dispensen ska ansökas hos Länsstyrelsen. 
Kommunen kommer att ansöka om dispens efter att planförslaget har 
antagits. Dispens från det generella biotopskyddet förenas med villkor 
om kompensation, en likvärdig biotop ska byggas upp i jordbruksmark 
på lämplig plats i närområdet. Kommunens inriktning är att bygga upp 
biotopen öster om planområdet på fastigheten Spirnten 1. Fastigheten ägs 
av kommunen och har enligt rapporten ”Naturvärdesinventering väg E20 
förbi Mariestad”, EnviroPlanning AB på uppdrag av trafikverket (2015), 
befintligt höga naturvärden. Fastigheten utgörs av betesmark.

Jordbruksmark
Större delen av föreslaget planområde utgörs av brukningsvärd 
jordbruksmark. Jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra dagens och 
framtidens matproduktion samt bevarandet av den biologiska mångfalden. 

Brukningsvärd jordbruksmark är dock inte utpekat som ett riksintresse 
och planeringsansvaret för hushållande av marken ligger hos kommunen.

Med anledning av jordbruksmarkens bevarandevärde får den endast 
ianspråktas för en verksamhet eller anläggning som tillgodoser ett särskilt 
allmänt intresse enligt 3 kap 4 § MB. För att fastslå att verksamheten eller 
anläggningen inte kan förläggas på annan mark som inte är jordbruksmark, 
ska en lokaliseringsutredning tas fram där olika alternativa placeringar av 
verksamheten eller anläggning utreds. 

I samband med framtagandet av samrådshandlingen för rubricerat 
planförslag togs en lokaliseringsutredning fram (se bilaga). Utredningen 
argumenterade för att planerad markanvändning är av särskilt allmänt 
intresse med anledning av det förväntade tillskapandet av cirka 100 
arbetsplatser. Vidare pekar utredningen ut tre alternativa lokaliseringar för 
planerad markanvändning som utvärderades mot uppsatta kriterier. 

Slutsatsen av utredningen visar att aktuellt planområde är det mest 
lämpliga sett till planeringsförutsättningar, naturvärden, tillgänglighet, 
infrastrukturell service och möjlighet till exploatering.  
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LANDSKAPSBILDSVÄRDEN
I maj 2011 antog EU den så kallande landskapskonventionen där bland 
annat definitionen av begrepp landskapsbild beslutades. Definitionen lyder: 

”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 
faktorer”. 

Konventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett 
gemensamt ansvar.

Trafikverket genomförde i juni 2016 en landskapsanalys i samband med 
projektet E20 Förbi Mariestad. Utredningen analyserar landskapets 
karaktär och dess värdekärnor. Landskapet delas in i två kategorier: 

• Värdefull och känslig landskapsbild, sammansatt miljö

• Värdefullt öppet landskap 

Värdekärnor i landskapet, E20 förbi Mariestad, Rådhuset Arkitekter AB, Structor Mark Göteborg AB, 2016

Aktuellt planområde omfattas av analysen och pekas ut som del av ett område 
klassat som värdefullt öppet landskap. Området ingår i odlingslandskapet 
kring Tidan som sträcker sig från trafikplats Hindsberg till trafikplats 
Sandbäcken. Värdekärnan är odlingslandskapets storskalighet. Vidare 
angränsar planområdet även till den värdekärna som utgörs av värdefull 
och känslig landskapsbild, sammansatt miljö. Området bedöms ha en 
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känslig landskapsbild med anledning av närheten till Karleby, sydväst om 
planområdet, som utpekats som riksintresse för kulturmiljövård, samt 
den fornväg och omkringliggande bebyggelse som ligger på bergsryggen 
väster om planområdet, från Karleby, genom Hindsberg och ansluter 
till Leksbergs kyrka. Fornvägen och angränsande bebyggelsestruktur har 
i stort sett inte ändrats sedan medeltiden. Det öppna omkringliggande 
öppna odlingslandskapet utgör en viktig faktor för att kunna avläsa det 
historiska landskapet.

Kommunen anser inte att den känsliga landskapsbilden och dess 
omgivningspåverkan utgör ett hinder för planerad utveckling.

Planområdet är del av jordbrukslandskapet Tidan med omland. 
Planområdets placering är i landskapets nordvästra hörn i anslutning 
till befintlig bebyggelse och anläggningar. Kommunen hävdar att med 
anledning av planområdets placering blir dess påverkan på landskapsbilden 
relativt liten. Trafikplats Haggården, med bro över E20, utgör i nuvarande 
utformning ett avbrott i det öppna jordbrukslandskapet och kommer, sett 
från sydöst, till viss del att skymma planområdet som därav endast har en 
marginell påverkan på landskapsbilden. 

För att ytterligare mildra planens negativa påverkan för landskapsbilden 
kommer planens höjdregleringen att anpassas. Enligt Länsstyrelsens 
samrådsyttrande bedöms området närmast Göteborgsvägen som minst 
känslig för landskapsbilden. Där föreslås en byggnadshöjd om 17 meter, 
vilket motsvarar en byggnad i fem våningar. För övriga området föreslås 
en byggnadshöjd om 10 meter vilket motsvarar en byggnad i tre våningar. 

KULTUR- OCH FORNLÄMNINGAR

Kulturmiljö
Den nordvästra delen av föreslaget planområde ligger delvis inom 
kulturmiljön för Hindsbergs bymiljö. Delen av planområdet uppskattas 
omfatta cirka 1,7 hektar. 

Kulturmiljön omfattar cirka 32 hektar och ligger på en bergsrygg 
och utgörs av Hindsbergsvägen med omkringliggande bebyggelse. 
Hindsbergsvägens placering samt strukturen på omkringliggande 
bebyggelse, fastighetsindelning samt stenmurar har varit närmast 
intakt sedan medeltiden. Området utgör därav ett tidsdokument över 
medeltidens bystruktur och bedöms ha ett väsentligt kulturvärde. I 
samband med projektet E20 förbi Mariestad genomförde Trafikverket en 
kulturarvsanalys där områdets kulturvärden bedömdes och avgränsades. 
Analysen pekar ut och avgränsar sammanlagt sex objekt inom området, 
samtliga bedöms som kulturhistoriskt värdefulla. Området har även flera 
registrerade fornlämningar (se kartbild på nästa sida). 

Planområdet föreslås uppta cirka 1,7 hektar inom kulturmiljöns nordöstra 
del, och omfattar inga utpekade enskilda objekt. Enligt kommunens 
uppskattning är avståndet mellan planområdesgränsen och närmsta 
enskilda objekt (Hindsberg 1:18 Tallbacken) cirka 100 meter. Objektet 
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ligger på västra sidan av Hindsbergsvägen och bedöms i Trafikverkets 
kulturanalys ha ett stort kulturhistoriskt värde. 

Kommunen bedömer att genomförande av föreslagen detaljplan kommer 
att innebära en viss negativ påverka för utpekat kulturmiljöområde för 
Hindsbergs bymiljö. Främst genom den förändrade landskapsbilden från 
ett öppet jordbrukslandskap till handelsområde. 

Karta över inventerade kulturmiljöer inom delområde1, Kulturarvsanalys E20 förbi Mariestad (2016:1), Västarvet kultur-
miljö, 2016

Fornlämningar 
I oktober 2004 genomfördes en särskild arkeologisk utredning av marken 
inom planområdet av Västergötlands museum, på uppdrag av Mariestads 
kommun. 

I samband med utredningens fältarbete gjordes stickprover i 16 schakt på 
ett djup av 0.45 meter och bredd av 1,8 meter. 

Utredningen kunde inte påvisa förekomst av varken fornlämningar eller 
annat av antikvariatsikt intresse inom utredningsområdet. Vidare fastslår 
utredningen att det från arkeologisk synpunkt inte råder något hinder 
för exploatering av området. Inga vidare arkeologiska åtgärder anses vara 
nödvändiga. 
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MILJÖFÖRHÅLLANDEN
Radon
Enligt uppgifter från myndigheten Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) finns det ingen förhöjd risk för radon inom förslaget planområde. 

Förorenad mark
Genomförd geoteknisk undersökning (2008) redovisade inga föroreningar 
inom planområdet. 

Påverkan vattenområden
Dagvatten som uppkommer inom planområdet föreslås att avledas till 
befintlig fördröjningsanläggning öster om Göteborgsvägen, med recipient 
Tidan. Kommunen bedömer att planförslagets påverkan på recipientens 
vattenkvalité är marginell.  
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TRAFIKSTÖRNINGAR OCH BULLER 
Vägtrafik 
Föreslagen markanvändning möjliggör för publika verksamheter där 
främst bilburna besökare kan förväntas. Ett genomförande av planen 
kommer innebära ett något ökat trafikflöde till och från planområdet. 
Det kommunala vägnätet ansluter till planområdet genom Sörgårdsvägen 
samt Storegårdsvägen. Resenärer på E20:s väg till planområdet är via 
Göteborgsvägen, Storegårdsvägen och slutligen Sörgårdsvägen. Samtliga 
vägar bedöms vara dimensionerade för det ökade trafikflödet ett 
genomförande av detaljplanen sannolikt kommer att medföra. 

TRANSPORT AV FARLIGT GODS
För detaljplan som ligger inom ett avstånd av 150 meter från en 
transportled som har utpekats som transportled för farligt gods, ska 
kommunen genomföra en så kallad riskbedömning för att avgöra om 
särskilda säkerhetsåtgärder behöver vidtas för att skydda människor inom 
området vid en olycka med farligt gods. 

Konsekvenserna av en olycka med farligt gods är beroende av i vilken 
utsträckning som människor vistas inom riskzonen för utsläppet, status 
på personer (vakna eller sovande), förmåga att inse fara och möjlighet att 
själv påverka sin säkerhet (vuxna eller barn, funktionshindrade etc) samt 
kännedom om byggnaden och området. Generellt kan riskerna att en olycka 
inträffar reduceras genom tekniska lösningar eller sänkt hastighet som 
förebygger en olyckssituationen. Konsekvenserna om en olycka inträffar 
kan även minskas genom skadebegränsande åtgärder, byggnadstekniska 
åtgärder och skyddsavstånd.

Som en vägledning för planering av mark som ligger i närheten av 
transportled med farligt gods har Länsstyrelsen tagit fram  policydokumentet  
”Riskhantering i detaljplaneprocessen” där anges  ungefärliga avstånd 
för vilken markanvändning som är lämplig inom olika avstånd till 
transportleden, beroende på användningens känslighet (se tabell 1 på 
nästa sida). Kan skyddsavstånden enligt zonindelningen inte hållas, krävs 
det ibland särskilda skyddsåtgärder för att skydda människor som vistas 
inom riskområdet. Det bedöms genom en riskutredning. Avstånden anger 
markanvändning som normalt kan planeras utan särskild riskhantering 
och gäller från väg- och rälskant till planområdesgräns.

Primära transportvägar för farligt gods inom Mariestads kommun är 
E20, väg 26 och Kinnekullebanan. Samtliga berör aktuellt planområde. 
E20 ligger inom ett avstånd av cirka 30 meter söder om planområdet, 
Göteborgsvägen cirka 20 öster om planområdet och Kinnekullebanan 
cirka 70 meter norr om planområdet. 

I oktober 2018 genomförde Norconsult, på uppdrag av Mariestads kommun 
en riskbedömning för aktuellt planområde. I bedömningsunderlaget 
beskrivs vilken riskbild till följd av olycka med farligt gods som planområdet  
måste hantera, samt en prognos över hur många människor som kan 
förväntas visats inom området under vissa tider (persontäthet). 

4. Risker 
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Prognistiserat årsdygnstrafik (ÅDT)
Prognostiserat årsdygnstrafik på E20 år 2045, efter ombyggnationen,  är 
15 000 per dygn. Prognosen är gjord av trafikverket (2016). Av dessa 
beräknas 26 % utgöras av tung trafik och 4,6 % vara transport med farligt 
gods. Det ger cirka 90 transporter per dygn förbi planområdet med gods 
som utgör betydande risk för planområdet. 

Prognostiserad årsdygnstrafik år 2045 på väg 26/Göteborgsvägen uppgår 
till 11 transporter per dygn. Trafiken avser godstransporter som utgör en 
betydande risk för planområdet. 

Samtliga järnvägar i landet är utpekade som transportled för farligt gods 
oavsett transportmängd. På Kinnekullebanan transporteras inget farligt 
gods idag men enligt prognoser mot 2040 förväntas transportmängden 
väsentligt öka. Totalt antal godstransport 2040 beräknas till 4200 varav 
120 stycken uppskattas innehålla gods av betydande risk för planområdet. 
Det ger ett transportflöde på 0,3 transporter per dygn. 

Prognostiserad persontäthet 
Med bakgrund av föreslagen markanvändning beräknas planområdets 
persontäthet totalt vara 338 personer. Av dessa fördelas 241 personer  
under dagtid vara inomhus, 21 beräknas vara utomhus under dagtid. 
Vidare beräknas persontätheten under kväll/natten inomhus vara 68 och 
8 utomhus. 

Persontätheten är beräknad utifrån förväntad fördelning av 
markanvändningen. Uppgifterna är tillhandahållna av Mariestads 
kommun (2018) 

platsmark och kvartersmark för all-
mänt och enskilt ändamål (4). Zon-
indelningen (gur 2) hanterar endast 
kvartersmark. Vad gäller allmän plats-
mark i en plan bör områden närmast 
riskkällan, i detta fall transportleden, 
begränsas så att de inte uppmuntrar 
till stadigvarande vistelse. Områden 
i direkt anslutning till riskkällan bör 
inte heller exploateras på sådant sätt 
att ett eventuellt olycksförlopp kan 
förvärras. Hårda konstruktioner eller 
motsvarande som kan orsaka skada 
på eventuellt avåkande fordon bör 
undvikas.

Riskpolicyn innebär att riskhan-
teringsprocessen beaktas i fram-
tagandet av detaljplaner inom 150 
meters avstånd från en farligt gods-
led. Avståndet är valt utifrån regio-
nala förutsättningar som framför allt 
råder i de tre storstäderna avseende 
transporter av farligt gods (5, 6, 7). 
Riskpolicyn hindrar inte att lokala 
riktlinjer används som instrument 
i riskhanteringsprocessen. För att 
åstadkomma en lämplig markanvänd-
ning i förhållande till transportleden 

Riskhanteringsavstånd 150 m 

Zon A  Zon B Zon C

L – odling  G – bilservice  B – bostäder

P – parkering (ytparkering)  J – industri  C – centrum

T – trafik K – kontor D – vård

N – friluftsområde  U – lager  H – övrig handel

   (t.ex. motionsspår) N– friluftsområde (t.ex. camping)  R – kultur

  P – parkering (övrig parkering)  S – skola

  E – tekniska anläggningar  K – hotell och konferens 

  H – sällanköpshandel Y – idrotts- och sportanläggningar 

  Y – idrotts- och sportanläggningar       (arena eller motsvarande)

        (utan betydande åskådarplatser)

 

Figur 2. Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Zonerna 
representerar möjlig markanvändning i förhållande till transportled för 
farligt gods – väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan risk-

bilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändning-
ens placering. En och samma markanvändning kan därigenom tillhöra 
olika zoner.

och eventuell framtida förändring av 
denna är det dock viktigt att hänsyn 
tas till den riskbild som råder i aktu-
ellt område. Persontäthet och explo-
ateringsgrad är exempel på faktorer 
som påverkar risknivån, precis som 
ålderssammansättning, nedsatt rörel-
seförmåga, språksvårigheter, lokal-
kännedom, medvetenhet om olycka 
etc. En lämplig lokalisering innebär 
att hänsyn även tas till platsens unika 
förhållanden så som topogra, mete-
orologi, bebyggelsens placering inom 
planområdet samt dess yttre och inre 
utformning.

För att uppnå rätt detaljeringsgrad 
i riskhanteringsarbetet är det lämp-
ligt att kontakt tas med den lokala 
räddningstjänsten. Den kan ofta bistå 
med information om riskkällor och 
vara till hjälp vid tidiga bedömningar 
om huruvida riskkällor kan påverka 
planerat område. Detta gör att den 
enskilde planförfattaren i många fall 
kan hantera riskfrågorna själv. Om 
riskkällan uppenbart inte kan påverka 
planerat område är vidare riskhante-
ring inte nödvändig och riskhante-

ringsprocessen stannar då vid detta 
konstaterande. Det är dock viktigt 
att ställningstagandet framkommer i 
planhandlingarna. I de fall en detal-
jerad riskbedömning krävs bör den 
genomföras av en person med spe-
cialistkompetens. För att underlätta 
riskhanteringen, i sådana fall, kan 
stadsbyggnadskontoret tillsammans 
med räddningstjänsten arbeta fram 
ett dokument som kan utgöra under-
lag för upphandling och granskning 
av riskbedömningar (8). 

Detaljplaneprocessen 

Hälsa och säkerhet ska beaktas så 
tidigt som möjligt i detaljplaneproces-
sen, helst redan genom kommunala 
riskinventeringar i översiktsplanar-
betet, samt i kommunala risk- och 
sårbarhetsanalyser.

Programsamråd
I detaljplaneprocessens programsam-
råd bör det visas att riskhanterings-
processen påbörjats. Vissa delar av 
riskbedömningen kan redovisas fullt 
ut medan andra delar endast beskrivs 

Tabell. Zonindelning för riskhantering gällande farligt gods
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Tabellen nedan visar en uträkning av respektive verksamhets 
persontäthet utifrån areaberäkningsbegreppet BTA, persontätheten för 
verksamhetskategorierna restaurang/snabbmat samt hotell/motell har 
beräknats utifrån en rimlighetsbedömning av planerad verksamhets 
storlek utifrån kommunens lokala näringsliv, vad gäller kundunderlag 
mm. Utredningen ger ingen vägledning till planerade verksamheternas 
placering inom planområdet. 
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 Detaljplan Hindsberg – delområde C 

Uppgifter om förväntad fördelning av markanvändningen för Hindsberg har tillhandahållits från 
Mariestads kommun (2018:3). Planområdet antas användas enligt följande: 

 40 % restaurang/snabbmat (Detaljhandel) 
 25 % sällanköpshandel (Detaljhandel) 
 10 % handel med skrymmande varor t.ex. bilar, husbilar, båtar, husvagnar, byggvaror m.m. 

(Detaljhandel) 
 5 % parkering, ställplats, rastplats (Parkering och tillfällig vistelse) 
 5 % hotell, motell (Tillfällig vistelse) 
 5 % kontor (Kontor) 
 10 % drivmedelsförsäljning, bensin, diesel, gas m.m. (Drivmedelsförsäljning)  

För markanvändning restaurang/snabbmat används en bedömning i ett tidigare projekt (Norconsult 
2009). I denna utredning anges det att antal sysselsatta dagtid på en snabbmatsrestaurang är cirka 10 
personer och antal besökare är cirka 6 personer. Enligt den yta som kommunen har angivit som trolig 
yta för restaurang/snabbmat antas en restaurang rymmas. Detta innebär att cirka 16 personer bedöms 
vara på plats i restaurang/snabbmat i genomsnitt på dagtid. Nattetid bedöms det vara cirka 40% av 
personerna på dagen. Det innebär att det är cirka 4 personer närvarande inomhus och 1 person 
närvarande utomhus på natten. 

För markanvändningen sällanköpshandel används siffror från en tidigare utredning gjord i 
Stenungsund (Norconsult 2017). I denna riskutredning anges att antal sysselsatta och besökande per 
1 000 m2 är cirka 11 personer. Öppettiderna vid denna verksamhet bedöms vara mellan 10:00 och 
20:00 vilket innebär att personerna fördelar sig på med 80 % på dagtid (06-18) och 20 % 
kvällstid/nattetid (18-06). Av dessa personer bedöms 95 % befinna sig inomhus och 5 % befinna sig 
utomhus. 

För handel med skrymmande varor används beräkningen gjord i avsnitt 3.2.2 som anger att det 
bedöms befinna sig 1,25 personer per 1 000 m2 i denna typ av verksamhet. Beräkningarna ger att 7 
personer är närvarande i genomsnitt på dagtid inomhus och 1 personer är närvarande utomhus. På 
nattetid/kvällstid är motsvarande siffror cirka 10 % av dagtiden vilket innebär 2 personer inomhus och 
högst 1 person utomhus. 

Markanvändningen parkering, ställplats, rastplats bedöms innebära att ett fåtal personer befinner sig 
utomhus tillfälligt på platsen. Här har antagits att 5 personer i genomsnitt befinner sig i snitt utomhus 
dagtid och 3 personer i snitt utomhus kvällstid/nattetid. 

För Hotell/motellverksamheten bedöms antal sysselsatta vara 3 personer per 1 000 m2 (Göteborgs 
stad 2011). Utifrån markanvändningens BTA räknas antal sysselsatta i hotellet/motellet till 10 
personer. Cirka 10% av personalstyrkan bedöms vara närvarande på natten. För antalet hotellgäster 
används uppgifter från Mariestads kommun (2018:2) att det troligtvis kommer vara ett hotell/motell i 
storleksordningen 50 bäddar. Beläggningsgraden för ett hotell/motell är cirka 50 % i Västra Götaland 
(SCB 2013). Detta innebär att 25 hotellgäster i genomsnitt är närvarande på natten. Av hotellgästerna 
bedöms 25 % vara närvarande även på dagen. Av personerna närvarande på dagen och på 
kvällen/natten antas 95% befinna sig inomhus och 5% utomhus.  

