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Förord 

Denna miljökonsekvensbeskrivning har utarbetats av AFRY (ÅF-Infrastructure AB) i 

dialog med Mariestads kommun. Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att utgöra 

underlag för miljöbedömning av en ny detaljplan i Mariestads kommun med syfte att 

möjliggöra naturnära bostäder med kopplad infrastruktur i Gummerstad, beläget strax 

utanför tätorten Mariestad. 
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Sammanfattning 

Mariestads fastigheter AB har inkommit med en ansökan om planbesked gällande 

fastighet Marieholm 1:10 och Marieholm 1:13. I dagsläget består fastigheterna till 

största del av skogsmark förutom en mindre del som sträcker sig ut på golfklubbens 

bana. Planförslaget syftar till att möjliggöra naturnära boende i form av 

småhusbebyggelse samt mindre flerbostadshus. Planförslaget omfattar cirka 150 

bostäder varav 90 småhus och resterande bostäder i mindre flerbostadshus. 

Kommunen har för avsikt att bevara ytor av naturmark inom planområdet, vilket 

innebär att kvartersmarkens omfattning kommer att anpassas efter befintlig natur. 

Planförslaget har bedömts medföra en betydande miljöpåverkan på grund av 

planområdets läge nära Vänern och den översvämningsrisk som föreligger. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har därför i samråd med länsstyrelsen avgränsats till att 

behandla miljöaspekten översvämningsrisk. 

I kommunens översiktsplan, Översiktsplan 2030 – Mariestads kommun, pekas 

detaljplaneområdet ut som ett område för bebyggelseutveckling på naturmark. Det 

innebär att i nollalternativet där befintlig ÖP fortsätter att gälla kommer den 

strategiska styrningen fortsatt innebära att aktuellt område ska detaljplaneras för 

bostadsbebyggelse. Det betyder att konsekvenserna av nollalternativet och 

planförslaget blir väldigt lika. Av den anledningen har planförslaget i den här 

miljökonsekvensbeskrivningen jämförts både mot nollalternativet och nuläget.  

Enligt nuläget är översvämningsrisken i planområdet betydande. Planområdet ligger 

nära Vänern och i händelse av höjda vattennivåer i Vänern kommer större delen av 

området att ligga under vatten. I vissa områden kommer vattennivån uppgå till 1 

meters djup. Eftersom översvämningen sker i samband med en vattennivåhöjning kan 

översvämningen bli varaktig under en lång tid. Vid en långvarig översvämning kan 

skogsmarken i området ta stor skada och dö. Konsekvensen av nuläget har bedömts 

som måttligt negativ. 

Planförslaget och nollalternativet innebär att området exploateras för bostads-

bebyggelse. För att skydda området mot vattennivåhöjningar i Vänern kommer vallar 

uppföras. Med vallarna ska vattnet från Vänern kunna avvärjas och därmed skydda 

området från översvämning vid ett värsta-scenario. Vallarna kommer dock innebära 

att det skapas instängda områden vilket förvärrar skyfallssituationen för vissa delar av 

planområdet. Vattennivåerna i dessa skyfallsscenarion uppgår som högst mellan 0,3–

0,5 meter i vissa delar av planområdet. Det är viktigt att dagvattenhanteringen i 

området är effektiv så att inte bostäder eller kritisk infrastruktur tar skada. Det finns 

också behov av att höjdsättningen inom området utreds vidare för att säkerställa att 

vatten inte ansamlas mot fastigheterna.  

Sammantaget bedöms planförslaget och nollalternativet leda till mildrad påverkan från 

översvämning inom planområdet och konsekvensen bedöms som liten i jämförelse 

med nollalternativet, förutsatt att åtgärder vidtas för att säkerställa framkomligheten 

till planområdet samt att höjdsättning och dagvattenhantering inom området utreds 

vidare för att minimera risken vid översvämning eller skyfall.   

Gummerstadsvägen är den befintliga tillfartsvägen till området. I samtliga alternativ 

kommer tillfartsvägen till området att svämma över varför det är av stor vikt att 

alternativa vägar till området utreds vidare så att framkomlighet kan säkerställas.  
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1 Inledning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning har utarbetats av AFRY i dialog med Mariestads 

kommun. Rapporten utgör en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL och de 

kompletterande bestämmelserna i Miljöbalken (MB) samt Förordning (2017:966) om 

miljöbedömning. Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att utgöra underlag för 

miljöbedömning av en ny detaljplan vid Gummerstad, Mariestad kommun. 

1.1 Bakgrund och planförslagets syfte 

Mariestads kommun beslutade den 11 februari 2019 om planuppdrag i Gummerstad, 

se Figur 1 för planområdets lokalisering. Det föreslagna planområdet omfattar cirka 5 

hektar av fastigheten Marieholm 1:10, vilken i dagsläget ägs av Mariestads Golfklubb 

samt cirka 7 hektar av fastigheten Marieholm 1:13 (3) vilken ägs av Mariestads 

kommun. Beslut om framtagande av detaljplan togs med anledning av att det 

kommunala bostadsbolaget Mariehus Fastigheter AB har inkommit med en ansökan 

om planbesked för att uppföra bostäder i området.  

Planförslageter syftar till att möjliggöra ett naturnära boende i form av 

småhusbebyggelse samt mindre flerbostadshus. Förslagen bebyggelse inom området 

omfattar cirka 150 bostäder varav ungefär 90 småhus och resterande bostäder i 

mindre flerbostadshus. Den norra delen av planområdet kommer att hållas fri från 

bebyggelse för att minska detaljplanens påverkan på gällande strandskydd. Vidare har 

kommunen som avsikt att bevara ytor av naturmark inom planområdet, vilket innebär 

att kvartersmarkens omfattning kommer att anpassas efter befintlig natur. 

 

Figur 1 Kartan visar detaljplanens lokalisering, representerat genom gulmarkering. Källa: 

Mariestads kommun 

1.2 Nuläge 

Fastigheten Marieholm 1:13 (3) och Marieholm 1:10 ligger väster om Mariestad och 

nås via Gummerstadsvägen. I dagsläget består markanvändningen inom planområdet 

av ett skogsområde som till största del utgörs av barrskog med inslag av björk, se 
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Figur 2. Resterande yta av det föreslagna planområdet utgörs av outnyttjad mark i 

utkanten av Mariestads golfklubb, som angränsar direkt till planområdet från väst. 

Vidare väst om golfbanan ligger Sandvikens naturreservat, en stig från naturreservatet 

korsar planområdet. Kriminalvårdsanstalten Rödjan ligger cirka 400 meter öster om 

planområdet. Anstalten kommer dock att expandera till 2024 och hamnar då cirka 100 

meter från planområdet. Söder om planområdet är det fortsatt skog av samma 

karaktär som den inom området. I direkt anslutning till planområdet i norr ligger 

Gummerstadsvägen, Cirka 200 meter vidare norrut ligger Mariestadssjön, en del av 

Vänern. Norra delen av planområdet omfattar mark som ligger inom strandskydd. I 

området är strandskyddet utvidgat och gäller inom 300 meter från strandlinjen.  

 

Figur 2 Flygfoto från öst som visar planområdet och det omgivande närområdet. Källa: Mariestads 

kommun 

1.3 Plan- och miljöbedömningsprocessen  

En plan som bedöms medföra betydande miljöpåverkan (BMP) omfattas av krav på en 

strategisk miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap. I syfte att ta reda på om planens 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan har Mariestad kommun 

genomfört en undersökning enligt 6 kap. 6–7 §§ miljöbalken och enligt plan- och 

bygglagen 5 kap. 11a §.   

Ett avgränsningssamråd har genomförts skriftligt med Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län som lämnade ett yttrande över miljökonsekvensbeskrivningens 

avgränsning 2022-01-20 (dnr. 402-56370-2021).   

Plan- och miljöbedömningsprocessen görs i enlighet med beskrivningen i Figur 3. 
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Figur 3 Schema för plan- och miljöbedömningsprocessen.  

Under perioden för miljökonsekvensbeskrivningens framtagande befinner sig 

planprocessen för denna detaljplan under planförslag, före samråd. Planförslaget 

planeras att gå ut på samråd under hösten 2022. 

1.4 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte 

Det övergripande syftet med miljöbedömning av detaljplaner är att integrera 

miljöaspekterna i planarbetet, så att en hållbar utveckling främjas. Därtill syftar 

miljöbedömningen också till att möjliggöra en samlad bedömning av den inverkan de 

olika alternativen till markanvändning får på miljön, människors hälsa och hushållning 

med mark, vatten och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa 

direkta och indirekta effekter som planens genomförande medför på människor, djur, 

växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, samt på hushållningen 

med mark, vatten och andra resurser och på den fysiska miljön i övrigt. Den utgör ett 

beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar också 

till att ge alla berörda en samlad bild av planens miljökonsekvenser. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska även innehålla uppgifter om lokalisering, utformning 

och omfattning, förslag på alternativa lösningar, uppgifter om rådande 

miljöförhållanden, nollalternativet (dvs. om planen inte genomförs) samt vilka 

åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa 

miljöeffekterna. 

Genom miljölagstiftningens krav på att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för 

planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan förväntas följande behov bli 

tillgodosedda:  

- att så miljöanpassade lösningar som möjligt eftersträvas. 

- att allmänhetens insyn och möjligheter att påverka projektet säkerställs. 

- att förväntade effekter och konsekvenser av planens miljöpåverkan redovisas 

öppet och fullständigt innan ansvariga myndigheter beslutar om projektets 

genomförande. 

Den första punkten förutsätter att miljöfrågorna hanteras löpande och integrerat under 

projektets gång. Allmänhetens insyn och möjlighet att påverka tillgodoses i första 

hand genom att samråd hålls och att planhandlingar och en 

miljökonsekvensbeskrivning görs tillgängliga för allmänheten. 
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2 Beskrivning av planförslaget 

2.1 Lokalisering 

Fastigheten ligger till stor del på skogsmark, direkt söder om Gummerstadsvägen i ett 

område benämnt som Gummerstad. Planområdet är beläget ungefär en kilometer väst 

om Mariestad och med cykelavstånd till centrum, se Figur 1. Mariestad ligger centralt i 

Mariestads kommun längs med Vänern. Från planområdet finns goda 

kommunikationsmöjligheter med bil och cykel till centrum och därmed stadens 

befintliga infrastruktur, kollektivtrafik, skola samt kommersiella och icke-kommersiella 

service. Planområdet har ett naturskönt läge nära Vänern samt Sandvikens 

naturreservat och därmed särdeles goda rekreationsmöjligheter. Möjlighet till golf finns 

genom en direkt angränsande golfbana och i området finns det även skogsstråk 

lämpliga för aktiviteter som jogging och mountainbike. Från Mariestad finns goda 

kommunikationsmöjligheter i form av tåg och buss. 

2.2 Planförslaget  

Mariestads kommun har en vision om att öka antalet invånare till 28 000 år 2025. Det 

innebär en ökning med 4000 invånare mellan åren 2017 och 2025. För att möjliggöra 

detta finns det i kommunens översiktsplan ett övergripande mål om att bygga 2000 

nya bostäder under den här perioden, vilket innebär en byggnadstakt om cirka 285 

bostäder per år. Kommunen är därmed i stort behov av att göra mark tillgänglig för 

bostadsbyggnation på flera olika platser, där riktlinjen är hållbart ökat 

bostadsbyggande. Med detta menar kommunen bland annat att byggnation ska ske i 

blandad form i närhet till redan etablerade bostadsområden eller befintlig infrastruktur, 

att byggnationen ska placeras där det finns goda möjligheter att resa med 

kollektivtrafik, samt att tillgången och närheten till tätortsnära naturmark är viktig. 

Kommunen konstaterar även att det krävs attraktiva lägen för att locka till sig nya 

invånare varpå strandnära lägen bör prioriteras. Detta gör att mark främst inom 

tätorterna och i synnerhet centralorten Mariestad med Vänern som närmaste granne 

pekas ut för exploatering.   

I dagsläget sker den största exploateringen i de östra delarna av Mariestad, 

huvudsakligen i Sjölyckan som är ett nytt bostadsområde med närhet till natur i 

kombination med en gedigen sjöutsikt. Kommunen anser dock, utifrån aspekten att 

möjliggöra bostäder på flera olika platser i staden, att även områden i väster har 

potential att kunna exploateras och på så vis bilda nya stadsdelar. Dels för att få en 

variation i staden och dels för att kunna motverka segregation som alltför många nya 

bostäder på samma plats kan medföra.   

Ett av områdena som uppfyller dessa kriterier och pekas ut i såväl kommunens 

översiktsplan som bostadsförsörjningsprogram är Gummerstad, se avsnitt 2.3. 

Utbyggnaden av planområdet innebär en expansion i en västlig riktning och bidrar till 

att möta en ökande befolkning med naturnära boende och goda 

rekreationsmöjligheter.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av upp till 150 bostäder 

bestående av ca 90 småhus och resterande flerbostadshus samt kopplad infrastruktur, 

se Figur 4. Planområdet har en yta på cirka 12 hektar och omfattar fastigheten 

Marieholm 1:10, vilket ägs av Mariestads golfklubb, och Marieholm 1:13 (3) som ägs 

av Mariestads kommun. 
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Ingen bebyggelse planeras i den norra delen av detaljplaneområdet, som omfattas av 

utvidgat strandskydd, samt i den västra delen av planområdet där en buffertzon mot 

golfbanan planeras. Planen är utformad för att tillvarata områdets naturvärden, vilka 

integreras i form av gröna korridorer genom bebyggelsen. Dammar kommer att 

anläggas som multifunktionella ytor för dagvattenfördröjning i kombination med 

naturpedagogiska inslag. Stigen som är kopplad till Sandvikens naturreservat kommer 

att bevaras, även om den kan omformas något i samband med utbyggnaden. I södra 

och norra delen av planområdet planeras det att anläggas översvämningsvallar för att 

motverka översvämningar som konsekvens av höga vattenstånd i Vänern. 

Tillfart till planområdet planeras från Gummerstadsvägen i nordöstra delen av 

området, detta genom en stadsgata som möjliggör för tät och platseffektiv 

bebyggelse. Stadsgatan i kombination med minimerade tomter innebär en ökad 

potential för grönytor. Den naturnära upplevelsen förstärks då det endast är några få 

huvudgator för biltrafik, i stället finns det inom området flertalet alternativa leder för 

gående samt mindre fordon, se Figur 4. 

 

 

Figur 4. Förslag för bebyggelse inom detaljplaneområdet för cirka 150 bostäder. Källa: Mariestads 

kommun 
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2.3 Planförhållanden 

2.3.1 Översiktsplan 

I kommunens översiktsplan, Översiktsplan 2030 – Mariestads kommun 

(lagakraftvunnen 2018-07-09), pekas planområdet, Gummerstadsvägen 1, ut som ett 

område för bebyggelseutveckling på naturmark, se Figur 5. Värt att notera är att 

planförslaget för Gummerstad har justerats sedan översiktsplanen vann laga kraft, 

exempelvis då det inte längre planeras bebyggelse i norra delen av området. Av 

översiktsplanen framgår det att ambitionen är att ny bebyggelse på oexploaterad mark 

ska bidra till en ökad tillgänglighet till tätortsnära naturmark. Vidare uttrycks det att 

naturmarkens ekologiska, sociala och ekonomiska värden särskilt ska beaktas när den 

här typen av områden byggs ut. Gränsområdet mellan bebyggelse och naturmark 

kommer utformas med särskild tonvikt på allmänhetens tillgänglighet. Det aktuella 

planområdet pekas ut som ett område med goda strategiska fördelar genom dess 

placering nära Vänern, mellan Mariestads utbud av service och handel och Sandvikens 

naturmiljö och rekreationsområden. 

I översiktsplanen pekas områdets känslighet för översvämning ut, både gällande 

förhöjda vattennivåer i Vänern och till följd av skyfall. Som åtgärd specificeras det att 

det klimatanpassningsåtgärder ska implementeras. 

Den föreslagna detaljplanen i sin helhet går i linje med översiktsplanen. 

 

Figur 5 Föreslagen markanvändning i Mariestads tätort enligt Mariestad kommuns översiktsplan 

2030. Röd cirkel markerar Gummerstadsvägen. Källa: Mariestad kommuns översiktsplan 
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2.3.2 Gällande detaljplaner 

Västra delen av det aktuella planområdet ligger inom detaljplan DP 452 från 2006. 

Överlappande del av planområde är i plankartan utpekat för användning som golfbana. 

Planen har ingen genomförandetid kvar. Det överlappande området består idag av 

outnyttjad mark och används inte som golfbana. Dock innebär planförslaget att ett 

område utpekat för rekreationsändamål, golf, tas i anspråk för uppförande av 

bostäder, vilket strider mot detaljplanen. Planförslaget innebär således att del av den 

gällande detaljplanen för golfbanan ersätts. Strandskyddet inom det föreslagna 

planområdet är delvis upphävt av den gällande detaljplanen, när planen ersätts 

kommer strandskyddet därmed åter träda i kraft, se Figur 6. 

 

Figur 6 Överblick över strandskydd inom planområdet. Källa: Mariestads kommun 

2.3.3 Övriga planer och program 

2.3.3.1 Bostadsförsörjningsprogram 

I Mariestads kommuns bostadsförsörjningsprogram 2017 – 2025 pekas >15 bostäder 

ut som föreslagen markanvändning för ett område benämnt som Golfbanan. Det 

utpekade området överlappar med detaljplaneområdet, se Figur 7. 
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Figur 7 Utpekade områden för bebyggelse i Mariestads bostadsförsörjningsprogram 2017 - 2025. 

Röd cirkel markerar området ”Golfbanan”, delvis överlappande med aktuellt planområdet. Källa: 

Mariestad kommuns bostadsförsörjningsprogram 

2.4 Riksintressen och skyddade områden  

2.4.1 Riksintressen 

I miljöbalken 3 kap. finns ett antal grundläggande bestämmelser för hushållning med 

mark- och vattenområden av betydelse för vissa allmänna intressen. Hushållnings-

bestämmelserna rör främst mark- och vattenområden, men även kulturmiljö och 

friluftslivet. I miljöbalken anges att områden som är av riksintresse ska skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan skada eller försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

riksintresset. I miljöbalken 4 kap har riksdagen pekat ut ett antal geografiska områden 

som i sin helhet är av riksintresse.  

Det föreslagna planområdet berörs i sin helhet av riksintresse för rörligt friluftsliv 

enligt 4 kap. 1–2 §§ miljöbalken. I enlighet med länsstyrelsens yttrande 2022-01-20 

ska planens påverkan på riksintresseområden hanteras i den kommande 

planbeskrivningen och berörs således inte vidare i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

2.4.2 Skyddade områden 

I miljöbalken 7 kap. finns bestämmelser om skyddade områden. Inga verksamheter 

eller åtgärder som kan skada naturmiljön får vidtas inom skyddade områden. Om det 
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finns särskilda skäl, får dispens ges i det enskilda fallet. Sådana dispenser prövas av 

den myndighet som har beslutat om skyddet.  

 

Natura 2000 

Närmaste Natura 2000-områden är Gamla Ekudden. Området är beläget cirka 2,5 

kilometer öster detaljplaneområdet. 

Naturreservat 

Sandvikens naturreservat och rekreationsområde är lokaliserat cirka 800 meter väster 

ut från det föreslagna planområdet. Inom och från naturreservatet finns ett antal 

promenadstigar, varav en passerar genom planområdet. 

Enligt länsstyrelsens yttrande 2022-01-20 hanteras skyddade områden i den 

kommande planbeskrivningen och berörs således inte vidare i denna 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Strandskydd 

Strandskyddet regleras i 7 kap 13 § miljöbalken. Strandskyddets syfte är att 

långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden. Syftet 

är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. Strandskyddet 

utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. 

Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter om det behövs för att 

säkerställa något av strandskyddets syften. 

Inom strandskyddsområde är det förbjudet att utföra vissa åtgärder. Kommunen och 

Länsstyrelsen kan meddela dispens för vissa åtgärder om det finns särskilda skäl och 

strandskyddets syfte inte motverkas. Kommunen kan även upphäva strandskyddet 

genom en särskild planbestämmelse i detaljplan om det finns särskilda skäl. 

Den norra delen av det föreslagna planområdet berörs av ett utökat strandskydd enligt 

7 kap. 14 § miljöbalken. Enligt länsstyrelsens yttrande 2022-01-20 hanteras frågan 

om strandskydd i den kommande planbeskrivningen och berörs således inte vidare i 

denna miljökonsekvensbeskrivning. 

2.5 Naturvärden 

2.5.1 Ekosystemtjänster och grön infrastruktur 

Planområdet ligger i ett större sammanhängande grönområde som binder samman 

Sandvikens naturreservat med Gamla Ekuddens naturreservat och bedöms följaktligen 

vara av betydande vikt för områdets gröna infrastruktur. Vidare är planområdet av 

betydelse för det större sammanhängande områdets produktion av ekosystemtjänster. 

Enligt länsstyrelsens yttrande 2022-01-20 hanteras grön infrastruktur och 

ekosystemtjänster i den kommande planbeskrivningen och berörs således inte vidare i 

denna miljökonsekvensbeskrivning. 

2.5.2 Naturvärdesinventering 

En naturvärdesinventering utfördes under våren 2022 för att tydliggöra planområdets 

naturvärden. Inventeringen inkluderade häckande fåglar. 
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Enligt länsstyrelsens yttrande 2022-01-20 hanteras Naturvärdesinventeringen och 

dess resultat i den kommande planbeskrivningen och berörs således inte vidare i 

denna miljökonsekvensbeskrivning. 

2.6 Fornlämningar 

En arkeologisk utredning utfördes i december 2021 för planområdet. Det hittades inga 

tidigare okända fornlämningar eller spår som ger anledning att förmoda att det finns 

fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom området. 

Enligt länsstyrelsens yttrande 2022-01-20 hanteras fornlämningar och den 

arkeologiska utredningen i den kommande planbeskrivningen och berörs således inte 

vidare i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

2.7 Miljökvalitetsnormer 

Plan- och bygglagen 2 kap. 10 § anger att planer ska följa de miljökvalitetsnormer 

(MKN) som meddelats med stöd av miljöbalken 5 kap. eller tillhörande föreskrifter. 

Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller och syftar till att skydda 

människors hälsa och miljön genom att ange vilka föroreningsnivåer eller 

störningsnivåer som kan godtas utan fara för olägenheter. 

För den här miljökonsekvensbeskrivningen bedöms inga miljökvalitetsnormer beröras 

av planförslaget och därför görs ingen bedömning utifrån dessa. 