Uppgifter för antal personer närvarande vid markanvändning drivmedelsförsäljning hämtas från en 
tidigare rapport (Norconsult 2009). I den anges att vid en sådan verksamhet är det i snitt 3 personer 
närvarande dagtid inomhus, 2 personer kvällstid/nattetid inomhus, 2 personer dagtid utomhus och 1 
person nattetid utomhus. 

Resultatet av beräkningarna med antal personer närvarande och summan för hela området 
presenteras i tabell 2. 

  

Verksamhetskategorin sällanköpshandel har i förhållande till övriga 
kategorier beräknats en hög persontäthet. Persontätheten har där beräknats 
utifrån antal personer per BTA. Uppskattningen av verksamhetens  
BTA grundas i sin tur på den förväntade procentfördelningen av 
markanvändningen inom planområdet. Det resulterar i en orimligt hög 
persontäthet på 183 personer. 

Jämförs den angivna BTA:n med referensobjekt i Mariestads kommun, 
där den största verksamheten har en uppskattad storlek på på cirka 3000 
BTA, innebär det att beräkningen är grundad på ett antagande om att 
det inom planområdet ska etableras mer än fem nya verksamheter om 
3000 BTA. Sett till kommunens lokala näringsliv samt kundunderlag är 
uppskattningen orimlig. Kommunen bedömer att en verksamhet i den 
storleksklassen är ett mer rimligt antagande. 
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Tabell 2 Persontätheten i delområde C. 

Verksamhet BTA Personer 
dagtid 
inomhus 

Personer 
natt/kväll 
inomhus 

Personer 
dag 
utomhus 

Personer 
natt/kväll 
utomhus 

Restaurang/snabbmat 26 600 14 4 2 1 

Sällanköpshandel 16 625 139 35 7 2 

Handel skrymmande 
varor 

6 650 7 1 1 1 

Parkering, ställplats etc 3 325 0 0 5 3 

Hotell/motell 3 325 15 26 1 1 

Kontor 3 325 62 0 3 0 

Drivmedelsförsäljning 6 650 3 2 2 1 

Totalt 67 000 241 68 21 8 

 

Eftersom drivmedelsförsäljning möjliggörs inom området så kommer dessa transporter förekomma 
inom området. Det är viktigt att anlägga diken på de vägar inom området där dessa transporter 
förväntas gå. 

 Transporter av farligt gods förbi planområdet 

 E20 

Nuvarande sträckning av E20 är en 12-13 meter bred 1+1 väg som saknar mittseparering. 
Hastighetsbegränsningen är 80 km/h förbi båda planområdena. 

Trafikverket planerar att bygga om nuvarande väg till en mötesfri landväg med 2+2 körfält separerade 
med mitträcke och en hastighetsgräns på 100 km/h. Även trafikplatserna Haggården och Ullervad ska 
byggas om enligt Trafikverkets förslag. 

Prognosticerat årsdygnstrafik vid utbyggd E20 år 2045 är 15 000 fordon per dygn (Trafikverket 2016).
Andel tung trafik har bedömts till 26 % enligt riskutredningen som gjordes i vägplanearbetet (Bengt 
Dahlgren 2016). Nationell statistik från Trafikanalys (TRAFA 2016:1) visar att andelen farligt gods av 
den totala godstrafiken i genomsnitt har legat på 4,6 % mellan åren 2000 och 2015. Detta ger en 
prognosticerad transportmängd på cirka 65 000 transporter av farligt gods per år 2045. Dessa fördelas 
enligt nationellt genomsnitt i tabell 3. 

  

Tabell. Redovisning av persontäthet (Norconsult, 2018)

Tabell. Redovisning av en uppskattning av procentuell för delning mellan användningsslag (Norconsult, 2018)
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En beräkning av persontätheten utifrån 3 000 BTA ger en sammanlagd 
persontäthet på 34 personer, enligt tabellen nedan. 

Det innebär en 44% minskning av den sammanlagda persontätheten inom 
planområdet och bygger på en rimlig bedömning av omfattningen på den 
framtida markanvändningen. 

Verksamhet BTA
Personer 
dagtid 
inomhus

Personer 
natt/kväll 
inomhus

Personer 
dag 
utomhus

Personer 
natt/kväll 
utomhus

Sammanlagd 
persontäthet 

Restaurang/snabbmat 26 600 14 4 2 1 21
Sällanköpshandel 3 000 26 6 1 1 34
Handel skrymmande 
varor 6 650 7 1 1 1 10

Parkering, ställplats etc 3 325 0 0 5 3 8

Hotell/motell 3 325 15 26 1 1 43
Kontor 3 325 62 0 3 0 65
Drivmedelsförsäljning 6 650 3 2 2 1 8
Totalt 67 000 127 39 15 8 189

Tabell. Redovisning av persontäthet. Omarbetat tabell från Riskutredningen 
(2018) av planförfattaren 2020-02-06.  

Skyddsåtgärder 
Riskbedömningens slutsats fastslår att E20:s godstransporter utgör en ej 
tolerabel risk för planområdet. Ett antal säkerhetsåtgärder föreslås för att 
göra risken acceptabel. För Väg 26/Göteborgsvägen och Kinnekullebanan 
är riskbilden betydligt mindre och för väg26/Göteborgsvägen bedöms 
ett säkerhetsavstånd om 15 meter från vägen till planerade verksamheter 
utgöra en acceptabel risk. För Kinnekullebanan bedöms risken som 
acceptabel vid nuvarande avstånd mellan järnvägen och planområdet.

Riskbedömningen föreslår följande säkerhetsåtgärder för del av 
planområdet som ligger närmare än 150 meter från E20 vägkant. 

• Utrymning ska vara möjlig bort från E20 och ventilation placeras högt 
och vänd bort från E20 på byggnader inom 150 meter från E20.

• Fasader på byggnader inom 100 meter från E20 bör utföras i 
brandklassat material EI30. Byggnader inom 100 meter från E20 
bör utformas för att ge skydd mot fortskridande ras vid ett infallande 
dimensionerande explosionstryck enligt Riskutredningen (2018-01-
12) bilaga 1, kapitel 4. Det dimensionerande explosionstrycket har 
uppskattats till 5 kPa vilket med det reflekterade trycket ger 10 kPa. 
Impulstätheten är 2,08 kPas.

• Området utomhus inom 80 meter från E20 bör utformas så att det 
inte inbjuder till stadigvarande vistelse.

• Området inom 50 meter från E20 och dess på- och avfartsramper bör 
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ej bebyggas.

• Då förslagen markanvändning innefattar drivmedelsförsäljning 
kommer farligt gods transporter att förekomma inom planområdet. 
På vägar där transporterna förekommer ska dikens anläggas där 
brandfarliga vätskor kan samlas upp vid en eventuell olycka

Riskbedömningens förslag på säkerhetsåtgärder kommer att säkerhetsställas 
genom planbestämmelser och utformning av förslag till plankarta. 

Samtliga skyddsavstånd utgår ifrån E20s vägkant efter dess planerade 
ombyggnation. Bilden nedan illustrerar E20s planerade dragning.

Skala: 1:2000

Kartbilden visar  E20s planerade dragning med röda linjer och dess befintliga läge med svarta linjer 

Osäkerhetsanalys 
Riskutredningen har genomfört en osäkerhetsanalys på samhällsrisken för 
transporter av farligt gods på E20 (inklusive på- och avfartsramper) och 
Göteborgsvägen. För individrisken har ingen osäkerhetsanalys genomförts 
då risken med föreslaget skyddsavstånd är acceptabel.

I analysen har antal transporter samt personer på plats inom planområdet 
ökats med 25%. Resultatet redovisas i nedanstående tabell. 

Resultatet visar att samhällsrisken med god marginal är inom ALARP- 



området även vid en 25% ökning av antalet farligt godstransporter samt 
persontätheten. Vidare grundas analysen på en persontäthet om totalt 338 
personer. Kommunen har reviderat den uppskattningen till 189 personer 
som är mer rimlig utifrån kommunens näringsliv och befolkning.  Det 
innebär en 44 % minskning av persontätheten jämfört med persontäthet  
en som osäkerhetsanalysen bygger på, vilket bör vägas in i tolkningen av 
osäkerhetsanalysens resultat. 
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 Osäkerhetsanalys 

Osäkerhetsanalys genomförs endast på samhällsrisken för transporter av farligt gods på E20 och 
Göteborgsvägen inklusive på- och avfartsramper till E20 förbi planområdet. 

För att hantera dessa osäkerheter görs en osäkerhetsanalys där transporterna av farligt gods ökas 
med 25 % samt antal personer på plats ökas med 25 %, se figur 20 och 21.  

 

 

Figur 20 Osäkerhetsananalysen på samhällsrisken vid E20. Resultaten från osäkerhetsanalysen visas med lila 
linje, ursprunglig beräkning visas med blå linje. 

Figur 20 visar att samhällsrisken ökar något vid 25 % fler transporter av farligt gods och människor 
närvarande i området. Risknivåerna överskrider dock inte kriterierna för där risker inte kan tolereras.

Tabell. Osäkerhetsanalys för samhällsrisken. Blå linje = prognostiserat antal transpor-
ter och persontäthet. Lila linje = 25% ökning av antal transporter och persontätheten  

(Norconsult, 2018)

Bedömning 
Kommunen bedömer att planområdet, med planerade säkerhetsåtgärder, 
med god marginal har en tolerabel risksituation sett till närliggande 
transportleder för farligt gods. 

STÖRANDE VERKSAMHETER
Planförslagets genomförande bedöms inte orsaka olägenhet för 
omgivningen.

Buller 
Buller är den miljöstörning som berör stort antal människor i Sverige. 
Besvär av buller kan ge störningar i sömn och vila samt ge upphov till 
stress. 

Väster om planområdet finns det närmast belägna bostadshuset inom 
fastighet Hindsberg 3:7. Avståndet mellan bostad och planområdesgränsen 
uppgår till cirka 65 meter. Norr om planområdet ligger det näst närmaste 
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bostadshuset på ett avstånd om cirka 90 meter. 

Enligt kommunens bedömning kommer inte ett genomförande av 
planförslaget att innebära en ökning av buller som överstiger rådande 
riktlinjer i Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
Områdets bullerkällor utgörs främst av E20, Göteborgsvägen samt 
Kinnekullebanan. 

Drivmedelsförsäljning 
Planförslaget möjliggör för markanvändningen drivmedelsförsäljning 
inom hela planområdet. Riskerna kopplat till användningen utgörs främst 
av lagringen av brandfarliga vätskor och gaser, lossningen av brandfarliga 
vätskor och gaser, samt dess transport till verksamheten. I Boverkets 
allmänna råd (1995:5) ”Bättre plats för arbete” rekommenderas därför ett 
skyddsavstånd om 50 meter mellan verksamhetens cisternerpåfyllning till 
bostäder, samlingslokaler, skolar, daghem och lekplatser (exempel 7, s. 65). 
Med anledningen av riskerna kopplat till godstransporterna föreslås, enligt 
genomförd riskutredning (2018), att diken för uppsamling av brandfarliga 
vätskor ska anläggas längs med alla vägar där transporterna sker. 

Frågor kring skyddsavstånd och bedömning av markens lämplighet 
för bränslestation utifrån närliggande verksamheter och markens 
anordnande kommer att hanteras i bygglovsskedet. I handläggningen 
bör skyddsavståndet om 50 meter vara en utgångspunkt. Ett längre 
eller kortare avstånd kan bedömas vara lämpligt utifrån den aktuella 
verksamhetens karaktär, tekniska åtgärder i anläggningen, topografi, 
vegetation, förhärskande vindriktning och känsligheten på närliggande 
markanvändning. 

Då markanvändningens omfattning inte preciseras i plankartan ska 
samtliga vägar och gator inom planområdet anläggas med diken som avses 
i Riskbedömningen (2018). Detta säkerhetsställs genom planbestämmelser 
i plankartan. 

Vätgasstation 
Inom planområdets norra del, längs med Sörgårdsvägen, står kommunens 
vätgasstation. Stationen kommer vid ett genomförande av planförslaget att 
flytas till annan lämplig plats inom planområdet. 

Kommunens energibolag, Vänerenergi AB, har påbörjat en tillståndsprocess 
för att komplettera tankstationen med en produktionsanläggning. 
Tillståndsprocessen har ännu inte avslutats men kommer enligt 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs yttrande (2019-12-16) att resultera 
i krav på skyddsavstånd till närliggande bebyggelse och anläggningar. 
Omfattningen av skyddskraven är ännu inte fastställda men ska tas i 
beaktning vid kommande bygglovsprövningar inom planområdet. 

I samband med planförslagets genomförande ska riskavstånd till 
drivmedelstationer samt vätgasproduktionsanläggning särskilt 
beaktas. 
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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.

Översvämning tillföljd av skyfall 
Med anledning av planförslagets geografiska läge och topografi bedöms 
risker kopplat till översvämning till följd av skyfall som den mest aktuella 
riskkällan. 

Enligt Länsstyrelsens faktablad Rekommendationer för hantering av 
översvämning till följd av skyfall (2018:5) rekommenderar Länsstyrelsen att:

• Nybebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid 
en översvämning från minst ett 100 -årsregn

• Risker för översvämning från ett 100- årsregn bedöms i detaljplan och 
eventuella säkerhetsåtgärder säkerhetsställs. 

• Samhällsviktiga verksamheter ges en högre säkerhetsnivå och planeras 
så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning 

• Framkomligheten ska till och från planområdet bedöms och ska vid 
behov säkerställas. 

I januari 2017 antog Mariestads kommun en Klimatanpassningsplan. 
Planen innehåller en beskrivning av förväntade klimatförändring, dess 
konsekvenser samt lämpliga anpassningsåtgärder. De övergripande 
slutsatserna är bland annat att den förväntande ökningen av intensiv 
nederbörd måste hanteras på bred front vilket innebär flera åtgärder utöver 
en kapacitetsökning av ledningsnätet för dagvatten. Det krävs åtgärder 
som hindrar och fördröjer vattnets väg mot ledningsnätet.

Föreslaget planområde omfattar cirka 12 hektar som i dag utgörs tillstörsta 
del av jordbruksmark. Enligt kommunens bedömning av resultatet av 
genomförd geoteknisk undersökning (2008) är marken inom området 
mindre lämplig för lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Området lutar sydost med en höjdskillnad om sex meter (63+ - 57+ 
RH 2000). De lägst belägna delar återfinns längs med Göteborgsvägen 
samt vid på- och avfartsrampen till E20 i områdets östra del. Enligt en 
skyfallskartering framtagen av Sweco (2019) där effekterna av ett 100 - 
årsregn har analyserats, kommer området längs med Göteborgsvägen 
och E20:s på- och avfartsramp bli översvämmat. Vattennivån närmast 
Göteborgsvägen förväntas uppgå till en nivå av 0,5 - 1,0 meter. Längre 
bort från vägen sjunker nivån till 0,2-0,5 meter. Området längs med 
rampen  ligger inte inom föreslaget planområde. Översvämningsvattnet 
uppkommer dock delvis inom planområdet. Karteringen är beräknad på 
vattenavrinningen som uppstår med området befintliga markanvändning 
och inte den planerade. Karteringen har heller inte tagit i beaktning 
effekterna av de genomförda åtgärder för avvattning av området som till 
exempel vägtrumman under Göteborgssvägen. 
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Planförslaget föreslår en genomgående statlig väg genom planområdet 
där kommunal gata ansluts. Den statliga vägen kommer att anslutas till 
Göteborgsvägen nordöst om planområdet. 

Föreslagen markanvändning avser inte att möjliggöra samhällsviktiga 
funktioner så som sjukhus, värmeverk, vattenverk, reningsverk, anläggningar 
för elproduktion (planförslaget möjliggör för markanvändningen tekniska 
anläggningar men med begränsad omgivningspåverkan, dessa bedöms ej 
bli samhällsviktiga) eller riksintresse för väg eller järnväg. 

Bedömning
Kommunen bedömer att planförslaget har goda förutsättningar för att 
klara ett 100- årsregn. Markens lutning mot sydost kommer att leda 
översvämningsvatten från byggnader och anläggningar mot lågpunkter 
inom naturmarken längs med Göteborgsvägen. Vattnet leds sedan 
under Göteborgsvägen genom en vägtrumma och vidare till anlagd 
fördröjningsanläggning på vägens östra sida med recipient Tidan. Området 
närmast Göteborgsvägen regleras som naturmark i plankartan för att 
möjliggöra en fördröjning inom planområdet innan vattnet avleds mot 
fördröjningsanläggningen och recipienten. Området som regleras som 
naturmark omfattar cirka 0,7 hektar vilket bedöms vara tillräckligt stort 
för att tillgodose markbehovet för en fördröjningsanläggning. 

Vidare kommer planområdet utrustas med diken längs med gator, flera 

Maximalt va�endjup (m)

0.1 - 0.2

0.2 - 0.5

0.5 - 1.0

> 1.0

Plangräns

Gränslinje skyfallskartering

Fram�da klimat, 100-års regn

Skyfallskartering, Sweco 2019
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inslag av gröna ytor samt anläggningar för magasinering. Dessa åtgärder 
ska planeras för att fördröja översvämningsvatten och sedan leda vattnet 
mot områdets lågpunkter längs med Göteborgsvägen för vidare avledning. 
Diken längs med vägar och gator säkerhetsställs i plankartan.

Förutsättningarna för framkomligheten till planområdet vid ett 100- årsregn 
bedöms som goda. In- och utfart till planområdet kommer ske via lokalväg 
2755 i områdets norra respektive södra del. Enligt skyfallskarteringen 
(2019) riskeras inte den norra eller västra anslutningen till området 
att översvämmas vid ett 100- årsregn. Även efter ett genomförande av 
planförslaget bedöms inte anslutningarna riskera en påverkan av ett 100- 
årsregn. 

Med bakgrund av föreslagna åtgärder och överstående resonemang 
bedömer kommunen att planområdets förutsättningar för att hantera en 
översvämning till följd av ett 100- årsregn som goda. 

Risken för översvämning till följd av skyfall ska särskilt beaktas i 
planens genomförande. 

SKRED, EROSION OCH UNDERMINERING
Planområdet är kuperat men med mindre nivåskillnader. Angränsande 
områden utgörs av naturmark, bebyggelse och väganläggningar och 
saknar större nivåskillnader. Detta medför att risk för skred, erosion och 
underminering bedöms som låg.

När en detaljplan eller program upprättas eller ändras ska kommunen 
alltid göra en undersökning om planens genomförande kan antas leda till 
betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning 
tas fram.

Syftet med undersökningen är att integrera miljöaspekter i planen så att 
hållbar utveckling kan främjas. Undersökningen ska göras enligt de kriterier 
som anges i bilaga 4 till MKB- förordningen (förordning 1998:905 om 
miljökonsekvensbeskrivningar). Utöver detta gäller:

• De planer vars genomförande som innefattar en verksamhet eller åtgärd 
som kan komma att kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken 
(Natura 2000) ska miljöbedömas. 

• Om planen medger verksamhet eller åtgärd som avses i 4 kap. 34 § 
PBL, eller som räknas upp i bilaga 3 i MKB- förordningen (1998:905) 
ska karaktären på verksamheten även bedömas utifrån bilaga 2 i MKB- 
förordningen (1998:905).
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BEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen bedömer att genomförandet av föreslagen detaljplan inte 
kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Därför finns inget 
behov av en miljökonsekvensbeskrivning. Relevanta konsekvenser som 
bedöms uppstå vid planens genomförande har behandlats inom ramen för 
denna planbeskrivning.

Kommunen har samrått undersökningen med Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län enligt 6 kap  6  § (1998:808) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
Länsstyrelsen har 2019-03-07 meddelat att de inte delar kommunens åsikt 
och att en betydande miljöpåverkan inte går att utesluta. 

Läs utförlig bedömning i bilagan Undersökningssamråd om Betydande 
miljöpåverkan som hör till samrådshandlingarna.

I Länsstyrelsens samrådsyttrande (2019-06-03) har Länsstyrelsens ändrat 
ståndpunkt och delar nu kommunens åsikt att planförslagets genomförande 
inte innebär en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 
behöver således inte tas fram. 

5. Miljökonsekvenser
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Nedan redovisas organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av planen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande
Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap.  
Standardförfarandet olika steg redovisas kortfattat nedan.

Samråd - Under samrådet inhämtas information, önskemål och 
synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede. Under samråd 
redovisar kommunen ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och det 
planeringsunderlag som har betydelse för detaljplaneförslaget samt hur 
kommunen avser handlägga planen. Syftet med samråd är att få fram så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Särskilt utlåtande - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i ett 
särskilt utlåtande. 

Granskning - Efter förslag till detaljplan varit föremål för samråd och 
eventuellt reviderats utifrån inkomna synpunkter, skall planen vara 
tillgänglig för granskning innan den antas. Inför granskning skall 
kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, t.ex. sakägare, 
boende och övriga som yttrat sig över förslag till detaljplan under 
samråd. Granskning har samma syfte som samråd, d.v.s. att få fram så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna 
synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Antagande - Beslut om antagande av detaljplanen sker av 
kommunfullmäktige.

Laga kraft - Ett beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast 
tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 
Detta gäller förutsatt att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen 
inte heller valt att överpröva beslutet.

Preliminär tidplan
Samråd  vår 2019

Granskning höst 2019

Antagande Höst  2021

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Mariestads kommun äger och är huvudman för allmän platsmark. 

6. Genomförande
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För området som i plankartan regleras som VÄG1 har Trafikverket 
väghållaransvaret vilket innebär att Trafikverket äger och har ansvar för att 
underhålla anläggning inom området. 

För erforderliga rättighetsupplåtelser, projektering, byggande av 
infrastruktur och eventuella ombyggnader på allmän platsmark 
(undantaget området som i plankartan regleras som VÄG1) ansvarar 
Mariestads kommun. Ledningsnätet för vatten och avlopp ägs och förvaltas 
av Mariestads kommun. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem 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 med undantag från Sylen 
1 som ägs privat. Sylen 1 omfattas av idag gällande detaljplan för del 
av Leksberg 10:1, Haggården, Mariestads kommun (dp495). Planens 
kvartersmark möjliggör för bränslestation, mat, och handel med en högsta 
nockhöjd på 10 meter och utnyttjandegrad på 30% av fastighetsarean. 
Föreslagen detaljplan möjliggör för en mer flexibel markanvändning vad 
gäller användningsslag, utnyttjandegrad samt byggnadshöjd. Planförslaget 
anger användningsslagen tekniska anläggningar, drivmedelstation, 
detaljhandel, kontor, tillfällig vistelse och parkering med 50 % 
utnyttjandegrad av fastighetsarean samt 17 meter i byggnadshöjd. 

Med anledning av planområdets närhet till transportled för farligt gods 
anger planförslaget ett antal säkerhetsåtgärder för att göra riskerna 
tolerabla. Bland annat att mark inom 30 meter från Göteborgsvägen inte 
får inbjuda till stadigvarande vistelse. Skyddsåtgärden påverkar Sylen 1 
där markanvändningen för en yta om cirka 150 kvm har reglerats med 
bestämmelsen m1.

Efter detaljplanens laga kraft vinnande och vid planens genomförande ska 
tomtmark styckas och avyttras.

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

Kvartersnamn
Inom planområdet kommer två nya kvarter att bildas. Väster och öster 
om lokalväg 2755. Bilden på nästa sida visar förslag på kvartersindelning 
och kvartersnamn (Kantjärnet väster om lokalvägen och Sylen öster om 
lokalvägen). 
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Rättigheter
Inom planområdet finns en befintlig ledningsrätt (1680-250.1) för 
kraftledning som belastar fastigheten Leksberg 10:1 till förmån för Ellevio 
AB. Ledningsrätten korsar planområdet i nordlig- sydlig riktning samt 
följer den norra planområdesgränsen väster ut. Ledningsrätten nyttjas inte 
längre och kommer därför att upphävas i samband med planförslagets 
genomförande. 

Kommunen ansvarar för upphävandet av ledningsrätten och bekostar 
åtgärden. 

Dikesföretag 
Planområdets nordöstra del ligger inom båtnadsområdet för Stommens 
dikesföretag upprättat 1955. Företagets båtnadsområde omfattar större 
delen av Haggården, längs med och öster om Göteborgsvägen. Företaget 
startades på 1950- talet innan utbyggnaden av Haggårdens handelsområde 
påbörjades och området fortfarande utgjordes av jordbruksmark. Idag är 
hela området bebyggt och till stor del hårdgjort samt del av det kommunala 
verksamhetsområdet för dagvatten. 

Kommunen bedömer att dikesföretaget inte längre är i bruk. Den del 
av planområdet som omfattas av företagets båtnadsområde kommer likt 
övrigt planområde, att ingå i det kommunala verksamhetsområdet för 
dagvatten och kommer inte belasta företaget. 

Kvarter inom planområdet
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AVTAL
Cirka nio hektar av föreslaget planområde arrenderas ut. Arrendeavtalet 
upprättades i oktober 1990 och avser jordbruksändamål. Avtalet  löper till 
den 13 mars 2019 och förlängs därefter med ett år automatiskt, med en 
uppsägningstid om åtta månader. 

Två hektar av arrendeområdet sades upp 2018 i samband med kommunen 
byggnation av solcellsanläggningen inom arrendeområdets norra del. 

I samband med genomförande av föreslagen detaljplan kommer hela 
arrendeavtalet att sägas upp. Avtalet ska sägas upp så det sammanfaller 
skördesäsongen slut, så att arrendeinnehavarens jordbruksverksamhet inte 
påverkas mer än nödvändigt.

EKONOMISKA FRÅGOR
Erforderliga rättighetsupplåtelser, fastighetsbildningsåtgärder, kostnader 
för utredningar, projektering, byggnationer och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark bekostas av berörd exploatör/fastighetsägare. Detta inkluderar 
även kostnader för eventuell flyttning av ledningar, iordningsställande 
samt åtgärder på angränsande ytor.

ILLUSTRATIONER 
Enligt 4 kap. 33 § plan- och bygglagen ska kommunen redovisa 
planförslagets maximala utnyttjande utifrån vad planen medger samt 
byggnadernas skuggpåverkan. Redovisningen tar inte hänsyn till 
planområdets befintliga byggnader och anläggningar. Se illustrationer på 
nästa sida. 

Plankartan medger en utnyttjandegrad av 50 % samt reglerar 
byggnadshöjden till 10 respektive 17 meter vilket motsvarar byggnader i 3 
respektive 5 våningar våningar. 

Planområdets kvartersmark omfattar 102  736  kvadratmeter och möjliggör 
således en byggrätt på 51 368 kvadratmeter vilket återges i illustrationen.
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Vy från  nordväst

Illustrationen visar maximalt utnyttjande efter vad planförslaget medger. Skuggstu-
dien visar planförslagets skuggpåverkan midsommarafton kl 18.00 . 

Vy från väst

Illustrationen visar maximalt utnyttjande efter vad planförslaget medger. Skuggstu-
dien visar planförslagets skuggpåverkan midsommarafton kl 18.00 . 
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Illustrationen visar maximalt utnyttjande efter vad planförslaget medger. Skuggstu-
dien visar planförslagets skuggpåverkan midsommarafton kl 13.00 . 

Vy från sydväst 

Illustrationen visar maximalt utnyttjande efter vad planförslaget medger. Skuggstu-
dien visar planförslagets skuggpåverkan midsommarafton kl 06.00 . 

Vy från sydväst 
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Illustrationen visar maximalt utnyttjande efter vad planförslaget medger. Skuggstu-
dien visar planförslagets skuggpåverkan midsommarafton kl 18.00 . 

Vy från sydväst 

PLANENHETEN

Erik Söderström  Adam Johansson
Planarkitekt    Planchef
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7.1 
Finns risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller de 

geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc? 

  X 

7.2 
Finns risk att projektet innebär skada eller förändring av 

någon värdefull geologisk formation? 

  X 

7.3 
Finns risk att projektet innebär förändrade 

sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö? 
  X 
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Förslag till detaljplan för del av Leksberg 10:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads 
kommun har varit föremål för samråd under tiden mellan den 2 maj till och med 3 juni 
2019. Planförslaget var föremål för granskning under perioden 4 november 2019 till och 
med 9 december 2019. De synpunkter som inkommit under granskningstiden redovisas 
och kommenteras i detta granskningsutlåtande.

Länsstyrelsen

Samlad bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kommer att prövas av Läns-
styrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)

Länsstyrelsen anser att planen är i konflikt med människors hälsa och säkerhet enligt 
nedan:

Människors hälsa och säkerhet
Plankartan är relativt öppen med olika typer av markanvändningar. Länsstyrelsen påpe-
kade i samrådet att varken riskanalysen, planbeskrivningen eller plankartan reglerar eller 
nämner vilken typ av verksamhet som är lämplig var. Riskanalysen utgår från vissa anta-
ganden om fördelning av verksamheter och personantal inom området som är avgörande 
för resultatet. Dessa antaganden är dock inte nämnda i planbeskrivningen eller reglerade 
på plankartan vilket innebär att fördelningen av verksamheter och/eller personantal 
kan komma att se annorlunda ut än den som riskanalysen utgår från. Detta kan i sin tur 
påverka samhällsrisken. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver ta höjd för detta och 
bedöma konsekvenserna av mer personintensiv verksamhet närmare vägen.

Synpunkter på granskningshandlingen som ska beaktas 
inför antagande av detaljplanen
Transporter med farligt gods
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Kommunen anger i ”Särskilt utlåtande” att avstånden från E20 till olika
skyddsavstånd har justerats enligt Länsstyrelsens synpunkter i samrådet.
Länsstyrelsen kan dock inte se att detta är ändrat på plankartan. Länsstyrelsen utgår
från att avstånden från vägkant till de olika egenskapsgränserna uppfylls vid
antagande. Kommunen skriver också att dialog förs med Trafikverket angående
åtgärder för att säkerställa att fordon och spill stannar vid vägkant, d.v.s. den punkt
som skyddsavstånd mäts ifrån. Att detta är genomfört behöver säkerställas inför
antagande.

Länsstyrelsen förutsätter också att plankartan och skyddsavstånden justeras efter
eventuellt nytt läge för E20. Skyddsavstånden ska ta höjd för den vägsträckning, ny
eller gammal, som hamnar närmast planområdet.
Länsstyrelsen noterar att egenskapsbestämmelsen b3 har ändrats från ”Fasadens
ytskikt ska utformas i brandklassat material EI30” till ”Fasadens ytskikt ska
utformas i obrännbart material mot E20”. Länsstyrelsen förutsätter att denna
ändring är avstämd med riskkonsulten och att åtgärden är tillräcklig.

Drivmedelsstation
Länsstyrelsen vill återigen påpeka att MSB:s handbok främst syftar till att reglera
säkerheten för själva drivmedelsstationen och inte säkerheten för omgivningen.
Länsstyrelsen förutsätter att kommunen tar med detta i det vidare arbetet och att
skyddsavstånd utreds vidare i projekteringsskedet. Länsstyrelsen anser också att en
upplysning om detta ska införas på plankartan.
Diken finns inlagda på plankartan för de kommunala vägarna. Transporter med
drivmedel kan även gå på den statliga vägen som går igenom planområdet.
Länsstyrelsen utgår från att diken för den statliga vägen ingår i den dialog som
kommunen har med Trafikverket och att detta är utrett inför antagande.

Skyfall
Sammantaget bedömer kommunen att planförslaget har goda förutsättningar för att
klara ett 100-årsregn. Kommunen skriver att markens lutning mot sydost kommer
att leda översvämningsvatten från byggnader och anläggningar mot lågpunkter
inom naturmarken längs med Göteborgsvägen. Vattnet leds sedan under
Göteborgsvägen genom en vägtrumma och vidare till anlagd
fördröjningsanläggning på vägens östra sida. Naturmarken möjliggör en
fördröjning inom planområdet och bedöms vara tillräckligt stort.
Planen innebär att mycket yta hårdgörs och Länsstyrelsen förutsätter att kommunen
jobbar vidare med skyfallsfrågan i projekteringsskedet eftersom flera parametrar i
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dagsläget är oklara. Det framgår t.ex. inte hur ytavrinningen från området ser ut
eller hur mycket den kommer att öka, hur mycket vatten naturmarken behöver
kunna fördröja eller vilken kapacitet trumman under Göteborgsvägen har. Utöver
att skydda planområdet från översvämning är det viktigt att planområdet inte
förvärrar situationen någon annanstans, t.ex. för vägarna i närheten. Kommunen
bör införa en upplysning på plankartan om att ”vid utformning av området ska ett
100-årsregn beaktas och detta ska bevakas i den fortsatta projekteringen”.

Biotopskydd
Inom planområdet finns en åkerholme med ett odlingsröse som omfattas av det
generella biotopskyddet. Enligt planhandlingarna finns inte möjlighet att bevara
biotopen, utan den måste tas bort. Borttagande av biotopen kräver dispens från
Länsstyrelsen. Dispens har ännu inte sökts. Om dispens medges förenas den
normalt sett med villkor om kompensation. Detta innebär att en likvärdig biotop
byggs upp i jordbruksmark på lämplig plats i närområdet. En ansökan om dispens
till Länsstyrelsen bör innehålla förslag till kompensationsåtgärder.

Gestaltningsprinciper
Utifrån synpunkter som framkommit i samrådsskedet har kommunen gjort
justeringar gällande byggnadshöjderna inom planens olika kvarter vilket är positivt.
Detta bör innebära betydande bättre möjligheter att fortsatt kunna bibehålla
upplevelsen av landskapet, sett från söder – syd/öst, exempelvis i form av det
öppna jordbrukslandskapet och dess samband med Kaleby,
Hindsberg/Hindsbergsåsen och Leksberg (inkl. kyrkan).

I planbeskrivningen har kommunen tagit fram ett kort avsnitt benämnt
Gestaltningsprinciper och grönstruktur (GGP) som huvudsakligen lyfter ett par
principer; att bibehålla och vidareutveckla den lantliga karaktären samt att
vidareutveckla hållbarhetsprofilen med den soldrivna vätgasstationen i ryggen
genom utformning av allmänplats och byggteknik (t ex klimatneutral bebyggelse).
Gällande grönstrukturen tas det upp att gator lämpligen förses med alléer och
svackdiken samt med fördel många gröna inslag via gräsytor, buskar och träd.

Dagvattenfrågan hör även ihop med gestaltningsprinciperna och grönstrukturen på
ett avgörande sätt vilket även bör tydliggöras i planbeskrivningen.

Med fördel utvecklas, förtydligas och illustreras detta avsnitt – GGP - vidare inom
planbeskrivningen för att ge större förutsättningar att fortsatt kunna uppleva och
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förstå det historiska sammanhanget på platsen, åstadkomma en reklampelare för
hållbarhetsprofilen (även inkluderat kulturmiljö) samt en fungerande
dagvattenlösning (som klarar 100-årsregn, enligt beslutad policy).

Till bakgrund av att byggnadshöjden och exploateringsgraden i nuvarande
utförande är det som styr mot denna beskrivna utveckling bör detta avsnitt med
fördel även ges utryck i planens syfte och plankarta för att säkerställa att dessa
viktiga GGP efterlevs vid framtida exploatering för att åstadkomma en hållbar
utveckling (även inkluderat kulturmiljö) och en gestaltad livsmiljö med stor
attraktionskraft.

Synpunkter i övrigt
Ekosystemtjänster är sådana tjänster och nyttor som produceras av naturen.
Exempelvis kan träd, buskar och annan grönska rena luft, minska buller, skydda
mot översvämningar genom att ta upp vatten vid nederbörd, ge skugga och svalka
vid värmeböljor samt bidra till en estetiskt tilltalande miljö. En ny detaljplan är en
möjlighet för kommunen att bevara befintliga, och skapa nya, ekosystemtjänster för
en god bebyggd miljö som är långsiktigt hållbar. Läs gärna mer på Boverkets
hemsida: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/ekosystemtjanster/

Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.

Kommentarer 
Kommunen kommer i antagandehandlingen att redogöra för en mer realistisk uppskatt-
ning av planområdets persontäthet som utgår från kommunens lokala näringsliv och 
lokala förutsättningar vad gäller kundunderlag. De antaganden som redovisas i detaljpla-
nens riskutredning (2018) vad gäller antalet verksamheter som kan komma att etablera 
sig inom planområdet, har orimligt stora proportioner ur ett Mariestadsperspektiv. Ett 
exempel är den uppskattade brottaren för sällanköpshandel som enligt riskbedömningen 
är 16 625 i bruttoarea (bta). I Mariestad kommun finns ett antal verksamheter inom den 
näringslivskategorin. De tre största aktörernas lokaler är cirka 3 000 kvm stora. Enligt 
riskbedömningens uppskattning ska alltså mer än fem nya sällanköpshandlare etablera sig 
inom planområdet. Jämförs storleken på mindre aktörers lokaler som är cirka 1000 kvm, 
grundas riskbedömningen persontäthet på att mer än 15 nya verksamheter ska etableras 
inom planområdet. Scenariot är ytterst osannolikt och faller på sin egen orimlighet. En 
mer rimlig uppskattning är en ny etablering på cirka 3 000 bta. Det ger enligt riskbedöm-
ningen en persontäthet på 33 personer inom verksamhetskategorin sällanköpshandel 
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istället för 181 personer. Utöver den överskattade persontätheten har riskbedömningen 
genomfört en osäkerhetsanalys för samhällsrisken för transporter av farligt gods på E20 
(inkl. på- och avfartsramper) och Göteborgsvägen (s. 37). I osäkerhetsanalysen utökas 
antal transporter med farligt gods samt antal personer på plats inom planområdet med 25 
%. Analysen visar att samhällsrisken fortsatt är tolerabel trots den väsentliga höjningen av 
antal transporter och persontätheten. Kommunen kommer att vidareutveckla sin argu-
mentation samt konsekvensbeskrivning i antagandehandlingens planbeskrivning. 

Kommunen anser att upprättad riskbedömning med stor marginal tar höjd för förändrade 
riskscenarion där verksamheters lokalisering vid ett genomförande av detaljplanen skiljer 
sig från riskbedömningens beräkning. 

Kommunen har i dialog med Trafikverket utgått från den slutgiltiga avgränsningen av nya 
E20s vägområde samt vägkant för avgränsning av planområdet samt riskavstånd.  

Kommunen anser att plankartan endast ska innehålla planbestämmelser som med stöd 
i 4 kap. PBL finns med i Boverkets allmänna råd. De upplysningar avseende skyfall och 
riskavstånd för drivmedelstation kommer att inarbetas i planbeskrivningen. 

Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-10-16) har följande noterats:

Delar av planen som bör förbättras
FASTIGHETSKONSKVENSBESKRIVNING SAKNAS
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för 
den egna fastigheten. Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande 
av detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med 
detta menas att det för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen 
innebär med avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kom-
mande fastighetsbildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. (prop. 
2009/10:170 s. 435)”

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men plang-
enomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas närmare för framförallt fastighe-
ten Sylen 1. Förändringar i byggrätten är inte redovisade samt under kapitel ”Fastighets-
konsekvensbeskrivning” anges att kommunen äger marken inom planområdet vilket inte 
stämmer.
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Kommentarer 
Kommunen kommer att förtydliga fastighetskonsekvensanalysen samt uppdatera den 
felaktiga redovisningen av ägarförhållandena för Sylen 1. 

Trafikverket 
Ärende
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för del av 
Leksberg 10:1 i Mariestads centralort, Mariestads kommun. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra för en flexibel markanvändning vad gäller användningsslag och placering av 
byggnader och anläggningar, samt att möjliggöra för detaljhandel, restaurang, drivmedels-
försäljning, kontor, tillfällig vistelse, tekniska anläggningar och parkering. Vidare syftar 
planen till att vidareutveckla och förlänga Haggårdens handelsområde söder ut mot E20, 
och att skapa en ny entré från söder till Mariestads tätort.

Statlig infrastruktur
Planområdet gränsar i söder mot E20 som är av riksintresse för kommunikation och ingår 
i det europeiska TEN-T-nätet för godstransporter. Vägen är dessutom funktionellt prio-
riterad för dagliga och långväga personresor, kollektivtrafik och godstransporter. E20 är 
också utpekad som primärväg för transporter av farligt gods. Trafikmängden uppmättes 
år 2018 till 10 019 fordon/årsmedeldygn, varav 2 093 tunga. Hastighetsbegränsningen på 
E20 är idag 80 km/h.

Trafikverket är även väghållare för trafikplats Haggården och Göteborgsvägen från E20 
till cirkulationsplatsen vid Hammarsmedsgatan. Hastigheten här varierar mellan 70 och 50 
km/h och trafikmängden på Göteborgsvägen uppmättes år 2018 till 9 139 fordon/dygn, 
varav 885 tunga.

Tidigare samråd
Trafikverket yttrade sig över detaljplanen under samrådsskedet (TRV 2019/54116 daterat 
2019-05-21). Synpunkterna rörde hur E20 och övriga statliga vägar påverkas av detaljpla-
nen gällande exempelvis dagvatten, trafikalstring, anslutningar etc. En fortsatt dialog kring 
väghållningsfrågor och detaljplanens samspel med pågående vägplanearbete för ombygg-
nation av E20 har förts mellan Trafikverket och kommunen.

Trafikverkets synpunkter
Pågående E20-projekt
Två av de pågående etapperna av investeringsprojektet med syftet att bygga ut E20 till 
mötesfri landsväg förbi Mariestad inklusive ombyggnation av trafikplatser möts vid Tra-
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fikplats Haggården. Innan vägplanerna för respektive etapp är antagna kan det inkomma 
synpunkter som medför att handlingarna justeras, vilket i sin tur kan påverka detaljplanen, 
något som också kommunen konstaterar detaljplanehandlingarna.

Utfartsförbud
För tydlighets skull bör utfartsförbud införas på plankartan mot lokalvägen som ska ha 
statlig väghållning (VÄG1). Utfartsförbudet ska gälla hela sträckan utom vid de kommu-
nala gatornas anslutningar.

Väghållaransvar
Sedan samrådsskedet har sträckningen av den lokalväg som Trafikverket har för avsikt att 
bygga förändrats. Den skär nu tvärs genom planområdet i öst-västlig riktning med statligt 
väghållaransvar istället för att övergå till kommunal gata i nord-sydlig riktning som tidi-
gare redovisats. Trafikverket anser att den nuvarande lösningen bättre går att kombinera 
med de krav på framkomlighet som ställs på det statliga vägnätet.
Rent formellt ligger den aktuella detaljplanen inom det nuvarande kommunala väghåll-
ningsområdet. Detta betyder att staten inte har rätt att varken bygga eller underhålla en 
ny väg. Eftersom den lokalväg som ska byggas av Trafikverket är nödvändig den dag E20 
byggs om till motortrafikled så har Trafikverket för avsikt att i samband med vägplanen 
även samråda och föreslå för beslut att gränsen för det kommunala väghållningsområdet 
flyttas norrut. Lokalvägen hamnar då utanför detsamma.
Som en följd av ovanstående behöver även detaljplanen för XXXX justeras, så att statlig 
väghållning når ända fram till den befintliga cirkulationsplatsen.