3 Alternativ 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 

identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens 

syfte och geografiska räckvidd. Nedan beskrivs de alternativ som utretts inför aktuellt 

planförslag samt det så kallade nollalternativet. 

3.1 Nollalternativ 

3.1.1 Definition av nollalternativ 

Enligt miljöbalken ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras med ett 

så kallat nollalternativ. Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling 

ifall den föreslagna detaljplanen inte genomförs. Nollalternativet används i 

miljökonsekvensbeskrivningen som ett referensalternativ för att bedöma planens 

miljöeffekter och konsekvenser.  

I kommunens översiktsplan ÖP 2030 pekas aktuellt planområde ut som en del av 

Mariestads kommuns planerade bebyggelseutveckling på naturmark, vidare pekas en 

del av området och närområdet ut för bebyggelse i Mariestads 

bostadsförsörjningsprogram. Nollalternativet innebär därmed att planområdet i 

nollalternativet, i likhet med planförslaget, exploateras genom naturnära bebyggelse i 

form av bostäder med kopplad infrastruktur. Nollalternativet innebär vidare att del av 

gällande detaljplan för Mariestads golfbana ersätts för Marieholm 1:10 och att kopplat 

strandskydd inom Marieholm 1:10 därför åter börjar att gälla, se avsnitt 2.3.2. Då 

nollalternativet i detta fall bedöms bli likt den föreslagna detaljplanen kommer 

planförslaget att jämföras både mot nollalternativet och nuläget, vilket beskrivs i 

avsnitt 1.2. 
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3.1.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär i likhet med planförslaget att en exploatering genom 

bostadsbebyggelse sker inom området. Specifik påverkan av nollalternativet kommer 

att bedömas under varje separat aspekt.  

3.2 Alternativa lokaliseringar 

I arbetet med planförslaget har ett antal alternativa lokaliseringar intill golfbanan 

undersökts, se Figur 8. För de olika alternativen har olika aspekter jämförts, såsom 

närhet till rekreation, närhet till kommunens service samt arbetsplatser, risk för 

översvämning inom området samt möjlighet till nyttjande av befintlig struktur såsom 

väg, VA, el, fjärrvärme och fiber, se Tabell 1.  

 

Figur 8 Överblick av de alternativa lokaliseringarna för bebyggelse i Gummerstad. Planförslaget 

gäller område 1. Källa: Mariestads kommun 

Tabell 1  Bedömning av för- och nackdelar gällande fyra parametrar för de alternativa 

lokaliseringarna. Grön färg representerar att parametern är bedömd som en fördel och orange 

representerar en bedömd nackdel. 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Närhet till rekreation Fördel Fördel Fördel 

Närhet till kommunens service samt arbetsplatser Fördel Nackdel Nackdel 

Möjlighet till nyttjande av befintlig infrastruktur Fördel Nackdel Nackdel 

Översvämningsrisk Nackdel Nackdel Nackdel 

 

Alla tre alternativen har närhet till rekreation medan alternativ 1 har närmast till 

kommunal service och arbetsplatser samt är mest tillgängligt med tanke på 
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intilliggande väg. Alternativ 1 är vidare det enda området där det går att nyttja 

befintlig infrastruktur. Inom alla tre områdena föreligger en risk för översvämning 

kopplat till skyfall samt höjda vattennivåer i Vänern. 

Kostnaderna kopplade till att göra marken inom alternativ 1 lämplig för byggnation 

bedöms uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor, detta enligt 2022 års prisnivå. I den 

estimerade summan ingår kostnader för skyddsåtgärder (vall). Kostnaden för att göra 

alternativ 2 eller 3 lämplig för byggnation bedöms uppgå till större summor än fallet 

för alternativ 1, detta då det utöver skyddsåtgärder (vall) även innefattar kostnader 

för infrastruktur som redan föreligger för alternativ 1.  

3.3 Alternativ utformning 

Under arbetet med planförslaget har Mariestads kommun arbetat med olika 

utformningsalternativ och gjort avvägningar avseende ett flertal aspekter kopplade till 

framför allt naturmiljö, vatten samt de övriga utredningar som genomförts som 

underlag för planen. Aktuell utformning är en kompromiss mellan planförslagets mål 

och strategier och de värden som finns på platsen. 

Tidigare fanns ett alternativt planförslag gällande cirka 120 bostäder, se figur 9, 

förslaget har dock avfärdats med fördel till det nuvarande planförslaget då det 

nuvarande planförslaget möjliggör fler bostäder i kombination med en ökad andel 

grönytor. 

 

Figur 9 Planförslag gällande bebyggelse inom området för cirka 120 bostäder. Källa: Mariestads 

kommun 
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4 Avgränsning 
En miljökonsekvensbeskrivning ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella 

projektet, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på 

människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. Länsstyrelsen har i yttrande 

daterat 2022-01-20 meddelat vilken avgränsning miljökonsekvensbeskrivningen bör 

ha. 

4.1 Tematisk avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas tematiskt till att behandla de miljöaspekter 

som Länsstyrelsen i sitt yttrande 2022-01-20 bedömt kan komma att innebära 

betydande miljöpåverkan och ska miljöbedömmas. Detta innefattar aspekten 

översvämningsrisk, kopplat både till högvattenstånd i Vänern och vid skyfall. 

Övriga miljöaspekter bedöms inte påverkas i någon stor omfattning och kommer 

därför behandlas inom planbeskrivningen. 

4.2 Geografisk avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar både konsekvenser inom planområdet och, 

när det är relevant, konsekvenser utanför planområdet. I de fall påverkan sker utanför 

planområdet används ett så kallat influensområde, som antas vara den geografiska 

yta i planens närområde som direkt och indirekt kan påverkas av planens 

genomförande. Radien på ytan som antas påverkas är i utgångsläget ca 500 m från 

planområdet åt alla håll. Den geografiska avgränsningen kan dock variera beroende på 

vilken aspekt som påverkas. I det fall påverkan bedöms uppstå på längre avstånd från 

planområdet beskrivs det i kapitel 6 för den aktuella aspekten.  

4.3 Tidsmässig avgränsning 

För bedömning av miljöeffekterna av detaljplanen utgås i första hand från år 2030 då 

aktuell detaljplan antas vara genomförd. Planens genomförandetid är 5 år från det att 

detaljplanen vinner laga kraft. Byggnation inom kvartersmark planeras att påbörjas 

årsskiftet 2024/2025 för att färdigställas omkring år 2030.  

5 Metod för konsekvensbedömning 
Miljökonsekvenser av planförslaget samt det definierade nollalternativet jämförs med 

nuläget. Bedömningarna omfattar tillfälliga och bestående effekter som uppstår på 

kort och lång sikt. I bedömningen inkluderas indirekta (sekundära) och kumulativa 

(samverkande) effekter, både positiva och negativa konsekvenser redovisas. 

Bedömningarna görs utifrån förutsättningen att detaljplanen genomförs fullt ut.  

Bedömningarna i denna miljökonsekvensbeskrivning har genomförts av personer med 

miljövetenskaplig examen eller motsvarande samt yrkeserfarenhet av 

miljökonsekvensbeskrivningar. 

5.1 Bedömningsgrunder 

I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda intressen samman med 

påverkan och effekt för att ge en konsekvens. Konsekvensbedömningen sker i tre 

steg: påverkan, effekt och konsekvens.  

Värde (och känslighet) beskriver de värden som finns i planområdet och i 

influensområdet som kan komma att påverkas av verksamheten eller åtgärden. 



 

 

MKB DP Gummerstad 220525.docx 

Sida 19/39 

 

 

Värden inom respektive miljöaspekt/miljöintresse kategoriseras enligt skalan högt 

värde, måttligt värde eller lågt värde och för ett lokalt, regional och nationellt 

perspektiv.   

Påverkan – är den förändring av fysiska förhållanden som projektets genomförande 

medför. Det kan handla om exempelvis ljud, utsläpp av föroreningar, förlust av 

värdefulla naturmiljöer, ökat antal transporter i området osv. Påverkan kan vara lokal, 

regional eller nationell samt vara permanent eller temporär. 

Effekt – beskriver den betydelse som påverkan (förändringen) bedöms få för 

förekommande värden i omgivningen, dvs påverkans storlek och omfattning. Direkta 

effekter uppkommer som en omedelbar följd av till exempel fysiskt intrång, ljud eller 

påverkan på vatten. Indirekta effekter uppkommer sekundärt till följd av en åtgärd.  

Vilken/vilka effekter som uppstår till följd av en påverkan måste relateras till områdets 

specifika förutsättningar, det vill säga vilka värden som förekommer och utsätts för 

påverkan, och deras känslighet. I ett område med få värden kan således effekterna 

förväntas bli av mindre skala, medan effekterna på en plats med höga värden eller 

värden med hög känslighet förväntas bli större. Värderingen av effekten görs med 

hänsyn till relevanta bestämmelser, exempelvis miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser, vedertagna rikt- eller gränsvärden och gällande 

miljökvalitetsnormer.  

Konsekvens är en värdering av vad miljöeffekterna medför för de intressen som 

berörs. Vid värderingen av konsekvenserna utgår bedömningen ifrån 

värdets/intressets känslighet, hur många som är berörda, miljövärdets betydelse samt 

hur stor förändringen bedöms bli. Vid värderingen av miljökonsekvenser görs 

bedömningen mot ett jämförelsealternativ, ofta ett så kallat nollalternativ. 

Nollalternativet beskriver den framtida utvecklingen om planen inte genomförs. I det 

här fallet är nollalternativet och planförslaget ytterst lika varandra varför planförslaget 

även jämförs med nuläget, se avsnitt 1.2 

Konsekvenserna värderas enligt följande skala: stor negativ konsekvens, måttlig 

negativ konsekvens, liten negativ konsekvens, obetydlig konsekvens eller positiv 

konsekvens. En lokal konsekvens blir generellt lägre värderad jämfört med om 

planförslaget medför regionala eller nationella konsekvenser för miljöaspekten. 

Tabell 2 Matris som illustrerar bedömningsmetodik i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Aspektens 

värde/känslighet 

Miljöeffekt, ingreppets/störningens omfattning 

 Stor negativ 

påverkan/effekt 

Måttlig negativ 

påverkan/effekt 

Liten negativ 

påverkan/effekt 

Obetydlig eller 

positiv 

påverkan/effekt 

Högt värde Stor negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Obetydlig eller 

positiv konsekvens 

Måttligt värde Stor negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Obetydlig eller 

positiv konsekvens 

Lågt värde Måttlig negativ 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Obetydlig eller 

positiv konsekvens 
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5.2 Läsanvisning för konsekvensbedömningen 

I kapitel 6 kommer miljökonsekvenser för respektive miljöaspekt att redovisas. 

Avsnitten är uppbyggda så att förutsättningarna med föreslagen detaljplan beskrivs. 

Därefter bedöms konsekvenser av planförslaget och följs av förslag på åtgärder som 

syftar till att minska de negativa effekterna av planförslaget samt en sammantagen 

bedömning utifrån matrisen med bedömningsskalan. 

I kapitel 7 kommer planens påverkan på kommunala, regionala, nationella miljömål 

och Agenda 2030-målen att redovisas.  