Trafikalstring
De maximala trafikmängder som prognostiserats för området är väldigt höga, och skulle 
ifall de blir verklighet kräva en helt annan utformning av området. Kommunen menar att 
den faktiska trafikalstringen sannolikt inte kommer att vara så stor. Ifall det ändå skulle 
visa sig uppstå kapacitetsproblem som påverkar de statliga vägarna i området, så är det 
kommunen som får finansiera eventuella ombyggnationer även av den statliga infrastruk-
turen.

I övrigt har Trafikverket inga ytterligare synpunkter på planförslaget.

Kommentarer 
Kommunen har inte för avsikt att reglera utfartsförbud för VÄG1enligt Trafikverkets syn-
punkter. Då planområdet inte är fullt utbyggt innebär en sådan reglering att fastighetsstor-
lekar samt placering av infarter blir låsta vilket kraftigt försämrar detaljplanens flexibilitet 
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och kommunens möjlighet att exploatera området. 

Kommunen kommer att utöka planområdet för att även omfatta marken till och med 
Göteborgsrondellen. Marken kommer regleras som VÄG1 med statligt väghållaransvar. 
 

Västtrafik 
Yttrande detaljplan del av Leksberg 10:1
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som Marie-
stads kommun har upprättat för del av Leksberg 10:1. Mariestads kommuns diarienum-
mer 2017/00203.

Området planeras för att besökare ska flytta med sig bilen runt mellan de olika handlarna 
och verksamheterna. Gång och cykelvägen planeras endast på en sida och i de allra flesta 
fall är det närmare till entréer från parkeringsplats än från gång- och cykelväg. Tillgäng-
ligheten och trafiksäkerheten för gående, och barn i synnerhet, är mycket låg med det 
förslag som nu ligger.

På planillustrationen blir detta extra tydligt, där bilden domineras av över tusen parke-
ringsplatser, där varje verksamhet har sina egna parkeringsplatser och ingen samutnyttj-
ning sker. Inget av detta stöder ett ökat hållbart resande – tvärtom!
Plankartan och planillustrationen visar ett område där i princip all förflyttning till och 
inom området kommer att ske med bil. Planbeskrivningen och visionsskisserna för områ-
det beskriver någonting helt annat.

Externa handelsetableringar i sig genererar en ökad biltrafik, men utformningen inom 
planområdet kan ge tydliga signaler om hur förflyttning inom området ändå kan ske, vil-
ket i sin tur kan gynna det hållbara resandet till och från området också.

Det finns här goda förutsättningar att skapa ett attraktivt handels- och verksamhetsområ-
de för människor, inte för bilar, men då krävs det att visionsskisserna får styra planering-
en, inte den nu föreslagna plankartan och planillustrationen. En utformning av området 
där verksamheterna centreras runt ett torg eller liknande och där parkeringar är placerade 
på baksidan, ger en helt annan hållbar tillgänglighet till och inom området. I det här fallet 
kan parkeringar också utnyttjas samordnat och betydligt mer effektivt.

Eftersom plankartans beskrivning av markanvändningen styr vad som sen är möjligt att 
göra, så är det viktigt att förutsättningarna förändras i det här skedet.
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Kommunen avser att möjliggöra för en framtida kollektivtrafiktrafikering genom dimen-
sionering av gator och vändplatser. Så som området är planerat med gator och vägar i tre 
olika riktningar så är det inte möjligt att nå alla tre ben med kollektivtrafik. Om stadstra-
fiken skulle förlängas längre söderut än dagens linjenät, så skulle en vändmöjlighet eller 
cirkulationsplats behöva finnas i norra delen av planområdet, utmed den statliga vägen, 
mellan de kommunala gatorna. Det skulle för kollektivtrafiken, körlängdsmässigt, i stort 
motsvara vändning i dagens cirkulationsplats Göteborgsvägen/Storegårdsvägen. Det är 
viktigt att redan i detaljplaneskedet möjliggöra för en sådan lösning, för att skapa fysiska 
möjligheter att trafikera en liten bit in i området med kollektivtrafik. Det är dock viktigt 
att veta att satsningar på kollektivtrafik här kräver utökade resurser, vilket sannolikt kom-
mer att kräva motsvarande besparingar på annat håll.

Västtrafik önskar vara delaktiga i det fortsatta arbetet.

Kommentarer 
Planillustrationen redovisar omfattningen av markanvändning som planförslaget möjlig-
gör. Enligt dom i mark- och miljööverdomstolen (MÖD, 2019-P 2962) ska paragrafen 4 
kap. 33 § 2 st. PBL som anger att en planbeskrivning ska innehålla det illustrationsmate-
rial som behövs för att förstå planen, tolkas som att illustrationsmaterialet ska redovisa 
den maximala byggnationen som planen tillåter. Aktuell detaljplan är flexibel vad gäller 
markanvändningsslag, exploateringsgrad och byggnaders placering vilket möjliggör en 
omfattande byggnation. Kommunens inriktning för området är dock en annan vilket 
skriftligen redovisas i avsnittet Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen. Då kommunen 
äger större delen av marken inom planområdet finns det goda möjligheter att på det sättet 
styra den framtida markanvändningen.

Vad gäller planområdets kollektivtrafikanslutning finns det ingen möjlighet att planera för 
en vändplats med anslutning till det statliga vägnätet i norra delen av planområdet. 

Tekniska nämnden 

Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna för detaljplan för del av 
Leksberg 10:1 och lämnar följande yttrande: 

Verksamhet teknik anser att ytterligare hänsyn behöver tas till möjligheten att ansluta 
området väster om aktuell plan till kommunalt VA. Verksamheten anser att det inte är 
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tillräckligt redovisat i planhandlingarna hur planområdet samt område väster om planom-
rådet ska kunna kopplas till befintligt VA-nät. Områden behöver avsättas för kommunala 
ledningsstråk, speciellt i området vid den tänkta trafikverksvägen samt från nämnda väg 
ner till anslutningspunkt för dagvatten i östra delen av planområdet.

Kommentar
Kommunen har i planbeskrivningen förtydligat hur VA - planeringen för området ser ut 
För en kommande anslutning till marken väster om planområdet kommer detta behöva 
utredas mer detaljerat. 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna nedanstående synpunkter:

Planbestämmelser:
Plankartan behöver vara tydlig för byggherren gällande placering av byggnad. Om regle-
ring av placering inte framgår på plankartan kommer detta att behöva prövas i ett framti-
da bygglov. Vilket innebär att grannar kan behöva höras och det skapar onödig tidsåtgång 
för byggherren.

Därför behöver plankartan kompletteras med planbestämmelser gällande byggnaders 
placering genom ”prickmark” eller text. Exempelvis kan placering mot gata bli föremål 
för onödiga utredningar då det inte är reglerat.

Kommentar
Anledningen till planförslagets flexibilitet vad gäller byggnaders placering är för att 
möjliggöra olika typer av etableringen inom området. Kommunen ser att planområdet 
kommer att byggas ut stegvis, vilket innebär att vi idag inte vet vilka företag som i framti-
den kommer att förlägga sin verksamhet inom där. Att reglera byggnaders placering kan 
potentiellt komma att omöjliggöra eller försvåra framtida etableringen.

Kommunen kommer därför inte att gå Miljö- och byggnadsnämnden till mötes och regle-
ra byggnaders placering. 
 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
(Svaranden inkom med ett yttrande 2019-11-19. Detta kompletterades 2019-12-16.)
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Yttrande 2019-11-19
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
− Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.

Yttrande 2019-12-16
Räddningstjänsten kompletterar tidigare yttrande i samma ärende, dnr. 2019-001205 och 
daterat 2019-11-19 med nedanstående yttrande:
− På aktuell fastighet finns idag en fordonstankstation för vätgas. Aktuell tankstation 
avses kompletteras med produktionsanläggning för vätgas och tillståndsärende för detta 
hanteras just nu av Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Anläggningen ger upphov till 
skyddsavstånd till annan verksamhet, vägar, med mera för att utgöra en acceptabel risk 
för omgivningen. Dessa avståndskrav, som beskrivs i anläggningens riskutredning, inne-
bär begränsningar för annan verksamhet som planeras och uppförs inom fastigheten eller 
inom närliggande område.

Det behöver framgå i detaljplanen att eventuella tillkommande verksamheter eller bygg-
nader ska anpassas efter de avståndskrav som gäller för anläggningen. Kan inte avstånds-
kraven upprätthållas måste åtgärder för att uppnås en motsvarande säkerhet vidtas. Vilka 
dessa åtgärder är kan vara beskrivit i anläggningens riskutredning och för de fall det inte 
är det behöver en ny riskutredning för den nya verksamheten tas fram.

Kommentarer 
Riskutredningen för väggasstationen är under framtagande. Kommunen kommer i 
planbeskrivningen att informera om att i det nya tillståndsbeslutet kommer finnas krav 
på skyddsavstånd till, eller skyddsåtgärder på, omkringliggande verksamheter. Frågan 
kommer att hanteras i kommande bygglovsärenden.   

Vänerenergi 
Det finns planer för fjärrvärmeledningar i området om kundunderlag kommer att finnas.

Kommentarer
Noterat. 

Följande svarande har inget att erinra:
• Vattenfall 
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Följande förändringar kommer att genomföras med 
anledning av inkomna yttranden och annan informa-
tion: 

• Planbeskrivning. Ett stycke om hur resultatet i riskbedömningen för transporter far-
ligt gods ska anpassas till förutsättningarna för kommunens lokala arbetsmarknad har 
arbetats in i planbeskrivningen.

• Plankarta. Kommunen utgått från trafikverkets slutgiltiga besked för avgränsnings av 
vägområdet och vägkantens slutgiltiga läge och redovisade skyddsavstånd utgår i från 
dessa. 

• Planbeskrivning. Kommunen upplyser om att riskavstånd till drivmedelstation samt 
risken för översvämning till följd av skyfall särskilt ska beaktas i bygglovsskedet. 

•  Planbeskrivning. Kommunen har inarbetat en fastighetskonsekvensanalys i planbe-
skrivningen. 

• Plankarta. Kommunen har utökat planområdet till att även omfatta marken till och 
med Göteborgsrondellen. Marken är reglerad med statligt väghållningsansvar. 

• Planbeskrivning. Kommunen har förtydligat planförslagets inriktning i VA- planering-
en samt hantering av dagvatten. 

• Planbeskrivning. Kommunen kommer att informera om det pågående tillståndsären-
det för vätgasstationen samt de skyddsavstånd alternativt krav på skyddsåtgärder som 
kommer att beslutas. 
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Sammanfattning 

Denna riskutredning gäller tre detaljplaner Sund 4:6 (södra), 1493-P2018/3 (lagakraftvunnen 
detaljplan) och Hindsberg söder om Mariestad centralort i Mariestads kommun. Detaljplanerna är 
belägna i ett område där flera leder för transporter av farligt gods förekommer; E20, Sandbäcksvägen, 
Göteborgsvägen och Kinnekullebanan. Riskpolicyn som länsstyrelserna i bl. a. Västra Götalands län 
har antagit förskriver att riskfrågor beaktas vid fysisk planering inom 150 meter från transportleder för 
farligt gods. 

Resultaten visar att risknivåerna för E20 förbi planområdet ligger på en sådan nivå att det ligger inom 
ALARP-området vilket innebär att ekonomiskt rimliga och tekniskt genomförbara åtgärder bör 
genomföras. För ramperna på E20 bör särskild hänsyn tas till att de ligger på en högre nivå än 
planområdet vilket innebär att skyddsåtgärder även bör vidtas vid dessa. 

Förslag på skyddsåtgärder: 

• Utrymning ska vara möjlig bort från E20 och ventilation placeras högt och vänd bort från E20 
på byggnader inom 150 meter från E20. 

• Fasader på byggnader inom 100 meter från E20 bör utföras i brandklassat material EI30. 
Byggnader inom 100 meter från E20 bör utformas för att ge skydd mot fortskridande ras vid ett 
infallande dimensionerande explosionstryck enligt bilaga 1, kapitel 4. Det dimensionerande 
explosionstrycket har uppskattats till 5 kPa vilket med det reflekterade trycket ger 10 kPa. 
Impulstätheten är 2,08 kPas. 

• Området utomhus inom 80 meter från E20 bör utformas så att det inte inbjuder till 
stadigvarande vistelse. 

• Området inom 50 meter från E20 och dess på- och avfartsramper bör ej bebyggas. 

Inom detaljplanen för Hindsberg möjliggörs drivmedelsförsäljning vilket innebär att dessa transporter 
kommer förekomma inom området. Det är viktigt att anlägga diken på de vägar inom området där 
dessa transporter förväntas gå för att samla upp brandfarliga vätskor vid en eventuell olycka. 

Om dessa skyddsåtgärder genomförs bedöms risknivåerna vara tolerabla för planområdet. 
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 Inledning 
Denna riskutredning för transporter av farligt gods som har tagits fram på uppdrag av Mariestads 
kommun gäller två nya detaljplaner Sund 4:6 (södra) och Hindsberg samt för område som omfattas av 
gällande detaljplan 1493-P2018/3 söder om Mariestad centralort i Mariestads kommun. Detaljplanerna 
är belägna i ett område där flera leder för transporter av farligt gods förekommer, se figur 1. E20 som 
är belägen söder om de två detaljplanerna är utpekat som primär transportled för farligt gods som i 
första hand bör användas för genomfartstrafik med farligt gods. Göteborgsvägen och 
Sandbäcksvägen är utpekade som sekundära transportleder för transporter av farligt gods och dessa 
vägar bör användas för lokala transporter mellan det primära vägnätet och start/målpunkten. Nordväst 
om området Hindsberg går Kinnekullebanan där transporter av farligt gods kan ske. Riskpolicyn som 
länsstyrelserna i bl. a. Västra Götalands län har antagit förskriver att riskfrågor beaktas vid fysisk 
planering inom 150 meter från transportleder för farligt gods (Lst 2006).  

 

 

Figur 1 Översiktskarta med detaljplanernas ungefärliga lokalisering i förhållande till transportleder för farligt gods 
(Trafikverket 2018:1). 
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 Risker med transport av farligt gods  

 Typer av farligt gods 

Enligt internationella bestämmelser (ADR) delas farligt gods in i nio klasser, se tabell 1. 

 

Tabell 1 Indelning av farligt gods. 

Klass Innehåll Exempel 

1 Explosiva ämnen Massexplosiva varor (dvs. 
sprängämnen), fyrverkerier 

2 Komprimerade, kondenserade eller under 
tryck lösta gaser 

Brandfarliga gaser (gasol), 
giftiga gaser (ammoniak, 
svaveldioxid) och andra 
trycksatta gaser (kvävgas, 
syrgas) 

3 Brandfarliga vätskor Bensin, eldningsolja 

4 Brandfarliga fasta ämnen Kalciumkarbid 

5 Oxiderande ämnen Väteperoxid, 
ammoniumnitrat 

6 Giftiga ämnen och smittfarliga ämnen Kvicksilverföreningar och 
cyanider, bakterier, levande 
virus och laboratorieprover 

7 Radioaktiva ämnen Radioaktiva preparat för 
sjukhus 

8 Frätande ämnen Olika syror, lut 

9 Övriga farliga ämnen och föremål Asbest 

 Konsekvenser av en olycka med farligt gods 

Nedan följer en allmän beskrivning av de olika sorters farligt gods som transporteras i Sverige och 
potentiella följder av olyckor där farligt gods är inblandat. De förväntade följderna i form av dödsfall 
avser, om inget annat anges, personer som vistas utomhus utan skydd. 

Konsekvenserna beskrivs mer utförligt i bilaga 1 och 2. 

Klass 1: Explosiva ämnen 

En explosion av s.k. massexplosiva ämnen kan ge omkomna upp till ca 100 m från explosionen och 
byggnader kan raseras på flera hundra meters avstånd. Övriga explosiva ämnen kan, i huvudsak 
genom raserade byggnader, ge effekter på några tiotal meters avstånd.  

Klass 2: Brännbara eller giftiga gaser  

Utsläpp av brännbar gas i luft kan antändas direkt och orsaka en s.k. jetflamma. Om gasen inte 
antänds direkt bildas först ett brännbart gasmoln som sedan kan antändas relativt omgående eller 
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driva iväg och antändas över bebyggelsen. Detta resulterar då i en flash brand (Flash Fire) eller 
gasmolnsexplosion (Vapor Cloud Explosion). I ytterst sällsynta komplicerade olyckor kan gastanken 
explodera och bilda ett eldklot, s.k. BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Risken att 
omkomma av en jetflamma är vanligtvis liten på avstånd som överstiger 90 meter. Ett gasmoln som 
driver iväg med vinden kan hamna nära bebyggelsen och orsaka betydande skador vid antändning. 
En BLEVE kan ge upphov till omkomna på ett avstånd av 150 m. 

Giftiga gaser kan vid ett utsläpp driva iväg i vindriktningen och leda till omkomna på flera hundra meter 
från utsläppskällan. Dödsfall inträffar framförallt bland de som vistas utomhus.  

Klass 3: Brandfarliga vätskor 

Om en tank med mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) skadas rinner bensinen ut och en s.k. 
pölbrand kan uppstå. Eldningsolja är så svårantändlig att brandrisken är försumbar. Risken att 
omkomma är som regel liten på avstånd som överstiger några 10-tals meter. 

Klass 4: Brandfarliga ämnen såsom svavel, fosfor och karbid 

Dessa ämnen är fasta och skadar endast i olycksplatsens direkta omgivning. 

Klass 5: Oxiderande ämnen 

Olycka med endast dessa ämnen leder normalt ej till personskador, men om ämnena blandas med 
olja eller bensin kan det uppstå explosionsrisk och explosionerna kan vara lika kraftiga som för ämnen 
i klass 1.  

Klass 6: Giftiga ämnen 

Giftiga ämnen ger mestadels enbart effekter vid direktkontakt. 

Klass 7: Radioaktiva ämnen 

Dessa ämnen transporteras normalt endast i små mängder på väg och järnväg. Risken att omkomma 
är därför försumbar. 

Klass 8: Frätande ämnen såsom saltsyra och svavelsyra 

Risk för skador är normalt störst inom ca 20 m eftersom skada uppkommer vid direkt exponering på 
personen. 

Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål 

Denna klass omfattar bl.a. miljöfarligt avfall. Det är dock inga ämnen som är brandfarliga eller 
explosiva. 
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 Platsbeskrivning  

 Planområdet 

Planområdet delas upp i tre områden enligt figur 2.  

För område A beräknas riskerna utifrån riskbidraget från transporter av farligt gods på E20. Området 
innefattar hela detaljplanen Sund 4:6 (södra) förutom det lilla området öster om Sandbäcksvägen. För 
område B beräknas riskerna med transporter av farligt gods på Sandbäcksvägen och rampen till och 
från E20. Område B innefattar hela detaljplan 1493-P2018/3 samt östligaste delen av detaljplan Sund 
4:6 (södra) och området öster om Sandbäcksvägen. Område A och B överlappar varandra i ett 
område som påverkas av riskbidrag både från E20 och Sandbäcksvägen. Särskild hänsyn till 
skyddsåtgärder kan behöva tas i detta område då de påverkas av risker från två olika håll. 

Område C påverkas av riskbidrag från E20, Göteborgsvägen och Kinnekullebanan. Eftersom dessa 
transportleder ligger i tre olika väderstreck behandlas dessa separat i beräkningarna. Eventuella 
skyddsåtgärder föreslås för den del av planområdet som vetter mot respektive transportled. 

 

 

Figur 2 Översiktskarta med indelningar av olika delområdet och dess närliggande transportleder för farligt gods. 

 Detaljplan Sund 4:6 (södra) – delområde A 

Planområdet är cirka 32 hektar stort. Planområdets planerade markanvändning är industri, handel 
med skrymmande varor, lager, bilservice (ej restaurang och/eller motell), parkering och tekniska 
anläggningar. Inom området finns en befintlig ledningsrätt för luftledningar på cirka 17 000 m2 som inte 
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får bebyggas. Exploateringsgrad i området torde bli omkring 70 % (Mariestads kommun 2018:1). 
Öster om Sandbäcksvägen ligger ett område som är del av detaljplanen som är cirka 2 000 m2 stort. 
Markanvändning inom området ska vara tekniska anläggningar, bilservice, handel och parkering. 

Enligt riskutredningen för ombyggnation av befintliga E20 (Bengt Dahlgren 2016) bör ett 
skyddsavstånd om 50 meter hållas till befintlig bebyggelse. Vid nybyggnation eller skyddsvärda objekt 
kan längre avstånd krävas. Utgångspunkten i denna riskutredning är därför att ett skyddsavstånd på 
minst 50 meter från vägkant på färdigbyggd E 20 bör hållas där bebyggelse inte tillåts. Planområdet 
angränsar vägplanens vägområde. Avståndet mellan vägkant på nya E20 och planområdets gräns 
varierar mellan cirka 12 och 20 meter. I snitt bedöms avståndet vara cirka 15 meter. Detta innebär att 
ett 35 meter brett och cirka 1 400 meter långt område behöver vara bebyggelsefritt inom planområdet 
och därför utgår ur den byggbara ytan. 

Beräkningar har gjorts för att få fram den slutgiltiga BTA:n (bruttototalarea). Området är cirka 320 000 
m2 stort. Därifrån utgår cirka 17 000 m2 som är ledningsrätt för luftledning och cirka 49 000 m2 som är 
erforderligt område som inte får bebyggas på grund av skyddsavstånd från E20. Kvar blir då cirka 
254 000 m2. Med en exploateringsgrad på 70 % återstår cirka 180 000 m2 BTA.  

 1493-P2018/3 och en del av detaljplan Sund 4:6 (södra) – delområde B 

Planområdet ligger på norra sidan om E20 strax söder om Mariestad. Planområdet är cirka 10 hektar 
stort och kan ses i figur 2. Planområdets planerade markanvändning är industri, handel med 
skrymmande varor, lager, bilservice (ej restaurang och/eller motell), parkering och tekniska 
anläggningar. Inom området finns ett naturområde och mark som inte får bebyggas utan ska vara 
tillgänglig för underjordiska ledningar. Exploateringsgrad i området torde på samma sätt som för som 
delområde A bli omkring 70 % (Mariestads kommun 2018:1). 

Beräkning av BTA har gjorts på liknande sätt som i avsnitt 3.1.1 vilket ger en BTA på cirka 63 000 m2. 

Området öster om Sandbäcksvägen som är en del av Detaljplan för del av Sund 4:6 (södra) har 
planerad markanvändning tekniska anläggningar, bilservice, handel och parkering. Området är cirka 
2 000 m2 stort. BTA vid 70 % exploateringsgrad blir 1 400 m2.  

En del av detaljplan för del av Sund 4:6 (södra) tas med i riskberäkningen för delområde B. BTA för 
detta delområde beräknas vara cirka 15 000 m2. 

Totalt blir BTA i delområde B cirka 80 000 m2.  

 Detaljplan Hindsberg 

Planområdet är cirka 15 hektar stort. Planområdets planerade markanvändning är tekniska 
anläggningar, drivmedelsförsäljning, detaljhandel, kontor, tillfällig vistelse och parkering. Inom området 
finns områden som är markerade som naturområde och vägar som uppgår till cirka 17 000 m2. 
Exploateringsgrad i området torde bli omkring 50 % (Mariestads kommun 2018:2). Detta resulterar i 
en BTA på cirka 67 000 m2. 

 Persontäthet 

 Detaljplan Sund 4:6 (södra) – delområde A 

För att kunna bedöma konsekvenser i planområdet av eventuella olyckor med farligt gods görs en 
uppskattning av antalet människor i genomsnitt som förväntas befinna sig i området.  
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Antal personer per kvadratmeter för industri hämtas från Göteborg stads ”Vägledning till parkeringstal 

vid detaljplaner och bygglov” (Göteborgs stad 2011). I den anges att det för industri är cirka 20 
sysselsatta per 1 000 m2. De anställda på industri bedöms vara på plats under 9 timmar per 
arbetsdag. Antal arbetsdagar per år bedöms vara cirka 230 st. Detta ger en total persontäthet över 
hela året på cirka 9 personer per 1 000 m2 på dagtid. 

För handel med skrymmande varor bedöms antal personer i en tidigare riskutredning genomförd för 
en byggvaruhandel (Norconsult 2018). I denna utredning bedöms 5 personer i snitt befinna sig i 
anläggningen dagtid. Den totala BTA:n på anläggningen i den tidigare riskutredningen är cirka 4 000 
m2 vilket innebär cirka 1,25 personer per 1 000 m2.  

I ett maximalt scenario antas området bestå av 100 % industri. Detta innebär att det bedöms vara 
cirka 1 700 personer i området i genomsnitt under dagtid. Detta bedöms dock som orimligt av 
Mariestads kommun (Mariestads kommun 2018:4). Denna bedömning utgår ifrån kommunens och 
centralortens befolkningsstorlek (ca 24 000 resp 16 300), antal förvärvsarbetande i kommunen (ca 9 
600) samt utifrån vad potentiella näringslivsetableringar väntas generera i arbetstillfällen, besökare 
m.m. Mariestads kommun anser att antal personer i genomsnitt på plats istället torde vara cirka 500 
personer sammantaget i detaljplan för del av sund 4:6 (södra) och 1493-P2018/3. Utifrån de olika 
områdenas storlek så bedöms 3/4 av personerna befinna sig i området för detaljplan del av sund 4:6 
(södra) och 1/4 befinna sig i området 1393-P2018/3. I praktiken innebär det att exploateringsgraden 
blir lägre än 70 % och att vissa delar möjligtvis blir obebyggda. Detta antagande används vidare i 
rapporten. I osäkerhetsanalysen utreds det vilka risknivåer som uppstår vid 25 % fler personer 
närvarande i planområdet. 

På dagtid beräknas det finnas 375 personer (3/4 av 500) på plats i genomsnitt. På kvälls och nattetid 
bedöms få personer vara närvarande och sätts till 1 % av antal personer på dagen (cirka 4 personer). 

Andelen inomhus på dagen antas vara 93 % och andelen inomhus på natten antas vara 99 %. 
Resterande personer befinner sig utomhus.  

 1493-P2018/3 och en del av detaljplan sund 4:6 (södra) – delområde B 

Detta område antas ha samma karaktär som maxscenariot för detaljplan Sund 4:6 (södra) och samma 
persontäthet bedöms därför vara applicerbar i detta område. Det innebär att det maximalt bedöms 
vara cirka 1 800 personer i genomsnitt i området under dagtid. Enligt resonemangen i avsnitt 3.2.1 
bedöms även persontätheten i detta område vara lägre än ett maximalt scenario. Det beräknas därför 
att cirka 125 personer (1/4 av 500) är på plats i området 1493-P2018/3. Tillskottet från detaljplan Sund 
4:6 gör att det totala antalet personer som bedöms vara på plats i område B är cirka 200 personer. På 
kvälls och nattetid bedöms få personer vara närvarande och sätts till 1 % av antal personer på dagen 
(cirka 2 personer).  

Andelen inomhus på dagen bedöms vara 93 % och andelen inomhus på natten bedöms vara 99 %. 
Resterande personer befinner sig utomhus. 
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 Detaljplan Hindsberg – delområde C 

Uppgifter om förväntad fördelning av markanvändningen för Hindsberg har tillhandahållits från 
Mariestads kommun (2018:3). Planområdet antas användas enligt följande: 

• 40 % restaurang/snabbmat (Detaljhandel) 
• 25 % sällanköpshandel (Detaljhandel) 
• 10 % handel med skrymmande varor t.ex. bilar, husbilar, båtar, husvagnar, byggvaror m.m. 

(Detaljhandel) 
• 5 % parkering, ställplats, rastplats (Parkering och tillfällig vistelse) 
• 5 % hotell, motell (Tillfällig vistelse) 
• 5 % kontor (Kontor) 
• 10 % drivmedelsförsäljning, bensin, diesel, gas m.m. (Drivmedelsförsäljning)  

För markanvändning restaurang/snabbmat används en bedömning i ett tidigare projekt (Norconsult 
2009). I denna utredning anges det att antal sysselsatta dagtid på en snabbmatsrestaurang är cirka 10 
personer och antal besökare är cirka 6 personer. Enligt den yta som kommunen har angivit som trolig 
yta för restaurang/snabbmat antas en restaurang rymmas. Detta innebär att cirka 16 personer bedöms 
vara på plats i restaurang/snabbmat i genomsnitt på dagtid. Nattetid bedöms det vara cirka 40% av 
personerna på dagen. Det innebär att det är cirka 4 personer närvarande inomhus och 1 person 
närvarande utomhus på natten. 

För markanvändningen sällanköpshandel används siffror från en tidigare utredning gjord i 
Stenungsund (Norconsult 2017). I denna riskutredning anges att antal sysselsatta och besökande per 
1 000 m2 är cirka 11 personer. Öppettiderna vid denna verksamhet bedöms vara mellan 10:00 och 
20:00 vilket innebär att personerna fördelar sig på med 80 % på dagtid (06-18) och 20 % 
kvällstid/nattetid (18-06). Av dessa personer bedöms 95 % befinna sig inomhus och 5 % befinna sig 
utomhus. 

För handel med skrymmande varor används beräkningen gjord i avsnitt 3.2.2 som anger att det 
bedöms befinna sig 1,25 personer per 1 000 m2 i denna typ av verksamhet. Beräkningarna ger att 7 
personer är närvarande i genomsnitt på dagtid inomhus och 1 personer är närvarande utomhus. På 
nattetid/kvällstid är motsvarande siffror cirka 10 % av dagtiden vilket innebär 2 personer inomhus och 
högst 1 person utomhus. 

Markanvändningen parkering, ställplats, rastplats bedöms innebära att ett fåtal personer befinner sig 
utomhus tillfälligt på platsen. Här har antagits att 5 personer i genomsnitt befinner sig i snitt utomhus 
dagtid och 3 personer i snitt utomhus kvällstid/nattetid. 

För Hotell/motellverksamheten bedöms antal sysselsatta vara 3 personer per 1 000 m2 (Göteborgs 
stad 2011). Utifrån markanvändningens BTA räknas antal sysselsatta i hotellet/motellet till 10 
personer. Cirka 10% av personalstyrkan bedöms vara närvarande på natten. För antalet hotellgäster 
används uppgifter från Mariestads kommun (2018:2) att det troligtvis kommer vara ett hotell/motell i 
storleksordningen 50 bäddar. Beläggningsgraden för ett hotell/motell är cirka 50 % i Västra Götaland 
(SCB 2013). Detta innebär att 25 hotellgäster i genomsnitt är närvarande på natten. Av hotellgästerna 
bedöms 25 % vara närvarande även på dagen. Av personerna närvarande på dagen och på 
kvällen/natten antas 95% befinna sig inomhus och 5% utomhus.  

Uppgifter för antal personer närvarande vid markanvändning drivmedelsförsäljning hämtas från en 
tidigare rapport (Norconsult 2009). I den anges att vid en sådan verksamhet är det i snitt 3 personer 
närvarande dagtid inomhus, 2 personer kvällstid/nattetid inomhus, 2 personer dagtid utomhus och 1 
person nattetid utomhus. 

Resultatet av beräkningarna med antal personer närvarande och summan för hela området 
presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2 Persontätheten i delområde C. 

Verksamhet BTA Personer 
dagtid 
inomhus 

Personer 
natt/kväll 
inomhus 

Personer 
dag 
utomhus 

Personer 
natt/kväll 
utomhus 

Restaurang/snabbmat 26 600 14 4 2 1 

Sällanköpshandel 16 625 139 35 7 2 

Handel skrymmande 
varor 

6 650 7 1 1 1 

Parkering, ställplats etc 3 325 0 0 5 3 

Hotell/motell 3 325 15 26 1 1 

Kontor 3 325 62 0 3 0 

Drivmedelsförsäljning 6 650 3 2 2 1 

Totalt 67 000 241 68 21 8 

 

Eftersom drivmedelsförsäljning möjliggörs inom området så kommer dessa transporter förekomma 
inom området. Det är viktigt att anlägga diken på de vägar inom området där dessa transporter 
förväntas gå. 

 Transporter av farligt gods förbi planområdet 

 E20 

Nuvarande sträckning av E20 är en 12-13 meter bred 1+1 väg som saknar mittseparering. 
Hastighetsbegränsningen är 80 km/h förbi båda planområdena. 

Trafikverket planerar att bygga om nuvarande väg till en mötesfri landväg med 2+2 körfält separerade 
med mitträcke och en hastighetsgräns på 100 km/h. Även trafikplatserna Haggården och Ullervad ska 
byggas om enligt Trafikverkets förslag. 

Prognosticerat årsdygnstrafik vid utbyggd E20 år 2045 är 15 000 fordon per dygn (Trafikverket 2016). 
Andel tung trafik har bedömts till 26 % enligt riskutredningen som gjordes i vägplanearbetet (Bengt 
Dahlgren 2016). Nationell statistik från Trafikanalys (TRAFA 2016:1) visar att andelen farligt gods av 
den totala godstrafiken i genomsnitt har legat på 4,6 % mellan åren 2000 och 2015. Detta ger en 
prognosticerad transportmängd på cirka 65 000 transporter av farligt gods per år 2045. Dessa fördelas 
enligt nationellt genomsnitt i tabell 3. 
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Tabell 2 Prognosticerade antal transporter per år 2045 enligt nationellt genomsnitt på E20. 

Klass Nationellt 
genomsnitt 

1 Explosiva ämnen 300 

2.1 Brandfarliga gaser 2 300 

2.2 Ej brandfarliga eller giftiga 
gaser 

7 500 

2.3 Giftiga gaser 20 

3 Brandfarliga vätskor 39 900 

4 Brandfarliga fasta ämnen 600 

5 Oxiderande ämnen 2 400 

6 Giftiga ämnen m m 800 

7 Radioaktiva ämnen 20 

8 Frätande ämnen 8 500 

9 Övriga farliga ämnen   2 200 

Totalt 64 540 

 

Av klasserna i tabell 2 är det ämnen i klasserna 1, 2.1, 2.3, 3 och 5 som kan leda till olyckor med 
betydande konsekvenser för området och som används i riskberäkningarna.   

De angivna klasserna omfattar var för sig ett stort antal olika ämnen med varierande farlighetsgrad. 
För att kunna genomföra en riskberäkning måste antalet transporter beräknas för de ämnesgrupper 
med de högsta risknivåerna. Detta görs nedan utifrån tillgänglig statistik på området. 

I klass 1 är det de massexplosiva ämnena som står för de betydande riskerna. Andelen 
massexplosiva ämnen sätts till 10 % (ØSA 2004).  

Andelen mycket brandfarlig vätska i klass 3 (bensin mm) sätts till 75 % (ØSA 2004).  

För klass 5 räknas endast de oxiderande ämnen med som bedöms kunna leda till en massexplosion. 
De uppskattas stå för högst en tredjedel av den totala mängden. 

Detta ger följande antal transporter i de kategorier som främst bedöms innebära risker för området, se 
tabell 4. 

För samtliga klasser genomförs en känslighetsanalys där transporterade mängder ökas med 25 %. 
Mer om känslighetsanalysen i kapitel 5. 
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Tabell 3 Antal transporter av farligt gods på E20 som innebär betydande risker för planområdet. 

Klass och ämnesgrupp  

1.1 Massexplosiva ämnen 30 

2.1 Brandfarligt gaser 2 330 

2.3 Giftiga gaser 15 

3 Mycket brandfarliga vätskor 29 960 

5.1 Oxiderande ämnen med explosionsrisk 810 
 

 Sandbäcksvägen 

Sandbäcksvägen är utpekad som sekundärväg för transporter av farligt gods. Uppgifter om mängden 
farligt gods som transporteras på Sandbäcksvägen och fördelningen på olika klasser har samlats in av 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (SRV 2007). Uppgifterna är baserade på en 
undersökning som genomförts under en månad, september 2006, och finns samlade i en GIS-
databas. Utifrån dessa uppgifter beräknades det transporteras cirka 14 450 transporter med farligt 
gods per år 2006 på Sandbäcksvägen. I uppgifterna om mängder transporter av farligt gods på 
Sandbäcksvägen finns inga uppgifter om transporter av giftiga gaser. För att vara konservativ i 
beräkningarna tas ett antal giftiga gaser med som är proportionerligt mot brandfarliga gaser enligt 
nationellt genomsnitt. 

Enligt Trafikverket (Trafikverket 2016) kommer trafiken på Sandbäcksvägen öka med cirka 33 % 
mellan åren 2016 och 2045. Ökningen per år beräknas då bli cirka 1 % per år. Med antagandet om att 
transporterna av farligt gods ökar lika mycket som övriga trafiken så blir ökningen av transporter av 
farligt gods mellan år 2006 och 2045 cirka 50 %. Resultatet av ökningen av transporter av farligt gods 
presenteras i tabell 5.  
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Tabell 5 Antal transporter per år på Sandbäcksvägen enligt SRV:s undersökning publicerad 2007.  

Klass Enligt SRV 
2007 

Uppräknat 
till 2045 

1 Explosiva ämnen 106 159 

2.1 Brandfarliga gaser 25 38 

2.2 Ej brandfarliga eller giftiga 
gaser 

1 917 2876 

2.3 Giftiga gaser 4 6 

3 Brandfarliga vätskor 3 392 5 089 

4 Brandfarliga fasta ämnen 58 88 

5 Oxiderande ämnen 47 70 

6 Giftiga ämnen m m 61 92 

7 Radioaktiva ämnen 0 0 

8 Frätande ämnen 3 051 4 576 

9 Övriga farliga ämnen   5 792 8 689 

Totalt 14 450 21 675 

 

Av klasserna i tabell 2 är det ämnen i klasserna 1, 2.1, 2.3, 3 och 5 som kan leda till olyckor med 
betydande konsekvenser för området och som används i riskberäkningarna. På samma sätt som i 
avsnitt 3.3.1 så räknas dessa om enligt tabell 6. 

Tabell 6 Antal transporter av farligt gods på Sandbäcksvägen som innebär betydande risker för planområdet. 

Klass och ämnesgrupp  

1.1 Massexplosiva ämnen 16 

2.1 Brandfarligt gaser 38 

2.3 Giftiga gaser 6 

3 Mycket brandfarliga vätskor 3 816 

5.1 Oxiderande ämnen med explosionsrisk 23 
 

Mängden transporter av farligt gods på avfartsrampen från E20 mot Sandbäcksvägen antas vara lika 
stor som mängden transporter av farligt gods på Sandbäcksvägen norr om E20. 

 Göteborgsvägen 

Göteborgsvägen är likt Sandbäcksvägen utpekad som sekundärväg för transporter av farligt gods. 
Uppgifter om mängden farligt gods som transporteras på Göteborgsvägen och fördelningen på olika 
klasser har samlats in av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (SRV 2007). Uppgifterna är 
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baserade på en undersökning som genomförts under en månad, september 2006, och finns samlade i 
en GIS-databas. Utifrån dessa uppgifter beräknades det transporteras cirka 14 350 transporter med 
farligt gods per år 2006 på Göteborgsvägen. För att vara konservativ i beräkningarna tas ett antal 
giftiga gaser med som är proportionerligt mot brandfarliga gaser enligt nationellt genomsnitt. 

Enligt Trafikverket (Trafikverket 2016) kommer trafiken på Göteborgsvägen öka med cirka 33 % 
mellan åren 2016 och 2045. Ökningen per år beräknas då bli cirka 1 % per år. Med antagandet om att 
transporterna av farligt gods ökar lika mycket som övriga trafiken så blir ökningen av transporter av 
farligt gods mellan år 2006 och 2045 cirka 50 %. I denna uppräkning ingår ökningen av antal 
transporter av brandfarliga vätskor till den eventuella framtida drivmedelsförsäljningen i området 
Hindsberg. Resultatet av ökningen av transporter av farligt gods presenteras i tabell 5.  

 

Tabell 7 Antal transporter per år på Göteborgsvägen enligt SRV:s undersökning publicerad 2007. 

Klass Enligt SRV 
2007 

Uppräknat 
till 2045 

1 Explosiva ämnen 106 159 

2.1 Brandfarliga gaser 26 39 

2.2 Ej brandfarliga eller giftiga 
gaser 

 1 818 2 726 

2.3 Giftiga gaser 4 6 

3 Brandfarliga vätskor 3 646 5 468 

4 Brandfarliga fasta ämnen 58 87 

5 Oxiderande ämnen 47 69 

6 Giftiga ämnen m m 37 55 

7 Radioaktiva ämnen 0 0 

8 Frätande ämnen 2 844 4 266 

9 Övriga farliga ämnen   5 773 8 660 

Totalt 14 354 21 531 

 

Av klasserna i tabell 2 är det ämnen i klasserna 1, 2.1, 2.3, 3 och 5 som kan leda till olyckor med 
betydande konsekvenser för området och som används i riskberäkningarna. På samma sätt som i 
avsnitt 3.3.1 så räknas dessa om enligt tabell 8. 
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Tabell 8 Antal transporter av farligt gods på Göteborgsvägen som innebär betydande risker för planområdet. 

Klass och ämnesgrupp  

1.1 Massexplosiva ämnen 16 

2.1 Brandfarligt gaser 39 

2.3 Giftiga gaser 6 

3 Mycket brandfarliga vätskor 4 101 

5.1 Oxiderande ämnen med explosionsrisk 23 
 

Mängden transporter av farligt gods på avfartsrampen från E20 mot Göteborgs antas vara lika stor 
som mängden transporter av farligt gods på Göteborgsvägen norr om E20. 

 Kinnekullebanan 

Transporterade mängder farligt gods hämtas från en tidigare utredning (Norconsult 2016). I den anges 
att det i nuläget inte sker några farligt godstransporter i nuläget. En eventuell framtida upprustning av 
Kinnekullebanan kan dock ändra på det. I basprognosen för år 2040 anges 1 godståg om dagen 
(Trafikverket 2018:2). Den prognosticerade längden för godstågen är 250 meter vilket innebär att varje 
tåg består av i snitt 12 godsvagnar och lok. Det innebär att cirka 4 200 godsvagnar förväntas passera 
planområdet år 2040. 