6 Miljökonsekvenser 
I detta avsnitt beskrivs de miljökonsekvenser som föreslagen detaljplan bedöms 

medföra för aspekten hushållning med naturresurser avseende jordbruk. För varje 

delaspekt beskrivs förutsättningarna inom planområdet och i influensområdet i 

nuläget, bedömning av konsekvenser jämfört med nuläget samt åtgärdsförslag för att 

minska effekterna av påverkan. I vissa fall är åtgärdsförslagen inte möjliga att 

omhänderta i planprocessen utan beskriver då en möjlighet att i senare skede hantera 

en miljökonsekvens.  

6.1 Översvämningsrisk  

En översvämningsutredning genomfördes under hösten 2021 av AFRY på uppdrag av 

Mariestads kommun för att kartera hur planområdet påverkas vid framtida skyfall och 

höjda vattennivåer i Vänern. Utredningen har legat som grund vid bedömning av 

risken för översvämning inom det föreslagna planområdet.  

6.1.1 Förutsättningar 

Höga vattenstånd – Vänern 

Områdets marknivåer och närhet till Vänern innebär att höjda vattennivåer kan 

påverka planområdet. Vid framtagande av översvämningsutredningen har man använt 

sig av planeringsmodellen som presenteras i rapporten ”Stigande vatten – en handbok 

för fysisk planering i översvämningshotade områden”. Modellen används för att 

analysera områden som kan påverkas av höjda vattennivåer vid Vänern (Länsstyrelsen 

Västra Götalands och Värmlands län, 2011). Översvämningszonerna för Vänern är 

indelade i fyra zoner. Zon 4 utgörs av intervallet mellan medelvattennivån och 100-

årsnivån, zon 3 av intervallet mellan 100-årsnivån och 200-årsnivån, zon 2 mellan 

200-årsnivån och beräknad högsta vattennivå och zon 1 utgörs av all mark över nivån 

för beräknad högsta vattennivå (Länsstyrelsen Västra Götalands och Värmlands län, 

2017).  

Planförslaget kategoriseras som helårsboende vilket innebär att det bör placeras inom 

zon 1. Vid placering inom zon 2 krävs det att man vidtar åtgärder och zon 3 och 4 ska 

undvikas. I Länsstyrelserna Västra Götalands och Värmlands län (2017) har beräknade 

högvattennivåer i Mariestads kommun satts i relation till översvämningszonerna från 

deras rapport (2011) enligt nedan:  

• Zon 4: lägre än +46,65 m 

• Zon 3: +46,65 till +46,85 m 

• Zon 2: +46,85 till 47,44 m 

• Zon 1: högre än +47,44 m 
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Nivåerna är baserade på den nuvarande tappningsstrategin (från 2008), 

klimatscenario RCP 8.5 för perioden 2069–2098, vinduppstuvning (20m/s) inklusive 

säkerhetsmarginal och landhöjningen beräknad för år 2100. 

Skyfall 

Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada för 

närliggande områden vid en översvämning från minst ett 100-årsregn. Vid bedömning 

av översvämningsrisk ska en klimatfaktor inkluderas, en lämplig klimatfaktor för ett 

100-års regn är utifrån dagens kunskapsläge mellan 1,2–1,4 vilket innebär att 

regnvolymen antas öka med 20–40% fram till år 2100 (Länsstyrelserna i Stockholms 

och Västra Götalands län, 2018). I översvämningsutredningen som ligger till grund för 

utredning av översvämningsrisken utgick man från ett 100-årsregn med en 

klimatfaktor 1,25, detta i enlighet med Mariestad kommuns policy för hantering av 

dagvatten (Mariestads kommun, 2018).  

6.1.2 Nuläget 

Höga vattenstånd – Vänern 

Nivåerna inom planområdet varierar mellan cirka +45 och +50 m vilket innebär att 

området spänner över samtliga fyra zoner enligt Faktablad – Vänern (Länsstyrelsen 

Västra Götalands och Värmlands län, 2017). Delar av området tillhör zon 4 (lägre än 

100-årsnivån, +46,65 m) medan andra delar tillhör zon 1 (högre än beräknad högsta 

nivå +47,44 m) (AFRY, 2021).  

Figur 10 visar resultatet vid högsta beräknad vattennivå (+47,44 m) och Figur 11 visar 

resultatet vid 100-årsnivån (+46,65 m). Vid den beräknade högsta vattennivån uppgår 

vattendjupet till över 1 m inom stora delar av området, värst drabbat är de västliga, 

sydliga och nordostliga delarna, se Figur 10. Vid 100-årsnivån blir den översvämmade 

ytan mindre och begränsad till de västliga och sydliga delarna och vattendjupet 

överstiger endast 1 m på några fåtal områden, se Figur 11. Vägen fram till 

planområdet svämmar över i båda dessa alternativ vilket betyder att framkomligheten 

till planområdet blir begränsad. Även golfbanan i anslutning till den västra sidan om 

planområdet blir kraftigt översvämmad vid ökade vattennivåer (AFRY, 2021).  
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Figur 10. Översvämmade områden vid beräknad högsta vattennivå i Vänern (+47,44). 

Planområdet är markerat i svart.  

 

Figur 11. Översvämmade områden vid 100-årsnivå i Vänern (+46,65). Planområdet är markerat i 

svart.  

Skyfall 

Resultat från skyfallsanalys för ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 med befintliga 

förhållanden presenteras i Figur 12. Redovisat är även ungefärliga rinnvägar som 

modellerats. Inom planområdet är vattendjupet generellt mellan 0,1–0,3 m inom de 

översvämmade ytorna. Några mindre områden förekommer där vattendjupet är mellan 

0,3–0,5 m. 
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Figur 12. Resultat av skyfallsanalys för nollalternativ. Redovisat är maximalt vattendjup i meter, 

mindre än 0,1 m redovisas ej. Ungefärliga rinnvägar är presenterat i ljusblått. 

6.1.3 Konsekvenser av planförslaget 

Höga vattenstånd - Vänern 

Den enda möjligheten att hindra vatten från att översvämma planområdet vid höga 

vattenstånd i Vänern och göra området byggbart anses vara genom att anlägga vallar 

längs de plangränser där vatten rinner in, se Figur 13 (AFRY, 2021).  
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Figur 13. Resultat av analys med högsta beräknad vattennivå i Vänern med föreslagen placering 

av vallar i svart längs plangränsen. 

Vallarna måste vara täta och tillräckligt höga för att vatten ej ska rinna över. Vallarna 

kommer att byggas upp av lera till en höjd beräknad höjd av +47,44 m, vallarnas höjd 

kommer säkerställas genom planbestämmelse. Skulle en vall någonstans punkteras 

eller vara lägre än vattennivån i Vänern kommer området att fyllas upp med vatten till 

rådande vattennivå i Vänern. Fördelen med vallar är att om de utformas och placeras 

rätt stoppas vatten helt från att översvämma området vid höga vattenstånd. 

Nackdelen med att anlägga vallar är att det skapas instängda områden inom 

planområdet vilket kan leda till en försämrad skyfallssituation (AFRY, 2021).  

Skyfall 

Figur 14 redovisar resultatet av skyfallsanalysen för ett 100-årsregn med klimatfaktor 

1,25 och den föreslagna placeringen av vallar. I figuren redovisas även placeringen av 

byggnaderna i planförslaget och de nya rinnvägar som modellerats (AFRY, 2021).  

Vid jämförelse av skyfallsanalysen för nuläget med beräknad högsta nivå i Vänern (se 

Figur 10) med skyfallsanalysen för planförslaget där vallar lagts till (se Figur 14) kan 

man se en viss ökning av översvämningarnas utbredning och djup i resultatet 

planförslaget. En ny översvämningszon har skapats i det nordvästra hörnet som på de 

djupaste ställena uppgår till mellan 0,5 och 1 meter. I den delen planeras emellertid 

ingen bebyggelse och den nya översvämningszonen kommer därmed inte orsaka 

någon skada på byggnader. Vidare har en lågpunkt skapats längs den västra sidan av 

planområdet där vattennivåerna beräknas öka vid ett 100-årsregn. Även längs vallen i 
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söder beräknas vattennivåerna öka. För de östra delarna av planområdet ses ingen 

skillnad mellan nuläget och planförslaget. Vallen i nordöstra delen av planområdet 

verkar inte bidra till någon försämring av skyfallssituationen inom planområdet. 

Troligtvis beror det på att de naturliga rinnvägarna är i sydvästlig riktning och vattnet i 

stället stoppas uppströms området (AFRY, 2021).  

Markgenomsläppligheten är medelhög till hög inom större delen av planområdet vilket 

kan vara en förklaring till att skillnaden i översvämning jämfört mot nuläget är relativt 

liten. Enligt resultatet i Figur 14 kommer översvämningen intill fasaden på vissa 

byggnader uppgå till 0,1–0,3 m. Ett fåtal byggnader har ett vattendjup på 0,3–0,5 m 

intill fasaden (AFRY, 2021). 

 

Figur 14. Resultat av skyfallsanalys med vall. Vallar är redovisat i svart, planförslagets gräns i 

rött. Maximalt vattendjup är redovisat i meter, mindre än 0,1 meter redovisas ej. Placering av 

planerad bebyggelse är också redovisad. 

Skyfallsanalysen har inte tagit hänsyn till eventuella effekter till följd av förändrad 

markanvändning efter exploateringen. En ökad andel hårdgjord yta vid anläggning av 

gator och byggnader kan leda till en ökad avrinning och minskad infiltration. Vidare 

har dagvattensystem som troligtvis kommer att anläggas i samband med 

exploateringen inte tagits hänsyn till.  

6.1.4 Åtgärdsförslag 

Vid beräknad högsta nivå i Vänern uppgår vattendjupet inom planområdet till över 1 m 

på vissa områden. Vallar har föreslagits som åtgärd för att motverka översvämning till 

följd av höjda vattennivåer i Vänern. Vallarna föreslås anläggas längs de delar av 

plangränsen där vatten kommer in och bör ha en marginal över det beräknade högsta 
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vattenståndet så att vatten ej ska rinna över. Med hjälp av vallarna är det möjligt att 

skydda området från översvämning vid höga vattenstånd i Vänern.  

Anläggning av vallar kommer dock innebära att det skapas instängda områden vilket 

förvärrar skyfallssituationen för vissa delar av planområdet, se Figur 14. För att 

motverka en försämring av skyfallssituationen och för att skydda planerade byggnader 

har två alternativ för att avleda vatten tagits fram.  

Alternativ 1 innebär att marknivån i ett område i den nordvästra delen av planområdet 

sänks för att skapa en skyfallsyta dit vatten kan ledas. I det området föreslås sedan en 

trumma genom vallen för att leda vatten ut från planområdet. Trumman bör förses 

med en backventil för att motverka att vatten rinner in på området vid höjda 

vattennivåer i Vänern. Figur 15 redovisar resultat av skyfallsanalys med justerad 

höjdsättning, vallar och föreslagen trumma genom vall.  

De föreslagna åtgärderna minskar översvämningsdjupet något längs den västra sidan 

av planområdet. Det innebär att byggnaderna i denna del nu har ett vattendjup på 

mellan 0,1–0,3 m vid fasaden. I de sydliga och östra delarna av området ses dock 

ingen förbättring av skyfallssituationen med dessa åtgärder. För att vidare förbättra 

avrinningen till skyfallsytan och ut ur planområdet hade skyfallsytan behövt sänkas 

ytterligare. Det var dock inte möjligt förutsatt att vattnet ska ledas ut ur området med 

självfall. Vid nedsänkning av en yta bör även grundvattennivåer has i åtanke.  

 

Figur 15. Resultat av skyfallsanalys (maximalt vattendjup) med vallar och med föreslagna 

åtgärder enligt alternativ 1. 

Alternativ 2 innebär att man placerar två trummor genom vallarna, längs den västra 

plangränsen och en i sydväst. Placeringen av den västra trumman innebär att den 
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befintliga rinnvägen ut ur planområdet behålls, se Figur 16. Alternativet innebär vidare 

att det inte behöver ske någon justering i höjdsättning inom planområdet. Resultatet 

visar även att skyfallssituationen inom planområdet blir med dessa åtgärder något 

bättre jämfört med alternativ 1. Den västra trumman leder till att översvämningen 

längs den västra plangränsen minskar i djup och utbredning och den södra trumman 

bidrar till att översvämningen minskar något i de sydliga delarna. Till öster är 

översvämningen densamma som för nollalternativet. Vattendjupet intill påverkade 

byggnaders fasad ligger generellt inom intervallet 0,1–0,3 m med några undantag i de 

östra och sydöstra delarna där vattendjupet på vissa platser uppgår till 0,3–0,5 m.  

 

Figur 16. Resultat av skyfallsanalys (maximalt vattendjup) med vallar och med föreslagna 

åtgärder enligt alternativ 2. 

Trots de föreslagna åtgärderna så drabbas ett fåtal byggnader av vattendjup djupare 

än 0,2 m intill fasaden. Dessa byggnader bör höjdsättas för att undvika att ny 

bebyggelse tar skada och säkra tillgängligheten till entréer. För att en byggnad inte 

ska ta skada av fukt ska marken invid byggnaden ges en lutning för avrinning av 

dagvatten eller förses med anordningar för uppsamling och avledning av dagvatten, 

såvida byggnaden inte är utformad för att klara vattentryck. Enligt boverket (2021) 

bör markytan invid byggnaden luta från byggnaden med en lutning om 1:20 inom 3 

meters avstånd. I de fall en sådan lutning inte går att åstadkomma bör ett avskärande 

dike finnas.  

Dagvatthantering 

Enligt Tyréns (2021) genomförda dagvattenutredning för området föreslås två 

dagvattendammar för fördröjning och rening inom planområdet. En av dammarna 

föreslås att placeras precis söder om föreslagen skyfallsyta enligt alternativ 1 (som 
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beskrivs i åtgärdsförslagen ovan) och ha sin utsläppspunkt i det befintliga diket i de 

västra delarna av området. Den andra dammen (se Figur 17) föreslås även den ha sin 

utsläppspunkt i befintligt dike (se Figur 18) och sedan ledas ut ur planområdet via 

diket.  

 

Figur 17. Karta över planområdet, föreslagen placering av dagvattenbrunn i blått. Källa: Tyréns, 

2021.  
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Figur 18. Bilden visar ytvattnets rinnvägar och de svarta pilarna illustrerar rinnvägsriktningen. 

Det blå strecket som sträcker sig från söder till den västra sidan av planområdet är det befintliga 

diket. Källa: Tyréns, 2021. 

Viss samordning kan behövas för att dagvattenhanteringen och skyfallslösningen enligt 

alternativ 1 ska fungera. Enligt alternativ 1 leds inte vattnet ut ur planområdet genom 

befintlig rinnväg utan vattnet leds norrut mot en skyfallsyta för att därefter ledas ut ur 

planområdet genom trumman i det nordvästra hörnet med Vänern som recipient, se 

Figur 15. Det innebär att om alternativ 1 blir aktuell skyfallslösning bör 

utsläppspunkten för den föreslagna norra dagvattendammen inte gå mot befintligt dike 

utan i stället bör vatten ledas vidare mot skyfallsytan för att därifrån ledas ut ur 

området genom trumman.  

Eftersom båda dammarna som föreslås i dagvattenutredningen har sin utsläppspunkt i 

det befintliga diket anses dagvattenutredningen sammanfalla väl med alternativ 2 av 

de föreslagna skyfallshanteringarna. Detta då en trumma föreslås genom vallen där 

befintligt dike rinner ut ur planområdet och dagvattenhanteringen påverkas således 

inte.  

Framkomlighet till planområdet 

Gummerstadsvägen är den befintliga tillfartsvägen till området och kommer vid höga 

vattenstånd i Vänern drabbas av kraftig översvämning, se Figur 10 och Figur 11. På 

grund av detta bör framkomligheten till planområdet ses över.  

Figur 19 visar en schematisk skiss av förslag på ny tillfartsväg till området. Förslagsvis 

kan vägen öster om planområdet nyttjas, tillfart kan ske via Västra vägen och 

Tranvägen alternativt direkt från korsningen med Gummerstadsvägen. I anslutning till 

korsningen med Gummerstadsvägen svämmas dock vägen över i samtliga scenarier 

och om denna sträcka väljs som tillfart behövs troligtvis åtgärder vidtas i anslutning till 

korsningen för att säkra framkomligheten.  
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Från befintlig väg föreslås sedan anläggning av en ny väg med infart till planområdet 

längs den södra plangränsen. Infarten bör ske där inga vallar är belägna och tillräckligt 

högt för att inte drabbas av översvämning vid höga vattenstånd i Vänern. 

 

Figur 19. Schematisk skiss på ny tillfartsväg till planområdet. Grovt föreslagen dragning på ny 

väg i rött streckat.  

6.1.5 Samlad bedömning av översvämningsrisken 

I Tabell 3 nedan redogörs för en samlad konsekvensbedömning av aspekten 

översvämningsrisk där planförslaget jämförs med nuläget och nollalternativet. 

Bedömningen är gjord enligt avsnitt 5 Bedömningsgrunder och åtgärdsförslag är 

inräknade i bedömningarna. 

En översvämning av planområdet i ett nuläge kontra översvämning av området i 

nollalternativ och genom planförslaget genererar påverkan på olika miljöaspekter. I ett 

nuläge bedöms översvämningsrisken främst ge konsekvenser för naturmiljö, samt för 

framkomlighet till området. 

När området är exploaterat (genom nollalternativ eller aktuellt planförslag) betyder det 
att risker och konsekvenser till följd av översvämning ändrar karaktär genom att risker 
kopplade till människors hälsa, skador på egendom och viktig infrastruktur uppstår. 
Här har dock åtgärdsförslag för hantering av översvämningsrisken vägts in i 
konsekvensbedömningen, vilket innebär att vattennivåerna för översvämningen är 
lägre i planförslaget och därmed kan konsekvenserna mildras.  

Tabell 3. Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd 
av bedömningsgrunderna.    = stor negativ konsekvens     = måttlig negativ konsekvens     = 

liten negativ konsekvens     = ingen eller positiv konsekvens 

Miljöaspekt Nuläge Nollalternativ Planförslag 

 

Översvämning Måttlig negativ 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Kommentar Nuläget innebär att området riskerar att översvämmas när vattennivåerna 
i Vänern ökar. Enligt utförd översvämningsutredning kan vattennivån vid 

högsta modellerat vattenstånd uppgå till över 1 meter i vissa områden. 
Majoriteten av planområdet skulle vara täckt av vatten. I och med att 
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Miljöaspekt Nuläge Nollalternativ Planförslag 

översvämningen sker i samband med vattenhöjning i Vänern kan en 

översvämning bli långvarig vid en dimensionerande nivå. Området består 
av skogsmark och vid långvarig översvämning kan skogsmarken ta stor 

skada och dö. Dessutom kommer tillfartsvägen att svämmas över vilket 
kraftigt minskar tillgängligheten till området i händelse av översvämning. 

Konsekvensen av nuläget bedöms som måttligt negativ. 
 

Vid nollalternativet förmodas att området exploateras av samma syfte 
som i det aktuella planförslaget och med samma åtgärder för att 

motverka översvämning. Med vallar kommer översvämning vid ett värsta-
scenario att kunna avvärjas. Vallarna kommer dock innebära att det 

skapas instängda områden vilket förvärrar skyfallssituationen för vissa 
delar av planområdet. Vid exploatering kommer det att uppföras 

bostadshus i området vilket innebär att översvämning kan leda till skador 
på egendom och skador på kritisk infrastruktur som el, vatten och avlopp. 

Därför är det viktigt att dagvattenhanteringen i området är effektiv så att 
inte bostäder eller kritisk infrastruktur tar skada. Förslag på hantering av 

dagvatten för att skydda hälsa, egendom och infrastruktur har 
adresserats.  

 
Nollalternativ och planförslag bedöms vara likvärdiga, något beroende på 

utformnings- och exploateringsgrad.  
 

I samtliga alternativ kommer tillfartsvägen till området att svämma över 
varför det är av stor vikt att alternativa vägar till området utreds vidare 

så att framkomlighet kan säkerställas.  
 

Sammantaget bedöms planförslaget och nollalternativet leda till mildrad 

påverkan från översvämning inom planområdet och konsekvensen 
bedöms som liten i jämförelse med nuläget, förutsatt att åtgärder vidtas 

för att säkerställa framkomligheten till planområdet samt att höjdsättning 
och dagvattenhantering inom området utreds vidare för att minimera 

risken vid översvämning eller skyfall. 
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7 Planförslagets påverkan på miljö- och 

hållbarhetsmål  
I nedanstående stycke analyseras planförslaget mot globala, nationella, regionala och 

lokala hållbarhetsmål.  

7.1 Agenda 2030 

Den 25 september 2015 antog världens ledare 17 globala hållbarhetsmål som ska 

uppnås till år 2030. Målen syftar till en hållbar och rättvis utveckling världen över och 

integrerar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter som är de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling. 

I Tabell 4 redogörs för vilka mål inklusive delmål som är relevanta för planförslaget 

och om detaljplanen medverkar eller motverkar till att uppnå målen. Planförslaget 

bedöms inte skilja sig från nollalternativet på ett betydande sätt gällande påverkan på 

nedanstående miljömål (beroende på nollalternativets utformnings- och 

exploateringsgrad kan dock mindre skillnad i målförenlighet föreligga). Bedömning i 

Tabell 4 görs därför mot ett nuläge. 

Tabell 4 Hållbarhetsmål inkl. delmål. Orange färg innebär motverkande av att uppnå målet, gul 

färg innebär att detaljplanen både motverkar och medverkar till att uppnå målet, grön färg 

innebär att detaljplanen medverkar till att uppnå målet. 

Hållbarhetsmål Bedömning 

3. God hälsa och välbefinnande 

- Trafiksäkerhet 

- Minska utsläpp till luft, vatten och mark 

En viktig aspekt med aktuellt planförslag är områdets 

närhet och koppling till befintlig infrastruktur. 

Planförslaget innehåller vidare förslag som skapar en 

trafiksäker miljö, med endast några få välplanerade 

huvudgator med biltrafik, och i stället flertalet 

alternativa leder för gående samt mindre fordon.  

 

Negativ påverkan kopplat till målet är mindre utsläpp till 

luft av partiklar från transporter som kan påverka 

människors hälsa, i samband med ökad trafik till 

området. 

Planförslaget bedöms både medverka till samt motverka 

till att uppnå målet. 

6. Rent vatten och sanitet 

- Säkert dricksvatten för alla 

- Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt 

utöka återanvändning 

- Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem 

Planförslaget innebär system för rening och fördröjning 

av dagvatten från planområdet, vilket kommer minska 

transport av potentiellt förorenande ämnen till recipient 

Vänern. Planförslaget bedöms således vara i linje med 

målet. 