För att få en uppfattning om vad detta kan innebära avseende transporter av farligt gods används det 
nationella genomsnittet för andelen farligt gods av den totala mängden godstransporter. Detta räknas 
ut med stöd av siffror från TRAFA som varje år samlar in nationell statistik för godstransporter i 
Sverige (TRAFA 2016:2). Utifrån denna statistik beräknas andelen farligt gods vara cirka 5,8 % av 
totala antalet godstransporter. Detta innebär ca 240 tågvagnar per år med farligt gods förbi 
planområdet. Även indelningen av farligt gods i RID-klasser kan göras utifrån TRAFA:s statistik, se 
tabell 9.  

Tabell 9. Antaget antal transporter av farligt gods i olika klasser år 2040. 

Klass Andel Antal transporter 2040 

1 Explosiva ämnen 0,02 % 0,05 

2.1  Brandfarliga gaser 17 % 43 

2.2 Ej brandfarliga eller giftiga gaser 0,6 % 1,5 

2.3 Giftiga gaser 5,9 % 14 

3 Brandfarliga vätskor 23 % 55 

4 Brandfarliga fasta ämnen 10 % 24 

5 Oxiderande ämnen 23 % 57 

6 Giftiga ämnen m m 2,9 % 7,0 

8 Frätande ämnen 16 % 39 

9 Övriga farliga ämnen   1,0 % 2,5 

Totalt  240 
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För klass 3 har antagits att ca 75 % av transporterade mängder består av mycket brandfarliga vätskor 
som exempelvis bensin (ÖSA 2004). 

För klass 5 räknas endast de oxiderande ämnen med som bedöms kunna leda till en massexplosion. 
De uppskattas stå för högst en tredjedel av den totala mängden. 

Detta ger följande antal transporter i de kategorier som främst bedöms innebära risker för området, se 
tabell 10. 

Tabell 10 Farligt gods på Kinnekullebanan 2040 som medför betydande risker för området. 

Klass och ämnesgrupp Antal vagnar 2040 

1.1  Massexplosiva ämnen 0 

2.1  Brandfarliga gaser 40 

2.3  Giftiga gaser 20 

3. Mycket brandfarliga vätskor 40 

5.  Oxiderande ämnen med explosionsrisk 20 
 

 Sannolikhet för olyckor 

 E20 

Sannolikheten för olyckor på E20 erhålls från Trafikverkets handbok ”Effektsamband för 

transportsystemet” (Trafikverket 2018:3). Risken för olyckor på en statlig motorväg med en högsta 
tillåten hastighet på 100 km/h anges till 0,055 olyckor per miljon fordonskilometer och år eller 5,5x10-8 
olyckor per fordonskilometer och år. 

Andelen singelolyckor på den här typen av väg är ca 55 % (SRV 1996) vilket innebär att det vid 45 % 
av olyckorna är minst två fordon inblandade. Om det bortses från olyckor med fler än 2 fordon 
inblandade, vilket inte påverkar resultatet nämnvärt, så är risken för att ett fordon blir inblandat i en 
olycka på en 1 km lång sträcka av vägen lika med 5,5x10-8 x (2-0,55) = 8,0x10-8 per år.  

 Sandbäcksvägen 

Sannolikheten för olyckor på Sandbäcksvägen erhålls enligt samma metod som för E20. Risken för 
olyckor på en kommunal väg i ytterkanten av en tätort med en högsta tillåten hastighet på 60 km/h 
anges till 0,106 olyckor per miljon fordonskilometer och år eller 1,1x10-7 olyckor per fordonskilometer 
och år. 

Andelen singelolyckor på den här typen av väg är ca 10 % (SRV 1996) vilket innebär att det vid 90 % 
av olyckorna är minst två fordon inblandade. Om det bortses från olyckor med fler än 2 fordon 
inblandade, vilket inte påverkar resultatet nämnvärt, så är risken för att ett fordon blir inblandat i en 
olycka på en 1 km lång sträcka av vägen lika med 1,1x10-7 x (2-0,10) = 2,0x10-7 per år.  

 Göteborgsvägen 

Sannolikheten för olyckor på Sandbäcksvägen erhålls enligt samma metod som för E20. Risken för 
olyckor på en kommunal väg i ytterkanten av en tätort med en högsta tillåten hastighet på 50 km/h 
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anges till 0,135 olyckor per miljon fordonskilometer och år eller 1,4x10-7 olyckor per fordonskilometer 
och år. 

Andelen singelolyckor på den här typen av väg är ca 10 % (SRV 1996) vilket innebär att det vid 90 % 
av olyckorna är minst två fordon inblandade. Om det bortses från olyckor med fler än 2 fordon 
inblandade, vilket inte påverkar resultatet nämnvärt, så är risken för att ett fordon blir inblandat i en 
olycka på en 1 km lång sträcka av vägen lika med 1,1x10-7 x (2-0,10) = 2,6x10-7 per år.  

 Kinnekullebanan 

Sannolikheten för olyckor på den aktuella sträckan av Kinnekullebanan har beräknats med 
Trafikverket beräkningsmodell (Banverket 2001) till 7,9x10-8 per vagnkilometer och år. I beräkningarna 
har hänsyn tagits till två plankorsningar med bommar och en plankorsning med kryss. Beräkningarna 
presenteras mer detaljerat i bilaga 2. 
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 Riskbedömning i den fysiska planeringen   

 Vad är risker 

Risker beror på att händelser som har oönskade konsekvenser kan inträffa. Viktiga frågor är: ”Hur ofta 

kan dessa händelser inträffa?” och ”Vad är följderna om den händelsen inträffar?”. Det handlar om 

sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. Risk definieras därför oftast som 
sannolikheten för oönskade händelser multiplicerat med konsekvenserna av dessa händelser.  

Sannolikheten brukar uttryckas som antalet gånger det förväntas att en händelse inträffar under ett år. 
Detta kan bli ett väldigt litet tal för händelser som inte förväntas inträffa så ofta. En sannolikhet på 
0,001 per år innebär att olyckan förväntas ske en gång per 1000 år. Sannolikheten för olyckor med 
farligt gods är oftast ännu mycket lägre, exempelvis 0,000 001 per år eller en gång per 1 000 000 år 

(matematiskt kan detta uttryckas som 1x10-6 per år).  

En olyckshändelse kan få många olika konsekvenser: materiella skador, miljöskador, skadade 
personer och omkomna personer. Det är svårt att i förväg beräkna skador på miljön, byggnader och 
människor då man även måste ta med hur svår skadan kan vara. Det är enklare (rent 
utredningsmässigt) att räkna på antalet personer som förväntas omkomma. Därför uttrycks 
konsekvensen av en olyckshändelse med farligt gods oftast som antalet omkomna. En bakomliggande 
tanke är att antalet skadade och övriga skador är proportionerligt till antalet omkomna. Även när det 
bestäms kriterier för risknivåer vid transport av farligt gods talas det mest om antalet omkomna. 

Risker finns överallt omkring oss i vardagen. För att sätta riskerna med farligt gods i proportion anges 
några risker och deras sannolikheter i figur 3. 

 

 

Figur 2 Exempel på olika risknivåer som finns i samhället. 1,E-02 betyder 1x10-2 eller en gång på 100 år. De röda 

och orangea sträcken är kriterier för bedömning av risknivåer och förklaras i avsnitt 4.2. 
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Vid riskutredning för den fysiska planeringen skiljs på individrisk och samhällsrisk. Individrisken är 
risken för en person att omkomma i en olycka när han/hon befinner sig på en specifik plats i närheten 
av en s.k. riskkälla. Det utgås från att personen befinner sig på denna plats under ett helt år. Risken 
uttrycks som risken att omkomma i en olycka under det året. Individrisken är ett mått på hur farligt det 
är på en viss plats och tar inte hänsyn till hur många människor som kommer att befinna sig på 
platsen. Individrisken är ett lämpligt mått vid riskbedömning för områden där det endast kommer att 
vistas ett fåtal människor. 

Samhällsrisken är ett mått på hur stora olyckor en riskkälla kan orsaka. Detta beror dels på 
riskskällans farlighet men även på hur många människor som brukar befinna sig i riskkällans närhet. 
Detta mått är användbart om de planerade åtgärderna innebär att många människor kommer att 
befinna sig i närheten av en transportled för farligt gods. Samhällsrisk anges som sannolikheten för 
olyckor där minst ett visst antal personer omkommer. 

 Bedömningsgrunder för risker vid transport av farligt gods 

Kvantitativa kriterier för individrisk 

I många fall, främst när det inte finns särskilda kommunala krav, tas kriterier för vad som kan bedömas 
vara en acceptabel risknivå från rapporten ”Värdering av risk” som tagits fram på uppdrag av 
dåvarande Räddningsverket (Räddningsverket ingår numera i Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB) (SRV 1997). I rapporten används en övre och en undre gräns, se figur 4. Om den 
övre gränsen överskrids bedöms att risknivån är så hög att den inte kan tolereras. 

 

 

Figur 3 Risknivåer och gränserna mellan dem (Rtj Storgöteborg 2004). 
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gräns 
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För individrisken ligger den övre gränsen på 1x10-5 per år (en gång på 100 000 år) och den undre på 
1x10-7 per år (en gång på 10 000 000 år). Den undre gränsen ligger under risken att omkomma till följd 
av naturolyckor, vilket innebär att en sådan risknivå inte ger en signifikant påverkan på individens 
totala risknivå. Om risknivån ligger under denna gräns så anses den vara acceptabel och inga 
ytterligare åtgärder krävs.  

Den övre gränsen motsvarar högst en tiondel av den totala dödsfallsrisken för olika grupper i 
samhället. Om risknivån ligger över denna gräns så skall åtgärder vidtas och effekten av dessa 
åtgärder skall verifieras (Lst 2006). 

Om risknivån ligger mellan den undre och den övre gränsen, det s.k. ALARP-området, så skall alla 
rimliga åtgärder vidtas för att minska risknivån. Efter detta betraktas risknivån som tolerabel. 
Beräkningar av effekten av risknivåer krävs normalt inte. 

Kvantitativa kriterier för samhällsrisk  

Samhällsrisken visas oftast i ett FN-diagram där F står för frekvens och N för antalet omkomna. Det 
som anges är med vilken frekvens (F) olyckor med ett visst antal omkomna (N) förväntas förekomma 
inom området. Detta ger en s.k. FN-kurva för området. 

Kriterier för samhällsrisk finns i ovannämnda rapport. Kriterierna utgår från samhällsrisknivåer för ett 
område på båda sidor om en sträcka av 1 km längs transportleden för farligt gods och visas i FN-
diagrammet i figur 5.  

 

 

Figur 4 Riskkriterier för dubbelsidig bebyggelse längs 1 km transportled för farligt gods. 

 

Kriterier i figur 5 innebär till exempel att en olycka med högst en omkommen accepteras högst en 
gång på 1 000 000 år (orangea linjen). Olyckor med en omkommen kan inte tolereras oftare än en 
gång per 10 000 år (röda linjen). Olyckor med 10 omkomna kan accepteras om de är så sällsynta som 
en gång på 10 000 000 år. Om dessa olyckor förekommer oftare än en gång på 100 000 år så kan 
detta inte tolereras. 



 Uppdragsnr: 1053230   Version: Slutversion 
 Riskutredning Sund och Hindsberg  |  Transporter av farligt gods 

 

n:\105\32\1053230\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\riskutredning mariestad.docx 2018-10-12  |  23(42) 

När risknivån ligger i det acceptabla området så krävs inga ytterligare åtgärder. Ligger risknivån i 
området med tolerabla risker (ALARP-område) så skall rimliga skyddsåtgärder vidtas, se avsnitt 4.4. 

Kriterierna i figur 5 gäller för 1 km område längs transportleden. Kriterier för vart och ett av de aktuella 
områdena beräknas utifrån områdets längd längs transportleden och att området endast ligger på ena 
sidan av leden. Ett exempel på omräknade kriterier för risker från E20 för planområdet Sund visas i 
figur 6. 

 

Figur 5 Riskkriterier omräknade till ca 1 400 m enkelsidig bebyggelse. 

 Metodik vid riskhantering i den fysiska planeringen 

Krav på hantering av risker i den fysiska planeringen finns i plan- och bygglagen och miljöbalken. 
Hälsa och säkerhet skall beaktas så tidigt som möjligt i detaljplaneprocessen. Ofta startar detta arbete 
redan i programarbete för detaljplanen för att sedan bli mer detaljerat i planarbetet. Riskfrågan bör då 
vara så pass utredd att den kan utgöra ett beslutsunderlag för att avgöra om risken anses tolerabel 
eller inte. Slutsatserna från riskbedömningen bör föras in i planhandlingarna. Om riskreducerande 
åtgärder krävs för att nå en acceptabel risknivå ska dessa om möjligt föras in som planbestämmelser 
på plankartan. Åtgärder som inte omfattas av detaljplanen bör befästas på annat sätt, till exempel 
genom avtal. 

Riskhanteringsprocessen kan delas upp i tre delar; riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll, 
se figur 7 (Lst 2006).  I den första delen beräknas riskerna, i den andra delen bedöms de och åtgärder 
föreslås och i den tredje delen tas beslut om åtgärderna.  
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Figur 6 Schema över riskhanteringsprocessen (Lst 2006). 

I denna rapport genomförs den första delen – riskanalys – samt ges input till den andra delen – 
riskvärdering – genom att riskerna jämförs med kriterier och förslag till åtgärder ges. Själva beslutet 
om hur riskerna skall värderas och den fortsatta hanteringen tas i kommunen med möjlighet för 
länsstyrelsen att överpröva beslutet.  

Förslag till riskreducerande åtgärder ges redan vid risknivåerna inom ALARP-området. Kravet på 
verifiering av dessa åtgärder aktualiseras normalt inte om inte risknivåerna överskrider gränsen för det 
tolerabla. 

 ALARP-området 

ALARP-området är området i riskkriterierna där riskerna är lägre än det som inte kan tolereras men 
högre än det som kan accepteras utan vidare. ALARP betyder As Low As Reasonably Practicable, på 
svenska betyder detta att risknivån skall göras så låg som är praktiskt möjligt med rimliga åtgärder när 
risknivån hamnar i detta område.  

Området spänner över en faktor 100 i risknivåer, de lägsta nivåerna inom området är hundra gånger 
lägre än de högsta nivåerna. Området är så pass stort beroende på den osäkerhet som alltid finns i 
riskberäkningar. Ofta anses att osäkerheten i resultaten av en riskberäkning kan vara så högt som en 
faktor 10, beroende på alla okända faktorer som ingår. Att ha ett brett område där det finns krav på 
viss hänsynstagande av riskerna säkerställer att inga risknivåer över det tolerabla släpps igenom utan 
vidare.  

Kraven på skyddsåtgärder inom ALARP-området är att alla rimliga skyddsåtgärder, sett ur 
kostnadsperspektiv och praktisk genomförbarhet, är vidtagna.  
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 Resultat av riskberäkningarna  
I detta kapitel redovisas beräkningsresultaten för individrisk samt samhällsrisk utan skyddsåtgärder. 
Dessutom redovisas en osäkerhetsanalys där antalet transporter av farligt gods enligt nationellt 
genomsnitt har använts. De ingångsvärden för beräkningarna som är specifika för planområdet har 
redovisats i kapitel 3.  

Ingångsvärden för sannolikheter och konsekvenser för de möjliga händelseförlopp när en olycka väl 
inträffat samt beräkningsmetoderna redovisas i bilaga 1. 

 Område A 

 Individrisk 

I figur 8 visas individrisken i Område A vid E20. 

 

 

Figur 7 Individrisken vid planområdet längs E20. 

Individrisken i det utredda området bedöms vara acceptabel vid cirka 80 meter från E20. Inom detta 
avstånd bör planområdet utformas så det inte inbjuder till stadigvarande vistelse. 
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 Samhällsrisk 

I figur 9 redovisas samhällsrisken inom området och det framgår av figuren att risknivån överskrider 
kriteriet för acceptabla risker och ligger i ALARP-området.  

 

 

Figur 8 Samhällsrisken från E20 för det planerade området. 

Enligt tabell 2 i bilaga 1 är de dimensionerande olyckorna de som innefattar brandfarliga gaser 
(jetflamma, gasexplosion och gasmolnsbrand). Det innebär att rimliga skyddsåtgärder som minskar 
konsekvenserna vid dessa typer av olyckor bör utföras i planområdet. 

 Osäkerhetsanalys 

Osäkerhetsanalys genomförs endast på samhällsrisken för transporter av farligt gods på E20 förbi 
planområdet eftersom detta är ett område med hög persontäthet. 

Det finns alltid osäkra faktorer i beräkningar av risker i samband med transporter av farligt gods förbi 
områden där det vistas människor. Eftersom det handlar om en prognos för en framtida situation så är 
osäkerheten i vilka mängder farligt gods som kommer transporteras förbi området i framtiden av 
betydelse.  

Ytterligare en källa till osäkerhet kan vara att det inte helt går att förutspå hur många personer som 
kommer att vistas inom området. En uppskattad rimlig fördelning av markanvändningen har använts i 
riskberäkningarna men persontätheten kan komma att bli högre eller lägre i verkligheten beroende på 
typ av verksamhet som etablerar sig i området. För att behandla osäkerheten att antalet personer i 
området blir fler än med den uppskattade fördelningen av markanvändning räknas antalet personer på 
plats i genomsnitt i planområdet upp med 25 % i osäkerhetsanalysen. 

För att hantera dessa osäkerheter görs en osäkerhetsanalys där transporterna av farligt gods ökas 
med 25 % samt antal personer på plats ökas med 25 %, se figur 10.  
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Figur 10 Osäkerhetsananalysen på samhällsrisken. Resultaten från osäkerhetsanalysen visas med lila linje, 

ursprunglig beräkning visas med blå linje. 

Figur 10 visar att samhällsrisken ökar men inte överskrider kriterierna för där risker ej kan tolereras vid 
den osäkerhetsanalys där antal transporter av farligt gods och antalet personer i området ökas med 
25 %. 
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 Område B 

 Individrisk 

I figur 11 visas individrisken i område B vid Sandbäcksvägen inklusive på- och avfartsramper till E20. 

 

 

Figur 11 Individrisken vid planområdet längs Sandbäcksvägen inklusive på- och avfartsramper till E20. 

Individrisken i det utredda området bedöms vara acceptabel vid Sandbäcksvägen inklusive på- och 
avfartsramper till E20. 
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 Samhällsrisk 

I figur 12 redovisas samhällsrisken inom området och det framgår av figuren att risknivån inte 
överskrider kriteriet för acceptabla risker.  

 

 

Figur 12 Samhällsrisken från Sandbäcksvägen inklusive på- och avfartsramper till E20 för det planerade området. 

Även om inte risknivåerna överskrider kriteriet för tolerabla risker så bör särskild hänsyn tas till att den 
framtida rampen till E20 ligger högre än planområdet och att inget högkapacitetsräcke planeras 
anläggas av trafikverket. Därför föreslås ett skyddsavstånd på 50 meter från vägkant vid rampen på 
E20.  
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 Osäkerhetsanalys 

Osäkerhetsanalys genomförs endast på samhällsrisken för transporter av farligt gods på 
Sandbäcksvägen inklusive på- och avfartsramper till E20 förbi planområdet. 

Osäkerhetsanalysen genomförs genom att transporterna av farligt gods ökas med 25 % samt antal 
personer på plats ökas med 25 %, se figur 13.  

 

 

Figur 13 Osäkerhetsananalysen på samhällsrisken. Resultaten från osäkerhetsanalysen visas med lila linje, 
ursprunglig beräkning visas med blå linje. 

Figur 13 visar att samhällsrisken ökar men inte överskrider kriterierna för tolerabla risker vid den 
osäkerhetsanalys där nationellt genomsnitt används för antalet transporter av farligt gods och antalet 
personer i området ökas med 25 %. 
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 Område C 

 Individrisk 

5.3.1.1 E20 

I figur 14 visas individrisken i planområdet vid E20. 

 

 

Figur 14 Individrisken vid planområdet längs E20. 

Individrisken i det utredda området bedöms vara acceptabel vid cirka 80 meter från E20. Inom detta 
avstånd bör planområdet utformas så det inte inbjuder till stadigvarande vistelse. 

5.3.1.2 Göteborgsvägen inklusive på- och avfartsramper E20 

I figur 15 visas individrisken i planområdet vid Göteborgsvägen. 
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Figur 15 Individrisken vid planområdet längs Göteborgsvägen. 

Individrisken i det utredda området bedöms vara acceptabel vid cirka 15 meter från Göteborgsvägen. 

5.3.1.3 Kinnekullebanan 

I figur 16 visas individrisken i planområdet vid Kinnekullebanan. 

 

 

Figur 16 Individrisken vid planområdet längs Kinnekullebanan. 
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Individrisken i det utredda området bedöms vara acceptabel utefter hela Kinnekullebanan. 
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 Samhällsrisk 

5.3.2.1 E20 

I figur 17 redovisas samhällsrisken från E20 inom området och det framgår av figuren att risknivån 
överskrider kriteriet för acceptabla risker och ligger i ALARP-området.  

 

 

Figur 17 Samhällsrisken från E20 för det planerade området. 

De dimensionerande olyckorna är de som innefattar brandfarliga gaser (jetflamma, gasexplosion och 
gasmolnsbrand). Det innebär att rimliga skyddsåtgärder som minskar konsekvenserna vid dessa typer 
av olyckor bör utföras i södra delen av planområdet. 