 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt 

Planförslaget bedöms vara i linje med målet genom 

ökade bostadsmöjligheter i staden, vilket kan leda till 

ökad lokal arbetskraft. 

10. Minskad ojämlikhet  

- Främja social, ekonomisk och politisk inkludering 

- Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota 

diskriminering 

I dagsläget sker den största exploateringen av bostäder 

inom de östra delarna av centralorten. Kommunen 

arbetar dock utifrån aspekten att möjliggöra bostäder på 

flera olika platser i staden, där potential finns att även 

exploatera i stadens västra delar (till exempel 

Gummerstad) och skapa nya stadsdelar i det området. 

Detta bidrar till en variation av bostadsmöjligheter i 

staden och kan motverka segregation.  

 

Planförslaget bedöms således vara i linje med målet. 

11. Hållbara städer och samhällen 

- Säkra bostäder till överkomlig kostnad 

- Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 

- Inkluderande och hållbar urbanisering 

Dagvattendammarna och grönytor som planeras syftar 

till att utgöra rekreativa miljöer samt fungera som 

ekosystemtjänster då dammarna utgör fördröjning vid 

eventuella skyfall. Planen kommer även att bevara 
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Hållbarhetsmål Bedömning 

- Skydda världens kultur – och naturarv 

- Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer 

- Minska städers miljöpåverkan 

- Skapa säkra och inkluderande grönområden för 

alla 

naturmark för att mildra barriär- och 

fragmenteringseffekter. 

 

Fysiska skyddsåtgärder för att minska föreliggande 

översvämningsrisker ingår i planförslaget, i syfte att 

skapa ett välplanerat, hållbart bostadsområde som kan 

möta framtida utmaningar.  

 

Planförslaget bedöms således vara i linje med målet. 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

- Hållbar förvaltning och användning av 

naturresurser 

Jämfört med nuläget kommer den ändrade 

markanvändningen medföra förändrade värden i 

området avseende vilka ekosystemtjänster som gynnas 

av de förändrade förhållandena. 

 

Planförslaget kan komma i konflikt med en hållbar 

förvaltning av naturresurser, då ekosystemtjänster 

förvinner från platsen i samband med exploatering. 

Hänsyn till detta har dock tagits i planen då vikt läggs på 

att skapa grönområden för både rekreation och 

bevarande av naturmiljö. 

 

Planen bedöms därför både medverka till och motverka 

måluppfyllelse. 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

- Stärk motståndskraften mot och 

anpassningsförmågan till klimatrelaterade 

katastrofer 

- Integrera åtgärder mot klimatförändringar i 

politik och planering 

- Öka kunskap och kapacitet för att hantera 

klimatförändringar 

Detaljplanen medför borttagning av fler träd än nuläget, 

ökade transporter till och från området, samt utsläpp 

under byggnation, vilket kan ge negativ klimatpåverkan. 

 

De planerade dagvattendammarna samt ytor för 

fördröjning av vatten syftar till att minska riskerna för 

konsekvenser vid skyfall inom detaljplaneområdet. 

 

Fysiska skyddsåtgärder för att minska föreliggande 

översvämningsrisk i området ingår även i planförslaget, i 

syfte att skapa ett välplanerat, hållbart bostadsområde 

som kan möta framtida klimatutmaningar.  

 

Planen bedöms därför både medverka till och motverka 

måluppfyllelse. 

16. Fredliga och inkluderande samhällen 

- Säkerställ ett lyhört, inkluderande och 

representativt beslutsfattande 

Detaljplanen medverkar till att uppnå målet med en 

inkluderande samrådsprocess där 

miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att sprida 

information. Åtgärder för en inkluderande 

samrådsprocess är en väsentlig del av måluppfyllelsen. 

Planförslaget bedöms således vara i linje med målet.  

 

Detaljplanen bedöms medverka till att uppfylla de globala målen Rent vatten och 

sanitet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Minskad ojämlikhet, Hållbara 

städer och samhällen samt Fredliga och inkluderande samhällen. Detaljplanen bedöms 

både medverka till att uppfylla samt motverka målen God hälsa och välbefinnande, 

Hållbar konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringarna. 

7.1.1 Mariestads kommuns strategi för Agenda 2030 

Kommunen har tagit fram en egen strategi för Agenda 2030, där kommunala lokala 

mål kopplas till de globala målen. För arbetet med de globala målen har kommunen 

identifierat tre insatsområden; Livsstil, Omställning och Försörjning. Till grund för 

insatsområdena ligger kommunens koppling till- och utmaningar kring de globala 

målen såväl som kommunens vision samt kommunfullmäktiges och nämndernas mål. 
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Nedan redogörs för vilka kommunala mål som är relevanta för planförslaget och om 

detaljplanen medverkar eller motverkar till att uppnå målen. Planförslaget bedöms inte 

skilja sig från nollalternativet på ett betydande sätt gällande påverkan på 

nedanstående miljömål (beroende på nollalternativets utformnings- och 

exploateringsgrad kan dock mindre skillnad i målförenlighet föreligga). Bedömning i 

Tabell 5 görs därför mot ett nuläge. 

Tabell 5. Kommunala mål utifrån Agenda 2030 och identifierade insatsområden. 

Kommunala mål utifrån 

Agenda 2030 

Bedömning  

Insatsområde Livsstil 

Mål: 

- Kommunen ger möjligheter till 

god hälsa hos invånarna genom 

trygga miljöer och närhet till 

rekreation. 

 

Kopplar till globala målen 

1 ,2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 

16, 17 

I jämförelse med nuläget innebär planförslaget etablering av bostäder i 

närhet till vatten och natur, samt golfbana. Det ger goda 

rekreationsmöjligheter för de boende inom detaljplaneområdet. 

Planförslaget innehåller vidare förslag som skapar en trafiksäker miljö 

med endast några få välplanerade huvudgator med biltrafik och i stället 

flertalet alternativa leder för gående samt mindre fordon. 

Planförslaget bedöms bidra till måluppfyllelse. 

Insatsområde Omställning 

Mål: 

- Kommunen bygger och 

renoverar smart och 

resurseffektivt med cirkulära och 

giftfria material.  

 

Kopplar till globala målen 

7, 9, 11, 12, 13, 17 

Planförslaget innehåller behovsanpassade och hållbara lösningar för att 

möta framtida klimatutmaningar. I planförslaget ingår fysiska 

skyddsåtgärder för att minska föreliggande översvämningsrisk i det 

aktuella området. Detta genom skyddsvallar mot översvämning utifrån, 

samt avledning av vatten ut ur området i form av skyfallshantering. 

Planförslaget bedöms bidra till måluppfyllelse. 

Insatsområde Försörjning 

Mål: 

- Kommunen använder sin egen 

mark för att stärka 

ekosystemtjänster och biologisk 

mångfald.     

- Kommunen använder 

upphandling för att utveckla 

lokala och hållbara 

produktionsmöjligheter och 

tjänster.  

 

Kopplar till globala målen 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17 

I jämförelse med nuläget innebär planförslaget etablering av bostäder i 

närhet till vatten och natur, samt annan rekreation. Planförslaget 

innebär även anpassning gällande översvämningsrisk, där en hållbar 

bebyggelsestruktur kommer att implementeras.  

Planförslaget bedöms både bidra till och motverka måluppfyllelse. 

 

Detaljplanen bedöms medverka till att uppfylla målen inom insatsområdena Livsstil 

och Omställning. Detaljplanen bedöms både medverka till att uppfylla samt motverka 

målen inom insatsområde Försörjning.   
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7.2 Nationella mål 

Tabell 6 nedan redovisar vilka miljökvalitetsmål som Sverige har idag. Fetmarkerade 

mål är de som bedöms påverkas av detaljplaneärendet. 

Tabell 6 Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Fetmarkerade mål bedöms påverkas av 

detaljplanen. 

Nationella miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan Grundvatten av god kvalitet 

Frisk luft Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Bara naturlig försurning Myllrande våtmarker 

Giftfri miljö Levande skogar 

Skyddande ozonskikt Ett rikt odlingslandskap 

Säker strålmiljö Storslagen fjällmiljö 

Ingen övergödning God bebyggd miljö 

Levande sjöar och vattendrag Ett rikt växt- och djurliv 

 

Tabell 7 redovisar vilka nationella miljökvalitetsmål som är relevanta för planförslaget 

och om detaljplanen medverkar eller motverkar till att uppnå målen. Planförslaget 

bedöms inte skilja sig från nollalternativet på ett betydande sätt gällande påverkan på 

nedanstående miljömål, beroende på nollalternativets utformnings- och 

exploateringsgrad kan dock mindre skillnad i målförenlighet föreligga. Bedömning i 

Tabell 7 görs därför mot ett nuläge. 

Tabell 7 Nationella miljökvalitetsmål. Orange färg innebär motverkande av att uppnå målet, gul 
färg innebär att detaljplanen både motverkar och medverkar till att uppnå målet, grön färg 

innebär att detaljplanen medverkar till att uppnå målet. 

Nationella mål Bedömning  

Begränsad klimatpåverkan 

 

Detaljplanen medför borttagning av fler träd än nuläget, ökade 

transporter till och från området, samt utsläpp under byggnation även 

om det är små utsläpp. I jämförelse mot nuläget innebär planförslaget 

samtidigt aktiva åtgärder för att undvika framtida lokal klimatpåverkan, 

i form av översvämning inom det aktuella området. Planförslaget 

bedöms därför både bidra till och motverka måluppfyllelse. 

Levande sjöar och vattendrag I jämförelse mot nuläget innebär planförslaget exploatering av yta för 

bostäder, vilket kan öka risken för negativ påverkan på närliggande 

vatten. Samtidigt innebär planförslaget åtgärder för att hantera risker 

kopplade till utsläpp och föroreningar. Planförslaget innebär att dammar 

kommer att anläggas och ledas till befintligt dike. System för rening och 

fördröjning av dagvatten från planområdet kommer införas vilket 

kommer minska transport av potentiellt förorenande ämnen till 

recipient. 

Planförslaget bedöms både bidra till och motverka måluppfyllelse. 

God bebyggd miljö I jämförelse med nuläget innebär planförslaget etablering av bostäder i 

närhet till vatten och natur, samt annan rekreation. Planförslaget 

innebär även anpassning gällande översvämningsrisk, där en hållbar 

bebyggelsestruktur kommer att implementeras. Planförslaget bedöms 

därför bidra till måluppfyllelse. 
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Detaljplanen bedöms medverka till att uppfylla det nationella målet Begränsad God 

bebyggd miljö. Detaljplanen bedöms både medverka till att uppfylla samt motverka 

målen Begränsad klimatpåverkan och Levande sjöar och vattendrag. 

7.3 Regionala mål 

Västra Götaland har antagit de nationella miljömålen i sitt regionala arbete, samt ett 

antal regionala tilläggsmål under de nationella målen. De regionala målen syftar till att 

lyfta fram regionala särdrag och områden där ytterligare insatser krävs för att nå 

målen. Tabell 8 redovisar vilka regionala miljömål som är relevanta för planförslaget 

och om detaljplanen medverkar eller motverkar till att uppnå målen. Planförslaget 

bedöms inte skilja sig från nollalternativet på ett betydande sätt gällande påverkan på 

nedanstående miljömål, beroende på nollalternativets utformnings- och 

exploateringsgrad kan dock mindre skillnad i målförenlighet föreligga. Bedömning i 

Tabell 8 görs därför mot ett nuläge. 