5.3.2.2 Göteborgsvägen inklusive på- avfartsramper till E20 

I figur 18 redovisas samhällsrisken inom området och det framgår av figuren att risknivån ligger inom 
området för acceptabla risker.  
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Figur 18 Samhällsrisken från Göteborgsvägen inklusive på- och avfarter på E6 för det planerade området. 

5.3.2.3 Kinnekullebanan 

I figur 19 redovisas samhällsrisken inom området och det framgår av figuren att risknivån ligger med 
god marginal under kriteriet för tolerabla risker. Risknivåerna ligger cirka en faktor 100 under kriteriet 
och det gråmarkerade området är ett område som normalt inte redovisas i riskberäkningar. Eftersom 
risknivåerna är så låga så bedöms riskerna på grund av Kinnekullebanan vara acceptabla och 
behandlas inte vidare i denna resultatdel. 
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Figur 19 Samhällsrisken från Kinnekullebanan för det planerade området. 
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 Osäkerhetsanalys 

Osäkerhetsanalys genomförs endast på samhällsrisken för transporter av farligt gods på E20 och 
Göteborgsvägen inklusive på- och avfartsramper till E20 förbi planområdet. 

För att hantera dessa osäkerheter görs en osäkerhetsanalys där transporterna av farligt gods ökas 
med 25 % samt antal personer på plats ökas med 25 %, se figur 20 och 21.  

 

 

Figur 20 Osäkerhetsananalysen på samhällsrisken vid E20. Resultaten från osäkerhetsanalysen visas med lila 
linje, ursprunglig beräkning visas med blå linje. 

Figur 20 visar att samhällsrisken ökar något vid 25 % fler transporter av farligt gods och människor 
närvarande i området. Risknivåerna överskrider dock inte kriterierna för där risker inte kan tolereras. 
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Figur 21 Osäkerhetsananalysen på samhällsrisken vid Göteborgsvägen. Resultaten från osäkerhetsanalysen 
visas med lila linje, ursprunglig beräkning visas med blå linje. 

Figur 21 visar att risknivåerna vid en osäkerhetsanalys inte överskrider kriterierna för tolerabla risker. 
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 Slutsatser och förslag på skyddsåtgärder 
Den kvantitativa riskanalysen visar att risknivåerna för E20 förbi detaljplan Hindsberg och Sund 4:6 
(södra) är inom ALARP-området. Även vid en osäkerhetsanalys, där antal transporter av farlig gods 
enligt nationellt genomsnitt används, visar att risknivåerna ligger inom ALARP-området. Detta innebär 
att alla rimliga skyddsåtgärder, sett ur kostnadsperspektiv och praktisk genomförbarhet, ska vidtas. 
Det bör även tas hänsyn till att ramperna på framtida E20 kommer ligga på en högre nivå än området.  

Förslag på skyddsåtgärder i planområdet, alla avstånd gäller från närmaste vägkant: 

• Utrymning ska vara möjlig bort från E20 och ventilation placeras högt och vänd bort från E20 
på byggnader inom 150 meter från E20. 

• Fasader på byggnader inom 100 meter från E20 bör utföras i brandklassat material EI30. 
Byggnader inom 100 meter från E20 bör utformas för att ge skydd mot fortskridande ras vid ett 
infallande dimensionerande explosionstryck enligt bilaga 1, kapitel 4. Det dimensionerande 
explosionstrycket har uppskattats till 5 kPa vilket med det reflekterade trycket ger 10 kPa. 
Impulstätheten är 2,08 kPas. 

• Området utomhus inom 80 meter från E20 bör utformas så att det inte inbjuder till 
stadigvarande vistelse. 

• Området inom 50 meter från E20 och dess på- och avfartsramper bör ej bebyggas. 

En beräkning för effekten av dessa skyddsåtgärder presenteras i figur 22 och 23. Verkningsgraden av 
skyddsåtgärder med EI30 har bedömts vara cirka 80 %. Verkningsgraden på explosionsskydd har 
bedömts vara cirka 30 %.  

 

 

Figur 22 Skyddsåtgärdernas beräknade effekt presenteras med grön linje. Ursprunglig beräkning med blå linje. 
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Figur 23 Skyddsåtgärdernas beräknade effekt presenteras med grön linje. Ursprunglig beräkning med blå linje. 

 

Inom detaljplanen för Hindsberg möjliggörs drivmedelsförsäljning vilket innebär att dessa transporter 
kommer förekomma inom området. Det är viktigt att anlägga diken på de vägar inom området där 
dessa transporter förväntas gå för att samla upp brandfarliga vätskor vid en eventuell olycka. 

Om dessa skyddsåtgärder genomförs så bedöms risknivåerna vara tolerabla för planområdet. 
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1. Inledning 
1.1 Beräkningsmetod 
1.1.1 Inledning 
Riskberäkningsmetoden kan delas upp i fyra steg. 

1. Beräkning av sannolikhet för olyckor med olika ämnen 

2. Beräkning av sannolikhet av olika scenarier utifrån händelseträd 

3. Beräkning av konsekvenserna av dessa scenarier avseende antalet omkomna 

utomhus och inomhus 

4. Sammanräkning av resultaten som individrisk och samhällsrisk 

 

Alla beräkningar genomförs i excelblad. Dessa excelblad finns för insyn för 

myndigheterna och endast vissa utdrag publiceras här. 

 

Sannolikheter och effektområdens storlek har, för klass 2.1, klass 2.2 och klass 3 

tagits från den nederländska beräkningsmetoden RBMII som är en av den 

nederländska staten godkänd metod för riskberäkning vid transport av farligt gods 

utifrån de modeller som presenteras i den s.k. Gula Boken (PGS2 2005) och Lila 

Boken (PGS3 2005). För klass 1.1 och klass 5.1 anges mera i detalj hur 

sannolikheterna och effektområdens storlek har beräknats. 

 

1.1.2 Sannolikhetsberäkning 
Sannolikheten för en olycka med transport av farligt gods beräknas utifrån de av 

Trafikverket angivna sannolikheter för personskadeolyckor per fordonskilometer 

på en vägsträcka av den aktuella typen (Vägverket 2008). Olycksrisken för enstaka 

fordon har beräknats ur risken per fordonskilometer för olyckor på vägsträckan 

med antagandet en viss andel av olyckorna är singelolyckor och resten olyckor har 

två fordon inblandade Uppgifterna om hur stor andel av olyckorna är singelolyckor 

fås från rapporten Farligt gods – Riskbedömning vid transport (SRV 1996).   

 

Antal transporter med de olika klasser farligt gods ger sedan antalet olyckor med 

transporter av de olika klasser farligt gods per kilometer. Beräkningsresultaten för 

dessa olyckor finns i figur 4. Att sannolikheten beräknas per kilometer beror på att 

vägsträckan som skall användas i sannolikhetsberäkningar varierar beroende på 

vilket scenario som är aktuellt 

 

För samhällsrisken förklaras detta i figur 1 till 3 nedan. 
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Figur 1. Tre olika lägen för en olycka med farligt gods med effektområde 

mindre än det planerade området. 
 

Tre lägen för olyckor visas. I läge 1 drabbas området av halva effekten, i läge 2 av 

hela effekten och läge 3 åter av halva effekten. Till vänster om läge 1 och till höger 

om läge 3 drabbas området av mindre än halva effekten. Detta förenklas till att 

området drabbas av hela effekten (som i olycksplats 2) för alla olyckslägen mellan 

1 och 3. Olyckor utanför denna sträcka tas däremot inte med i beräkningen. 

Approximationen förtydligas i figur 2 nedan. 

 

 

Figur 2.  Förenkling av effekten av olyckor med farligt gods. 
 

Om effektområdets längd utmed leden är större än planområdets längd utmed leden 

så är det effektområdets längd som är utgångspunkten. Detta visas i figur 3 som 

1 3 2 

planområdets utsträckning 

längs leden 
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visar effektområdet för exempelvis ett gasmoln som blåses av vinden längs med 

vägen. Om olyckan sker mellan läge 1 och läge 2 så antas området drabbas av 

effekten. Avståndet är lika med effektområdets utsträckning längs leden.  

 

 
Figur 3. Två olika lägen (lila resp röda effektområdet) för en olycka med 

farligt gods (gas i detta fall) med effektområde större än det 
planerade området. 

 

Vid individriskberäkningar bestäms sannolikheten för olyckor alltid av 

effektområdenas utsträckning längs leden. 

 

Sannolikheten att en olycka leder till ett utsläpp av betydelse (>100 kg) för klass 

2.1, 2.3, 3 och 5.1 har tagits från RBMII. 

 

Händelseträden för klass 1.1 och klass 5.1 förklaras i nästa kapitel vid aktuella 

scenarier  

 

Händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 har tagits från RBMII. 

 

1.1.3 Konsekvenser 
Konsekvenserna beräknas med hjälp av effektområden för scenarier för ämnen i 

klass 2.2, 2.3 och 3. För ämnen i klass 1.1 och 5.1 används en något annorlunda 

metod som förklaras vid dessa scenarier. 

Effektområden har tagits från den nederländska metoden RBMII som är 

föreskriven metod i Nederländerna vid denna sorts beräkningar. Effektområden har 

förenklats till att vara rektangulära. Storleken på dessa effektområden är generellt 

något större än på de effektområden som används i RBMII vilket leder till mera 

konservativa beräkningar. 



 

 

 
   

5 (39) 

n:
\1

05
\3

2\
10

53
23

0\
5 

ar
be

ts
m

at
er

ia
l\0

1 
do

ku
m

en
t\u

\b
ila

ga
 v

äg
 

m
ar

ie
st

ad
.d

oc
x 

 

I vissa fall finns det skäl att använda två effektområden i ett scenario. Detta är fallet 

när effekten av olyckan endast avklingar långsamt som exempelvis för olyckor 

med giftiga gaser i klass 2.3. För många scenarier avklingar effekten ganska snabbt 

från att alla omkommer till att nästan inga omkommer. I dessa fall används endast 

ett effektområde vars storlek har utökats för att även täcka de delar där endast en 

del av de närvarande omkommer. 

 

Vindens påverkan tas med för de effekter som beror på vindriktningen. Alla 

vindriktningar mot området samlas till en vindriktning lodrätt från leden mot 

området. Vindriktningar längs leden beaktas också då vissa scenarier ger plymer 

längs leden som påverkar närmast leden. 

 

Antalet omkomna i ett scenario beräknas utifrån ytan på området där scenariot 

påverkar, antal personer som befinner sig ute och inne inom detta område samt 

andelen av dessa som omkommer. 

 

1.2 Ingångsdata till scenarieberäkningar 
Resultaten av beräkningen av olycksrisk per kilometer för de olika klasser farligt 

gods framgår av figur 4a, 4b, 4c och 4d. Där framgår också beräkningarna av 

persontäthet inom området och i husen närmast vägen. 
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Figur 4a. Ingångsvärden för riskberäkningarna för E20 vid område A. 

Ingångsdata 
Uppdrags

namn: 2018-09-27

Olycksrisk

Risk för olycka 5,5E-08 1/fordonskm, år

Andel singelolyckor 0,55

Olycksrisk fordon 8,0E-08 1/km, år

Område enl nedan 1 ange siffervärde

Sannolikhet utströmning > 100 kg

Område

Kondens

erade 

gaser Vätskor

Motorväg 1 0,052 0,101

Utanför tätort 2 0,034 0,077

Inom tätort 3 0,006 0,021

Mellan Motorväg 90 km/h 4 0,043 0,089

Beräkning olycksrisken per klass, dag tid och nattetid

Andel transporter dagtid 0,7

antal 

transporte

r totalt

risk>100 

kg

utsläppsris

k 

dag/km,år

utsläppsris

k 

natt/km,år

Klass 1, massexplosiv 30,0 1 1,7E-06 7,2E-07

Klass 2.1 2330,0 0,052 6,8E-06 2,9E-06

Klass 2.3 15,0 0,052 4,4E-08 1,9E-08

Klass 3, bensin 29960,0 0,101 1,7E-04 7,2E-05

Klass 5.1, explosionsrisk 810,0 0,101 4,6E-06 2,0E-06

Områdesinfo

Områdets storlek

Inne Ute

Planområdets avstånd leden 50 15 m

Planområdets bredd 170 195 m

Planområdets längd 1050 1400 m

Befolkningstäthet

Dag

Inne Ute

Befolkning inne +ute 375 personer

Andel inne/ute 93% 7%

Befolkning 348,8 26,3 personer

Befolkningstäthet 2,0E-03 9,6E-05 pers/m2

Natt

Inne Ute

Befolkning inne +ute 3,75 personer

Andel inne/ute 99% 1%

Befolkning 3,7 0,0 personer

Befolkningstäthet 2,1E-05 1,4E-07 pers/m2

Dag Natt

Antal personer första 

raden totalt 38 0

Dag

Inne Ute

Andel i % 93% 7%

Antal personer 1:a rad 34,9 2,6

Natt

Inne Ute

Andel i % 99% 1%

Antal personer 1:a rad 0,4 0,0

Riskutredning Sund och Hindsberg
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Figur 4b. Ingångsvärden för riskberäkningarna för Sandbäcksvägen vid 
område B. 

Ingångsdata 
Uppdrags

namn: 2018-09-28

Olycksrisk

Risk för olycka 1,1E-07 1/fordonskm, år

Andel singelolyckor 0,10

Olycksrisk fordon 2,0E-07 1/km, år

Område enl nedan 3 ange siffervärde

Sannolikhet utströmning > 100 kg

Område

Kondens

erade 

gaser Vätskor

Motorväg 1 0,052 0,101

Utanför tätort 2 0,034 0,077

Inom tätort 3 0,006 0,021

Mellan Motorväg 90 km/h 4 0,043 0,089

Beräkning olycksrisken per klass, dag tid och nattetid

Andel transporter dagtid 0,7

antal 

transporte

r totalt

risk>100 

kg

utsläppsris

k 

dag/km,år

utsläppsris

k 

natt/km,år

Klass 1, massexplosiv 16,0 1 2,3E-06 9,7E-07

Klass 2.1 38,0 0,006 3,2E-08 1,4E-08

Klass 2.3 6,0 0,006 5,1E-09 2,2E-09

Klass 3, bensin 3816,0 0,021 1,1E-05 4,8E-06

Klass 5.1, explosionsrisk 23,0 0,021 6,8E-08 2,9E-08

Områdesinfo

Områdets storlek

Inne Ute

Planområdets avstånd leden 15 15 m

Planområdets bredd 100 300 m

Planområdets längd 150 600 m

Befolkningstäthet

Dag

Inne Ute

Befolkning inne +ute 200 personer

Andel inne/ute 93% 7%

Befolkning 186,0 14,0 personer

Befolkningstäthet 1,2E-02 7,8E-05 pers/m2

Natt

Inne Ute

Befolkning inne +ute 2 personer

Andel inne/ute 99% 1%

Befolkning 2,0 0,0 personer

Befolkningstäthet 1,3E-04 1,1E-07 pers/m2

Dag Natt

Antal personer första 

raden totalt 20 0

Dag

Inne Ute

Andel i % 93% 7%

Antal personer 1:a rad 18,6 1,4

Natt

Inne Ute

Andel i % 99% 1%

Antal personer 1:a rad 0,2 0,0

Riskutredning Sund och Hindsberg
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Figur 4c. Ingångsvärden för riskberäkningarna för E20 vid område C. 

Ingångsdata 
Uppdrags

namn: 2018-09-27

Olycksrisk

Risk för olycka 5,5E-08 1/fordonskm, år

Andel singelolyckor 0,55

Olycksrisk fordon 8,0E-08 1/km, år

Område enl nedan 1 ange siffervärde

Sannolikhet utströmning > 100 kg

Område

Kondens

erade 

gaser Vätskor

Motorväg 1 0,052 0,101

Utanför tätort 2 0,034 0,077

Inom tätort 3 0,006 0,021

Mellan Motorväg 90 km/h 4 0,043 0,089

Beräkning olycksrisken per klass, dag tid och nattetid

Andel transporter dagtid 0,7

antal 

transporte

r totalt

risk>100 

kg

utsläppsris

k 

dag/km,år

utsläppsris

k 

natt/km,år

Klass 1, massexplosiv 30,0 1 1,7E-06 7,2E-07

Klass 2.1 2330,0 0,052 6,8E-06 2,9E-06

Klass 2.3 15,0 0,052 4,4E-08 1,9E-08

Klass 3, bensin 29960,0 0,101 1,7E-04 7,2E-05

Klass 5.1, explosionsrisk 810,0 0,101 4,6E-06 2,0E-06

Områdesinfo

Områdets storlek

Inne Ute

Planområdets avstånd leden 50 20 m

Planområdets bredd 400 520 m

Planområdets längd 170 280 m

Befolkningstäthet

Dag

Inne Ute

Befolkning inne +ute personer

Andel inne/ute 93% 7%

Befolkning 241,0 21,0 personer

Befolkningstäthet 3,5E-03 1,4E-04 pers/m2

Natt

Inne Ute

Befolkning inne +ute personer

Andel inne/ute 99% 1%

Befolkning 68,0 8,0 personer

Befolkningstäthet 1,0E-03 5,5E-05 pers/m2

Dag Natt

Antal personer första 

raden totalt 24 7

Dag

Inne Ute

Andel i % 93% 7%

Antal personer 1:a rad 22,4 1,7

Natt

Inne Ute

Andel i % 99% 1%

Antal personer 1:a rad 6,7 0,1

Riskutredning Sund och Hindsberg
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Figur 4d. Ingångsvärden för riskberäkningarna för Göteborgsvägen vid 
område C. 

Ingångsdata 
Uppdrags

namn: 2018-09-28

Olycksrisk

Risk för olycka 1,4E-07 1/fordonskm, år

Andel singelolyckor 0,15

Olycksrisk fordon 2,6E-07 1/km, år

Område enl nedan 3 ange siffervärde

Sannolikhet utströmning > 100 kg

Område

Kondens

erade 

gaser Vätskor

Motorväg 1 0,052 0,101

Utanför tätort 2 0,034 0,077

Inom tätort 3 0,006 0,021

Mellan Motorväg 90 km/h 4 0,043 0,089

Beräkning olycksrisken per klass, dag tid och nattetid

Andel transporter dagtid 0,7

antal 

transporte

r totalt

risk>100 

kg

utsläppsris

k 

dag/km,år

utsläppsris

k 

natt/km,år

Klass 1, massexplosiv 16,0 1 2,9E-06 1,3E-06

Klass 2.1 39,0 0,006 4,3E-08 1,8E-08

Klass 2.3 6,0 0,006 6,6E-09 2,8E-09

Klass 3, bensin 4101,0 0,021 1,6E-05 6,7E-06

Klass 5.1, explosionsrisk 23,0 0,021 8,8E-08 3,8E-08

Områdesinfo

Områdets storlek

Inne Ute

Planområdets avstånd leden 45 20 m

Planområdets bredd 170 280 m

Planområdets längd 400 520 m

Befolkningstäthet

Dag

Inne Ute

Befolkning inne +ute personer

Andel inne/ute 93% 7%

Befolkning 241,0 21,0 personer

Befolkningstäthet 3,5E-03 1,4E-04 pers/m2

Natt

Inne Ute

Befolkning inne +ute personer

Andel inne/ute 99% 1%

Befolkning 68,0 8,0 personer

Befolkningstäthet 1,0E-03 5,5E-05 pers/m2

Dag Natt

Antal personer första 

raden totalt 24 7

Dag

Inne Ute

Andel i % 93% 7%

Antal personer 1:a rad 22,4 1,7

Natt

Inne Ute

Andel i % 99% 1%

Antal personer 1:a rad 6,7 0,1

Riskutredning Sund och Hindsberg
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I figur 5 visas vindrosen som används vid beräkningar av vissa scenarier med 

gasutsläpp. Beräkningen av andelen av tiden som vinden kan föra gasen mot 

området respektive längs vägen framgår. 

 

 

 
Figur 5.  Vindros för Mariestad 

 

Vindros olycksplatsen Riskutredning Sund och Hindsberg 2018-09-28

Vindros Naven

N 7,4% 7%

NO 12,4% 13%

O 12,5% 13%

SO 9,3% 9%

S 15,3% 15%

SV 27,9% 28%

V 8,4% 8%

NV 6,0% 6%

Summa 99% 100%

Ledens orientering N-S

Området Väst om leden

Vindriktning mot området 34%

Vindriktning längs leden 23%

Bort från leden 43%

100%

8342 Naven 7,4 12,4 12,5 9,3 15,3 27,9 8,4 6 0,8

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
N

NO

O

SO

S

SV

V

NV

Vindros Mariestad
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2. Aktuella scenarierna  
Här ges en generell beskrivning av scenarierna som kan leda till betydande 

konsekvenser för området utifrån de klasser farligt gods som kan komma att 

transporteras, se rapporten.  

 

2.1. Scenarier med sprängämnen, klass 1.1 
2.1.1 Sannolikheter 
Sannolikheten för en olycka med massexplosiva sprängämnen framgår av figur 4 

 

Vid en olycka finns olika utfall som här förenklas till följande:  

• ingen brand eller explosion,  

• explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan,  

• brand i fordonet som inte leder till explosion,  

• brand i fordon som leder till explosion. 