Tabell 8 Regionala miljömål. Orange färg innebär motverkande av att uppnå målet, gul färg 

innebär att detaljplanen både motverkar och medverkar till att uppnå målet, grön färg innebär att 

detaljplanen medverkar till att uppnå målet. 

Regionala mål Bedömning 

Minskad klimatpåverkan 

1. En ekonomi oberoende av fossila bränslen År 

2030 är den västsvenska ekonomin inte längre 

beroende av fossil energi och medborgarna och 

näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar 

energi-försörjning. Boende, transporter och 

produktion såväl som konsumtion av varor och 

tjänster är resurssnåla, energieffektiva och baserade 

på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit 

till en stark ekonomi och ett innovativt och 

konkurrenskraftigt näringsliv. 

→Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska 

minska med 80 procent till år 2030 från 1990 års 

nivå.  

→Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas 

konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska 

minska med 30 procent jämfört med 2010.  

2. Ökad andel förnybar energianvändning År 2030 

ska andelen förnybar energi öka till minst 80 

procent 

Detaljplanen medför borttagning av fler träd än 

nuläget, ökade transporter till och från området, 

samt utsläpp under byggnation även om det rör sig 

om mindre utsläpp. I jämförelse mot nuläget 

innebär planförslaget samtidigt aktiva åtgärder för 

att undvika framtida lokal klimatpåverkan, i form av 

översvämning inom det aktuella området. 

Planförslaget bedöms därför både bidra till och 

motverka måluppfyllelse. 

God bebyggd miljö 

1. Lätt att gå, cykla och åka kollektivt Arbetsplatser, 

bostäder, service, kultur- och fritidsverksamhet 

lokaliseras så att alla funktioner kan nås till fots eller 

med cykel. Där det inte är möjligt finns 

kollektivtrafik inom gång- eller cykelavstånd.  

2. Många åker kollektivt En tredjedel av invånarnas 

resor ska senast 2025 göras med kollektivtrafik 

(Göteborgsregionen 40 procent). När 

Trafikförsörjningsprogrammet antas efter september 

2020 följer tilläggsmålet de nya målnivåerna och 

uppdateras då preliminärt enligt följande: 

→Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka 

till minst 42 procent senast 2025.  

Planförslagets lokalisering avser att knyta ihop 

planområdet med befintlig infrastruktur och skapa 

en lättillgänglig och tydlig koppling till centrala 

Mariestad samt omkringliggande platser såsom 

rekreationsområden, vilka även ska kunna nås utan 

bil. Planförslaget bedöms därför bidra till 

måluppfyllelse. 
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Regionala mål Bedömning 

→Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka 

till minst 50 procent senast 2035. Hållbara resor 

definieras i detta sammanhang som resor med 

kollektivtrafik, cykel och gång.  

3. Värnade kulturhistoriska och arkitektoniska 

värden Alla kommuner ska senast 2030 ha tagit 

fram ett aktuellt och kommuntäckande, strategiskt 

kulturhistoriskt planeringsunderlag.  

4. Minskad energianvändning i bostäder och lokaler 

Till år 2030 ska den totala energianvändningen per 

uppvärmd arealenhet i bostäder och lokaler minska 

med 50 procent i förhållande till användningen 

1995. 5. Samhället anpassas till 

klimatförändringarna Bebyggelse och infrastruktur 

ska lokaliseras och utformas med hänsyn till 

extrema väderhändelser och den pågående 

klimatförändringen. 

Levande sjöar och vattendrag 

1. Bevarande värdefulla vatten År 2030 ska minst 

50 procent av nationellt särskilt värdefulla vatten 

med natur- och kulturvärden som har skyddsbehov 

ha långsiktigt skydd.  

2. Skyddade ytvattentäkter År 2025 ska alla 

kommunala och större enskilda dricksvattentäkter i 

länet ha inrättade vattenskyddsområden med 

aktuella skyddsföreskrifter. 

Planförslaget innebär inga ingrepp i värdefulla 

vatten eller inom ytvattentäkter. 

I jämförelse mot nuläget innebär planförslaget 

exploatering av yta för bostäder, vilket kan öka 

risken för negativ påverkan på närliggande vatten. 

Samtidigt innebär planförslaget åtgärder för att 

hantera risker kopplade till utsläpp och föroreningar.  

Planförslaget innebär att dammar kommer att 

anläggas och ledas till befintligt dike. System för 

rening och fördröjning av dagvatten från 

planområdet kommer införas vilket kommer minska 

transport av övergödande och förorenande ämnen 

till recipient. 

Planförslaget bedöms både bidra till och motverka 

måluppfyllelse. 

 

Detaljplanen bedöms medverka till att uppfylla det regionala målet God bebyggd miljö. 

Detaljplanen bedöms både medverka till att uppfylla samt motverka målen Minskad 

klimatpåverkan samt Levande sjöar och vattendrag. 
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8 Fortsatt arbete 
En naturvärdesinventering av aktuellt planområde tas fram under våren 2022, vilken 

även inkluderar häckande fåglar. Om det uppdagas i naturvärdesinventeringen att ett 

naturvärde eller fåglar kan komma att påverkas av planförslaget kommer 

miljökonsekvensbeskrivningen att kompletteras utifrån detta. En 

konsekvensbedömning gällande naturmiljö och fåglar kommer då att hanteras i 

miljökonsekvensbeskrivningen, kap 6.  

Dagvatten som avleds från mark inom detaljplanelagt område klassas som 

avloppsvatten, enligt miljöbalken. Därför krävs att en anmälan görs till kommunens 

miljönämnd för föreslagna dagvattendammar. 

För fortsatt arbete rekommenderas även att höjdsättning inom området utreds vidare. 

Både höjdsättning av byggnader för att skydda dessa vid översvämning samt för att 

på bästa sätt avleda vattnet mot föreslagna trummor alternativt skyfallsyta. Särskilt i 

det östra delarna av området bör möjligheterna att arbeta med höjdsättning för att 

förbättra skyfallssituationen utredas vidare. Dimensionerande flöden till trummor för 

att optimera dimensionerna bör även ses över i det fortsatta arbetet.  

Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta en 

redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.  

Uppföljning och övervakning av genomförandet av denna plan bör som ett första steg 

vara att kontrollera om de åtgärdsförslag som föreslagits i miljökonsekvens-

beskrivningen har beaktats i det fortsatta arbetet. Steg två bör ske genom uppföljning 

av bygglovshandläggning samt uppföljning av ställda krav vid exploateringsavtal. 

Ansvarig för uppföljning och övervakningen är Mariestads kommun.  

Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse på önskvärt 

sätt, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett, samt att kunna 

upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser. Uppföljningen bidrar också 

till kunskapsuppbyggnad och på längre sikt till bättre och effektivare 

miljöbedömningar. 

För nya verksamheter bör det i tillstånds- och anmälningsärenden säkerställas att 

verksamhetsutövarnas egenkontroll och omfattning av omgivningskontroll utformas på 

ett lämpligt sätt.  
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Sammanfattning 

Mariestads kommun har beslutat att ta fram en detaljplan för nya bostäder i 
Gummerstad i Mariestad. Planområdet är beläget väster om Mariestad på ett avstånd 
av ca 200 meter från Vänern och utgörs idag till största delen av skogsmark. Denna 
utredning syftar till att undersöka hur planområdet påverkas vid skyfall och höjda 
vattennivåer i Vänern. Skyfallsanalysen har gjorts i modelleringsverktyget Mike 21 och 
kontroll av hur planområdet påverkas av höjda nivåer i Vänern har gjorts i Scalgo Live. 
Kontrollen i Scalgo Live visar att området blir kraftigt översvämmat vid beräknad högsta 
nivå i Vänern. Vattendjupet uppgår på vissa ställen till över 1 meter. Med hjälp av vallar 
där vattnet rinner in på planområdet är det dock möjligt att skydda området från 
översvämning vid höga vattenstånd i Vänern. Skyfallsanalysen för befintlig situation 
visar att delar av området svämmar över med ett maximalt vattendjup mellan 0,1 och 
0,3 meter, men några mindre områden har ett vattendjup mellan 0,3 och 0,5 meter. 
Anläggandet av vallar innebär att skyfallssitutionen förvärras något, främst i de västra 
och sydliga delarna av området. Två alternativ har tagits fram för att avleda 
skyfallsvatten och därmed skydda planerad bebyggelse. Med föreslagna åtgärder 
minskar översvämningarna vid skyfall något, dock rekommenderas vidare arbete med 
höjdsättning för att avleda vatten från planområdet och säkra att nya byggnader inte 
tar skada. 

  



 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Mariestads kommun har beslutat att ta fram en detaljplan för nya bostäder i 
Gummerstad i Mariestad. Planområdet är beläget väster om Mariestad på ett avstånd 
av ca 200 meter från Vänern och utgörs idag till största delen av skogsmark. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av småhus (2-våningsvillor, rad-, par- 
och kedjehus) samt mindre flerbostadshus (2-3 våningar) med tillhörande teknisk 
infrastruktur såsom vägar, gång- och cykelbanor med mera. Bebyggelsen planeras 
utgöras av ca 85 småhus och resterande bostäder i flerbostadshus (totalt 100-150 
bostäder). I Figur 1 framgår planområdets placering.  

 

Figur 1. Planområdets placering väster om Mariestad. 

1.2 Syfte och uppdragsbeskrivning 
Syftet med utredningen är att undersöka hur planområdet påverkas vid skyfall och höjda 
vattennivåer i Vänern. 

Utredningen omfattar: 

• Översiktlig undersökning av hur planområdet påverkas vid skyfall, identifiering 
av rinnvägar och instängda områden. Skyfallsanalysen görs med utgångspunkt 
från befintliga markhöjder i programmet Mike 21. 

• Kontroll av hur höjda vattennivåer i Vänern påverkar planområdet. Kontrollen 
utförs i SCALGO-Live. 

• Eventuella åtgärder föreslås för att skydda ny bebyggelse och säkra 
framkomligheten. Planerad bebyggelse ska inte ta skada eller orsaka skada inom 
eller utanför planområdet vid ett 100-års regn med klimatfaktor 1,25 samt vid 
höjda vattennivåer i Vänern. 
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1.3 Underlag 
Följande underlag från beställaren har användts i denna utredning: 

Underlag Datum 
Geoteknisk undersökning, MITTA 2019-10-02 
Illustration planerad bebyggelse 2021-09-09 
Översvämningsutredning Mariestad Katthavsviken, SWECO 2019-05-16 
Översikt planområde 2021-09-09 
Faktablad - VÄNERN 2017-11-01 
Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall 2018-06-20 

 

Följande dokument och kartor/verktyg har användts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

Stigande vatten – En handbok för fysisk 
planering i översvämningshotade områden 

Länstyrelsen Västra Götalands 
och Värmlands län 

2011 

Jordartskarta SGU  
Genomsläpplighetskarta SGU  
Scalgo Live Scalgo  

 

  



 

 

2 Förutsättningar 

2.1 Höga vattenstånd - Vänern 
Områdets nivåer och närhet till Vänern innebär att höjda vattennivåer kan påverka 
planområdet. I rapporten ”Stigande vatten – En handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden” finns en planeringsmodell för områden som kan 
påverkas av höjda vattennivåer i Vänern (Länsstyrelsen Västra Götaland och Värmlands 
län, 2011). Översvämningszonerna för Vänern är indelade i fyra zoner. Zon 4 utgörs av 
intervallet mellan medelvattennivån och 100-årsnivån, zon 3 av intervallet mellan 100-
årsnivån och 200-årsnivån och zon 2 mellan 200-årsnivån och beräknad högsta 
vattennivå. Zon 1 utgörs av all mark över nivån för beräknad högsta vattennivå 
(Länsstyrelsen Västra Götaland och Värmlands län, 2017).  