 

Sannolikhet för explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan 

Sprängämnen som transporteras antas vara av emulsionstyp som är den typen som 

huvudsakligen används inom gruvindustrin. Ett antal studier har rapporteras (ERM 

2008, FOA 2000) som visar att den hastighet som krävs för att en stöt skall leda till 

explosion av sprängämnet är jämförbara med typiska hastigheter för kulor från 

skjutvapen (500 m/s dvs. 1800 km/t). Vid förhöjda temperaturer sänks visserligen 

denna hastighet men ligger fortfarande vida över vad som förekommer vid en 

olycka.  

 

Tidigare studier har visat att den kritiska hastigheten för att en projektil skall leda 

till en explosion för ett emulsionssprängämne är några tiotals gånger större än för 

dynamit. En studie med fallvikter på nitroglycerinbaserade sprängämnen har visat 

att sannolikheten för antändning låg under 0,1 %. I studien simulerades den stöten 

som skulle orsakas av ett fall på 12 m.  

 

Sammantaget bedöms det att sannolikheten för detonation på grund av stöt vid en 

olycka med emulsionssprängämnen ligger under 0,1 %. Detta värde kommer att 

användas vid sannolikhetsberäkningarna. 

 

Sannolikhet för detonation på grund av brand 

Sannolikheten för att en olycka leder till en fordonsbrand beräknas utifrån statistik 

från USA då pålitlig svensk statistik saknas. Enligt statistiken (NFPA 2012, FEMA 

2008, USCB 2012) förekom det under perioden 2005-2009 ca 52,7 miljoner 
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trafikolyckor på motorvägar i USA. Av dessa var lastbilar inblandade i ca 3,1 % 

eller 1,6 miljoner olyckor. Av trafikolyckorna på motorväg under perioden 2005-

2009 ledde ca 1,13 miljoner till brand i fordon. Av dessa olyckor med brand i 

fordon berörde ca 6,4 % eller 72 600 lastbilar. Andelen trafikolyckor med lastbilar 

som ledde till brand är således 72 600/1 600 000 = 4,5 % under 2005-2009 i USA. 

Denna siffra används som sannolikhet för att lastbil fattar eld vid en olycka. 

 

Sannolikheten att en brand leder till detonation av sprängämnet uppskattas grovt 

till 10 %.  Händelseträdet för olycka med sprängämnen visas i figur 6. 

 

 
Figur 6.  Händelseträd för olycka med sprängämnen, klass 1.1.   
 

Resultaten av sannolikhetsberäkningar för fallet att en massexplosion på grund av 

en olycka med en sprängämnestransport visas i tabell 2, avsnitt 3. 

 

2.1.2 Konsekvenser  
Explosionslast 

Vid beräkning av explosionslast utgås från en explosion av 16 ton TNT. Mängden 

sätts till 16 ton då detta är den maximalt tillåtna mängden som får transporteras i en 

vägtransport. Att välja TNT görs för att inte underskatta explosionsstyrka, ämnet 

Händelseträd klass 1

Väg
Händelseträd klass 1.1
Olycka 

med 

klass 1.1

Sannolik

het per 

olycka Konsekvens

ja

0,001 Explosion

0,001

1,0E+00 ja

0,0045 Explosion

ja 0,1

0,045

nej

nej 0,040 Ej explosion

0,9

0,999

nej

0,95 Ej explosion

0,96

0,0055

Summa 

explosion

Stötvåg ger detonation Bilen antänder Brand ger detonation
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som transporteras mest är ANFO vars explosionsstyrka ligger på ca 82 % av TNT. 

För att inte underskatta riskerna väljs dock TNT. 

 

Explosionens övertryck och impuls har beräknats nedan. Både oreflekterade och 

reflekterade värden har beräknats. De reflekterade värdena är aktuella när 

explosionen träffar en yta som är riktat vinkelrät mot explosionen. De oreflekterade 

värdena gäller för ytor som är riktade i samma riktning som explosionen.  

 

Explosionsstyrkan beräknas med hjälp av figur 7 och 8 som tagits från rapporten 

Dynamisk lastpåverkan – Referensbok (SRV 2005). För en närmare förklaring av 

beräkningsmetoden hänvisas till denna rapport.  

 

Z är det ska skalade avståndet enligt nedan 

 

𝑍 =
𝑅

𝑀1/3
 

 

R = avstånd från explosionscentrum (m) 

M = mängd sprängämne i explosionen (kg) 

 

Figur 7 ger övertrycket p+ 

 

 
Figur 7 Reflekterat och oreflekterat övertryck som funktion av det skalade 

avståndet Z (från SRV 2007). 
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Figur 8 ger den skalade impulsen delat med kubikroten ur mängden sprängämne: 

i+/M1/3. Den skalade impulsintensiteten räknas sedan ut genom att multiplicera med 

M1/3 = 160001/3 = 25,2 kg1/3. 

 

 
Figur 8. Reflekterat och oreflekterat impulsintensitet som funktion av det 

skalade avståndet Z (från SRV 2007). 
 

Resultaten visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Reflekterat och oreflekterat tryck och impultstäthet som funktion av 
avståndet till explosionscentrum. 

Avstånd Z p+ pr i+ ir 

m m/kg1/3 kPa kPa kPas kPas 
25 1,0 900 5000 4,8 14,0 
50 2,0 200 750 2,3 6,3 
63 2,5 120 400 1,8 4,3 
75 3,0 80 220 1,6 3,3 
100 4,0 45 110 1,3 2,6 
125 5,0 33 70 1,0 2,0 
150 6,0 23 50 0,9 1,8 
175 6,9 20 40 0,8 1,5 
200 7,9 15 33 0,7 1,3 
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Skador på bebyggelsen 

Enligt amerikanska undersökningar (EAI 1997) rasar hus vid ett övertryck (p+) på 

25-35 kPa medan en vanlig stadsbebyggelse bedöms få allvarliga skador vid 

ungefär samma övertryck, se figur 9 och 10. Detta tryck uppnås enligt tabell 1 

ungefär 125 m från platsen för explosionen.  
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Figur 9  Övertryck som leder till raserade byggnader mm. 
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Figur 10.  Beskrivning av byggnadstyper mm i figur 9. 
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Sammantaget antas att byggnader närmast vägen får allvarliga skador inom 125 m 

från explosionen. Bebyggelsen bakom skyddas i stor utsträckning av husen framför 

och antas inte få lika betydande skador.  

 

Storleken av området längs vägen där husen rasar beräknas utifrån husens avstånd 

till vägen och Pythagoras sats. 

 

Inom området där husen skadas allvarligt antas att husens raszon sträcker sig in 

mot ungefär halva huset och att det i raszonen omkommer cirka en tredjedel av de 

personer som vistas där (FOA 1997). Detta innebär att cirka en sjättedel av de 

boende inom detta område antas omkomma vid en explosion med sprängämnen.  

 

Antalet omkomna beräknas utifrån antal i husraden närmast vägen, resultaten visas 

i tabell 2. 

 

Skador utomhus 

Direkta skador pga. tryck  

Människan tål tryck relativt bra. Gränsen för lungskador anges vara ca 70 kPa, 

döda på grund av lungskador förväntas vid 180 kPa och 50 % omkomna vid 260 

kPa. Detta innebär att inga omkomna förväntas pga. lungskador på ett avstånd på 

mer än 50 m från explosionen (FOA 1997). 

 

Indirekta skador 

Indirekta skador kan uppstå genom att någon kastas mot något hårt förermål av 

tryckvågen eller att personer träffas av nedfallande byggnadsdelar.  

 

Som skademått för skador pga. att någon kastas av tryckvågen tas skallskador. 

Enligt FOA får en person med kroppsvikt 70 kg skallfraktur på ca 50 m från 

explosionen, se figur 11 och tabell 1. På 75 m har sannolikheten avtagit till 50 % 

och minskar till 10 % på ca 90 m.  
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Figur 11.  Kombinationer av övertryck och skalad impulstäthet som ger 

allvarliga skador vid islag av huvudet (från FOA 1997). 
 

Personer utomhus kan även omkomma av fallande byggnadsdelar eller splitter och 

vi antar därför att alla personer som befinner sig kring hus som förväntas rasera 

omkommer i explosionen.  

 

En gynnsam omständighet som inte beaktats i detta scenario är att det kommer att 

ta tid innan en brand i ett fordon med sprängämnen sprider sig till lasten och ger 

upphov till en explosion. Under denna tidsperiod finns möjligheter att evakuera 

personer från området. Praktiska erfarenheter från olyckor med sprängämnen visar 

att evakueringen ofta har kunnat genomföras och lett till en reduktion av antalet 

omkomna.  

 

Det här beskrivna scenariot ger därför konservativa värden för det förväntade 

antalet omkomna. 

 

Individrisk 

En person antas omkomma om han befinner sig i området kring den bebyggelse 

som kommer att rasa vid en massexplosion. Avståndet beror på avståndet mellan 

transportleden och husen och husens bredd, som default används 30 m för detta. 
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Sannolikheten beräknas med att explosionen måste ske på de 250 m av vägen som 

är närmast individen. 

 

Samhällsrisk 

Sannolikheten för en person att omkomma inomhus är 17 % i de hus som antas 

rasa vid massexplosionen, dvs de som ligger inom 125 m från olycksplatsen. Alla 

personer som befinner sig utomhus kring husen antas omkomma, se avsnittet om 

individrisk. 

 

 

2.2 Scenarier med brandfarliga gaser, klass 2.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med brandfarliga gaser per kilometer 

transportled har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i avsnitt 

2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 3. 

 

2.2.1 Scenario Jetflamma  
I detta scenario uppstår ett hål på 5 cm i tanken på tankfordon med komprimerad 

brandfarlig gas. Gasen sprutar ut och antänds vilket leder till en låga som sträcker 

sig från olycksplatsen in mot området. Inom ett område av 45x74 m (längs vägen x 

in mot området) förväntas alla omkomma. Utomhus på grund av att människorna 

hamnar i eller nära lågan, inomhus då byggnaden fattar eld och brinner ner. 

 

Av händelseträdet för brandfarliga gaser, figur 12, framgår att sannolikheten för 

scenario Jetflamma vid en olycka med brandfarlig gas med betydande utströmning 

är lika med 0,16. 
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Figur 12. Händelseträd olycka med brandfarlig gas 
 
Individrisk 

Scenario Jetflamma antas leda till att oskyddade individer utomhus omkommer 

inom ett område på 45 m av leden i ledens riktning och som sträcker sig ca 74 m in 

i området.  

 

En individ omkommer om olyckan sker på de närmaste 45 m av leden från där 

personen står och om personen står på mindre än 74 m från leden.  

 

Samhällsrisk 

Personer som vistas inom ett område på 45 m längs vägen och 74 m in från vägen 

antas omkomma, såväl inomhus som utomhus.  

 

 

Händelseträd klass 2.1

Väg
Händelseträd brandfarlig gas
Utströmning Typ av Direkt Försenad Sannolikhet Scenario
> 100 kg utströmning antändning antändning per olycka

0,8
0,084 BLEVE

ja
0,11

Momentan 0,6
0,013 Gasbrand M

0,2 brand

nej
0,4

0,0084 Gasexplosion M
explosion

0,8
1,0E+00 0,16 Jet

ja
0,20

Kontinuerlig, 50 mm hål 0,6
0,023 Gasbrand K

0,2 brand

nej
0,4

0,016 Gasexplosion K
explosion

0,7
0,70 Ingen

Ej relevant
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2.2.2 Scenario Gasbrand vid momentant utsläpp  
I detta scenario havererar tanken och hela innehållet släpps ut momentant. Gasen 

blandas med luft tills den lägre brännbarhetsnivån är nådd (LFL) då gasen antänds. 

Förbränningen kan ske som deflagration (flamfronten rör sig med en hastighet som 

är lägre än ljudets hastighet), vilket leder till en gasbrand, eller som en detonation 

(flamfronten rör sig med en hastighet som överstiger ljudets) vilket leder till en 

gasexplosion. Detta är scenario Gasbrand M respektive Gasexplosion M. För dessa 

scenarier spelar vindriktningen en mindre roll på grund av den stora mängden gas 

som expanderar och antänds snabbt. För scenario Gasbrand M antas gasmolnet ha 

sitt centrum på olycksplatsen och en storlek av 18 5x 185 m. Inom ett område av 

185 x 93 m (längs vägen x in mot området) omkommer alla ute och inne. 

Effektområdet har valt med marginal så att det även tas hänsyn till att gasmolnet 

förflyttar sig i viss mån med vinden innan det antänds. 

 

Sannolikheten för detta scenario vid en olycka med utsläpp av brandfarlig gas 

framgår av händelseträdet i figur 10 och är lika med 0,013. 

 

Individrisk 

En individ omkommer vid detta scenario om han/hon befinner sig inom det 

brinnande molnet, dvs om olyckan händer inom 93 m från personen och om 

personen står på ett avstånd av mindre än 93 m från leden. 

 

Samhällsrisk 

Personer som vistas inne i det brinnande gasmolnet antas omkomma, inne såväl 

som ute.  

 

2.2.3 Scenario Gasbrand vid kontinuerligt utsläpp 
I detta scenario uppstår ett hål på 5 cm i tanken på samma sätt som i scenario 

Jetflamma. Den brandfarliga gasen antänds inte direkt men sprids med vinden mot 

olycksplatsen. Gasen blandas med luft tills den lägre brännbarhetsnivån är nådd 

(LFL) då gasen antänds. Molnets utsträckning är då 50 x 10 m i vindriktningen. 

Förbränningen kan ske som deflagration (flamfronten rör sig med en hastighet som 

är lägre än ljudets hastighet), vilket leder till en gasbrand, scenario Gasbrand K, 

eller till en detonation (flamfronten rör sig med en hastighet som överstiger ljudets) 

vilket leder till en gasexplosion, detta är scenario Gasexplosion K. 

 

Vid Scenario Gasbrand K antas alla som vistas i det brinnande molnet omkomma, 

såväl inomhus som utomhus. 
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Sannolikheten för Scenario Gasbrand K framgår av händelseträdet i figur 12 och är 

lika med 0,023 vid en olycka med utsläpp av brandfarlig gas. 

 

Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 5. Om vinden 

står rakt eller snett mot området så transporteras gasen in mot området, detta är 

scenario Gasbrand KT. Blåser vinden i ledens riktning transporteras gasen längs 

leden, detta ger scenario Gasbrand KL. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort 

från området. 

 

Individrisk 

I scenario Gasbrand KT omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 10 

m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 50 m från 

leden.  

 

I scenario Gasbrand KL omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 50 

m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 5 m från 

leden. 

 

Samhällsrisk 

I scenario Gasbrand KT antas personer omkomma inom ett område med längd 10 

m längs leden och bredd 50 m in från vägen. 

 

I scenario Gasbrand KL antas personer omkomma inom ett område med längd 50 

m längs leden och bredd 5 m in från vägen. 

 

2.2.4 Scenario Gasexplosion vid momentant utsläpp  
Detta är samma som scenario Gasbrand M, med den skillnaden att 

gas/luftblandningen förbränns explosionsartat. En individ antas omkomma vid ett 

explosionstryck över 0,3 Bar. Detta inträffar vid en gasexplosion inom ett område 

på 252 x 252 m, centrum för explosionen antas ligga på leden. 

 

Sannolikheten för detta vid en olycka med utsläpp av brandfarliga gaser framgår av 

händelseträdet i figur 12 och är lika med 0,0084 vid en olycka med utsläpp av 

brandfarlig gas. 

 

Individrisk 

I scenario Gasexplosion M omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 

252 m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 126 m 

från leden.  
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Samhällsrisk 

Personer som vistas inomhus eller utomhus inom ett område med längd 252 m 

längs leden och bredd 126 m från vägen antas omkomma. Inom ett område utanför 

detta område med längd 504 m och bredd 252 m antas 3 % av de som befinner sig 

inomhus omkomma. 

 

2.2.5 Scenario Gasexplosion vid kontinuerligt utsläpp  
Dessa scenarier är detsamma som scenario Gasbrand KT och KL med den 

skillnaden att gas/luftblandingen förbränns snabbare vilket leder till en 

gasexplosion. En individ antas omkomma vid ett explosionstryck över 0,3 Bar. 

Detta inträffar i ett område av 66x66 m. Sannolikheten för detta är enligt 

händelseträdet i figur 12 lika med 0,016 per olycka med utsläpp av brandfarlig gas.  

 

Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 5. Om vinden 

står rakt eller snett mot området så transporteras gasen in mot området detta är 

scenario Gasexplosion KT. Centrum för explosionen antas då ligga 33 m från 

vägen så att hela effektområdet a ligger vid sidan om vägen.  

 

Blåser vinden i ledens riktning transporteras gasen längs leden, detta ger scenario 

Gasexplosion KL. Centrum för explosionen antas då ligga på vägen men mitt 

framför området. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort från området. 

 

Individrisk 

I scenario Gasexplosion KT omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 

66 m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 66 m från 

leden.  

 

I scenario Gasbrand KL omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 66 

m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 33 m från 

leden 

 

Samhällsrisk 

I scenario Gasexplosion KT antas personer inomhus och utomhus omkomma inom 

ett område med längd 66 m längs leden och bredd 66 m in från vägen.  

 

I scenario Gasexplosion KL antas personer omkomma inom ett område med längd 

66 m längs leden och bredd 33 m in från vägen inomhus och utomhus.  
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2.2.6 Scenario BLEVE  
Vid en BLEVE havererar tanken brandfarlig gas, mestadels på grund av en brand i 

en annan del av fordonet, vilket leder till ett momentant utsläpp som antänds direkt. 

Detta kallas en BLEVE och leder till att personer omkommer inom ett område av 

80x80m. BLEVE:ns centrum ligger på olycksplatsen. Sannolikheten för detta 

scenario vid en olycka med utsläpp av brandfarlig gas framgår av händelseträdet i 

figur 10 och är lika med 0,084 vid en olycka. 

 

Individrisk 

En person antas omkomma inom ett område med längd 80 m längs vägen och 

bredd 40 m in från vägen. 

 

Samhällsrisk 

I scenario BLEVE antas personer omkomma inom ett område med längd 80 m 

längs leden och bredd 40 m in från vägen inomhus och utomhus.  

 

2.3 Scenarier med giftiga gaser, klass 2.3 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med giftiga gaser per kilometer 

transportled har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i tidigare 

avsnitt 2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 3. 

 

Händelseträdet för scenarier med giftiga gaser framgår i figur 13 nedan. 
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Figur 13. Händelseträd för olycka med giftiga gaser 
 

2.3.1 Scenario Gasmoln M 
I detta scenario havererar tanken och hela innehållet släpps ut momentant. På grund 

av det snabba händelseförloppet bedöms vindriktningens spela mindre roll. 

Effektområdena har dock anpassat för att ta hänsyn till spridning med vinden i 

olika riktningar. Storleken av effektområde 1 bedöms vara 70x70 m med centrum 

på olycksplatsen. Effektområde 2 har storlek 120x120 m.  

 

Sannolikhet för scenariot framgår av händelseträdet i figur 13 och är lika med 

0,015 per olycka med utsläpp. 

 

Individrisk 

En person har 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan sker på de närmaste 70 

m av leden från där personen står och 35 m in från vägen. En person har 30 % att 

omkomma om olyckan sker på de närmaste 120 m av leden från där personen står 

och 60 m in från vägen. 

 

Händelseträd klass 2.3

Händelseträd väg, gas
Sannolikhet 
per olycka

Scenario

0,015
0,015 Gasmoln M

Momentant

1,0

0,20
0,20 Gasmoln K

Kontinuerligt 
5 cm hål

Utströmning 
>100 kg

Utströmning
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Samhällsrisk 

Inom effektområde 1 antas alla som vistas utomhus inom molnet omkomma. Av de 

som vistas inomhus antas ca 10 % omkomma. Inom effektområde 2 antas 30 % av 

de som vistas utomhus omkomma. Av de som vistas inomhus antas 3 % omkomma 

här. 

 

2.3.2 Scenario Gasmoln K  
Vid detta scenario uppstår ett hål på 5 cm i tanken med ammoniakgas. En gasplym 

uppstår som rör sig i vindriktningen. Sannolikheten för scenariot framgår av 

händelseträdet i figur 12 och är lika med 0,20 per olycka med utsläpp. 

 

Effektområde 1 har bredd 25 m och längd 135 m i vindriktningen. Effektområde 2 

har bredd 75 m och längd 220 m i vindriktningen. Båda effektområden börjar vid 

olycksplatsen. 

 

Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 5. Om vinden 

står rakt eller snett mot området så transporteras gasen till området, detta är 

scenario Gasmoln KT. Blåser vinden i ledens riktning transporteras gasen längs 

leden, detta ger scenario Gasmoln KL. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort 

från området. 

 

Individrisk 

I scenario Gasmoln KT har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 

sker på de närmaste 25 m av leden från där personen står och 135 m in från vägen. 

En person har 30 % att omkomma om olyckan sker på de närmaste 75 m av leden 

från där personen står och 220 m in från vägen. 

 

I scenario Gasmoln KL har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 

sker på de närmaste 135 m av leden från där personen står och 13 m in från vägen. 

En person har 30 % att omkomma om olyckan sker på de närmaste 220 m av leden 

från där personen står och 38 m in från vägen. 

 

Samhällsrisk 

Inom effektområde 1 antas alla som vistas utomhus inom molnet omkomma. Av de 

som vistas inomhus antas ca 10 % omkomma. Inom effektområde 2 antas 30 % av 

de som vistas utomhus omkomma. Av de som vistas inomhus antas 3 % omkomma 

här. 
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