Enligt Stigande Vatten ska planförslaget, vilket kategoriseras som helårsboende, helst 
placeras i zon 1, vid placering i zon 2 krävs åtgärder och zon 3 och 4 skall undvikas. I 
”Faktablad – Vänern (version 2017.1)” har beräknade högvattennivåer i Mariestads 
kommun satts i relation till översvämningszonerna från ”Stigande vatten” enligt nedan: 

• Zon 4: lägre än +46,65 m 
• Zon 3: +46,65 till +46,85 m 
• Zon 2: +46,85 till +47,44 m 
• Zon 1: Högre än +47,44 m 

Nivåerna är baserade på den nuvarande tappningsstratergin (från 2008), klimatscenario 
RCP 8.5 för perioden 2069 – 2098, vinduppstuvning (20 m/s) inklusive 
säkerhetsmarginal och landhöjningen beräknad för år 2100. 

Ovan nämnda planeringsnivåer kan komma att ändras men i dagsläget får de antas gälla 
för Mariestad eftersom inga publicrade siffror finns för de förändringar som kan 
förväntas. Förväntade förändringar är en ny tappningsstratergi för Vänern och en 
uppdatering av klimateffekter. Information om en ny tappningsstartergi förväntas att 
vara tillgänglig tidigast i slutet av januari 2022. Publicerade resultat av nya 
klimatberäkningar för Vänern ligger längre fram i tiden.  

En ny tappningsstrategi kommer sannolikt att förändra både medelvattennivån och 
beräknad högsta nivå. Tillsvidare kan 100- och 200-årsnivåerna antas förbli 
oförändrade, vilket innebär att översvämningszon 3 inte kommer ändras. Övriga zoner 
kan snart behöva justeras när nytt underlag finns tillgängligt. En framtida uppdatering 
av lokala klimateffekter bedöms innebära större justeringar. 

Gällande vinduppstuvning gjordes beräkningar i SMHI Klimatologi 44 för vattennivåerna 
i Vänern (SMHI, 2017). Den vind som användes var 20 m/s i den mest ogynnsamma 
vindriktningen. Valet av vindstyrka och vindriktning följer riktlinjerna i ”Riktlinjer för 
bestämning av dimernsionernade flöden för dammanläggningar” utgåva 2015, vilken 
bedöms fortfarande vara aktuell då den går att hämta via Svenska Kraftnäts hemsida. 
Riktlinjerna nämner dock att hänsyn även ska tas till de vågor som bildas vid den mest 
ogynnsamma vindriktningen, vilket inte är gjort i ”Faktablad – Vänern”. I SMHI 
Klimatologi 44 noteras att studien inte tar hänsyn till korta vindgenerarade vågor, utan 
enbart den långa våg som representeras av den dynamiska vinduppstuvningen. Korta 
vågor kan ha två effekter. Den mest uppenbara är att de sköljer upp på stränderna. 
Brytande vågor som rullar in mot långgrunda stränder kan dessutom skapa så kallad 
våguppstuvning vilket kan ha viss statisk effekt vid stränderna vid Mariestad även om 
stränderna är relativt skyddade av skärgård. 



 

 

På grund av landhöjningen höjer sig hela Vänern. Effekten av landhöjningen är 
beräknad av lantmäteriet som en bilaga till SMHI Klimatologi 44. Denna siffra kan 
förväntas vara oförändrad. 

2.2 Skyfall 
Ny bebyggelse skall planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada för närliggande 
områden vid en översvämning från minst ett 100-årsregn. En klimatfaktor ska 
inkluderas för att bedöma översvämningsrisken i ett förändrat klimat. Enligt  faktabladet 
”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall” är en lämplig 
klimatfaktor för ett 100-årsregn utifrån dagens kunskapsläge 1,2 – 1,4, vilket innebär 
att regnvolymen antas öka med 20 – 40 % fram till år 2100 (Länsstyrelsen i Stockholms 
och Västra Götalands län, 2018). I denna utredning har ett 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 använts enligt ställningstaganden och målsättningar som kommunen 
antagit i samband med dagvattenpolicyn för Mariestads kommun (Mariestads kommun, 
2018). 

  



 

 

3 Områdesspecifika förutsättningar 
Utredningsområdet omfattar en yta om cirka 12 hektar, utgörs huvudsakligen av 
skogsmark och är beläget ca 200 meter från Vänern. Markytan inom området sluttar 
huvudsakligen åt sydväst och nivåerna inom området varierar mellan cirka +45 och +50 
meter. Området är begränsat av Gummerstadsvägen i norr, Mariestads golfbana i väster 
och i söder och öster består områdena av skogsmark. 

3.1 Geotekniska förhållanden 
Marken inom området utgörs enligt SGUs jordartskarta av postglacial finsand, urberg, 
glacial lera och mindre områden med sandig morän, se Figur 2. Den geotekniska 
undersökningen visar dock att ytskiskiktet inom området huvudsaknligen utgörs av 
mulljord, mullhaltig silt och mullhaltig sand ner till mellan 0,1 och 0,6 m (MITTA, 2019). 
Enligt SGUs genomsläpplighetskarta har större delen av området medelhög till hög 
genomsläpplighet, vilket innebär relativt goda förutsättningar för infiltration i marken, 
de lertäckta områdena har dock låg genomsläpplighet (Figur 3). 

Grundvattennivårna inom området har noterats på nivåer mellan 1 och 2 meter under 
markytan (MITTA, 2019). 

 

Figur 2. Jordarter inom planområdet (SGU, 2021) 

N 



 

 

 

Figur 3. Genomsläpplighet inom planområdet enligt SGUs genomsläpplighetskarta (SGU, 2021). 

3.2 Avrinning 
Befintliga avrinningsvägar har analyserats i Scalgo. Inom planområdet sker avrinning 
huvudsakligen i sydvästlig riktning mot en rinnväg som löper från områdets sydliga delar 
i nordvästlig riktning för att sedan rinna västerut mot golfbanan (Figur 4). 
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Figur 4. Befintlig avrinning inom och i anslutning till planområdet. Flödespilar i blått visar 
ungefärlig flödesriktning (SCALGO Live, 2021). 
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4 Metod 

4.1 Scalgo Live 
Kontroll av hur höjda vattennivåer i Vänern påverkar planområdet gjordes i Scalgo Live. 
De nivåer som kontrollerades var högsta beräknade vattennivå (+47,44 m) och 100-
årsnivån (+46,65 m). Även åtgärder för att undvika översvämning till följd av höjda 
nivåer i Vänern analyserades. 

4.2 Skyfallsanalys i Mike 21 
Som grund för skyfallskarteringen ligger en markavrinningsmodell som byggdes upp i 
det tvådimensionella hydrodynamiska modellverktyget Mike 21. En beräkning gjordes 
med ett 100-årsregn av typ CDS med klimatfaktor 1,25.  

Eftersom jordarterna i området till stora delar har medelhög till hög genomsläpplighet 
spelar infiltrationen en stor roll i hur skyfallsvatten rinner av eller perkolerar ner i 
marken. En GIS-analys i Scalgo-Live av områden som riskerar att översvämmas 
kommer av det skälet att bli missvisande. Genom att istället använda 
modelleringsverktyget Mike 21 kan hänsyn tas till infiltration i marken. Scalgo Live 
lämpar sig i det här fallet emellertid till att identifiera rinnvägar på ytan. 

4.2.1 Höjdmodell 
Höjddata med upplösning 2x2 meter från Scalgo-Live nyttjades. Upplösningen bedöms 
vara bra nog för att kunna se var vatten ansamlas på ytan och för att bedöma eventuell 
påverkan på byggnader. I kombination med rinnvägar från Scalgo Live fås en mycket 
god bild av den beräknade skyfallssituationen. 

För framtida förhållanden redigerades höjdmodellen i Scalgo-Live för att sedan nyttjas i 
Mike 21. Vallar lades till och vissa justeringar i höjdsättning gjordes för att skydda 
planerad exploatering. 

4.2.2 Markklassning 
För att definiera hårda och genomsläppliga ytor samt dess tröghet (Mannings tal) har 
Naturvårdsverkets markklassificering använts som en grund. De klasser som finns har 
där simplifierats till vilka ytor som antas vara hårdgjorda och de som anses vara 
genomsläppliga. Beskrivningen av hårdgjorda ytor har sedan använts för att definiera 
vilka områden som är kopplade till ett ledningssystem och således belastar ledningsnätet 
och inte har någon infiltration. Alla hårdgjorda ytor antas då ha någon form av 
dagvattensystem som tar hand om volymer. Det är främst gator och hustak som utgör 
hårdgjorda ytor. I denna utredning består planområdet vid befintlig situation till allra 
största del av genomsläpplig mark, inom avrinningsområdet finns dock några vägar som 
har klassats som hårdgjorda ytor.  

4.2.3 Råhet 
Ytans råhet (flödesmotstånd) styr vattnets hastighet på markytan och påverkar därmed 
översvämningsförloppet. I modellen delades området upp mellan hårdgjorda och 
permeabla ytor. Hårdgjorda ytor beskrevs med Mannings tal 50, vilket motsvarar ett 
lågt flödesmotstånd. De övriga ytorna beskrevs med Mannings tal 2 motsvarande ett 
större flödesmotstånd med långsammare avrinning. 



 

 

4.2.4 Infiltration 
Infiltration över permeabla ytor beskrivs i modellen utifrån parametrar för respektive 
mark- och jorddjup. Här definieras infiltrationshastighet, effektiv porositet, 
infiltrationslagrets celldjup, perkolationshastighet till undre jordlager och initial 
vattenmängd. Utgångspunkt för att beskriva infiltration var SGU:s jordartskarta. 
Jordarterna klassades sedan enligt Tabell 1 nedan. Vid regnets start antas att marken 
klarar av att fördröja vatten som utgör förregnet, alltså innan regnintensiteten ökar 
kraftigt.  

Tabell 1. Infiltrationsparametrar. 

Jordtyp Infiltrationshastighet 
[mm/h] 

Porositet 
[-] 

Mäktighet 
[m] 

Läckage 
[mm/h] 

Initiell 
Volym 
[%] 

Silt och lera 4 0,4 0,3 0,4 65 
Inslag av silt, 
lera och torv 

18 0,4 0,3 2 60 

Inslag av sand 
och grus 

72 0,4 0,3 36 40 

Morän, 
Fyllning 

36 0,4 0,3 0,36 50 

Vatten 0 0,05 0,1 0 0 
Hårdgjord yta 0 0,05 0,1 0 0 

 

4.2.5 Nederbörd 
Modellen har körts med ett 6 timmars CDS-regn med återkomsttiden 100 år och 
klimatfaktorn 1,25. Den mest intensiva delen av regnet förekommer efter 2 timmar och 
10 minuter med en maxintensitet som varar i 10 minuter. CDS-regn är ett teoretiskt 
utformat regn där regnvolymen fördelas över tiden så att även lägre varaktigheter har 
en korrekt regnvolym. De intensivaste 10 minutrarna har alltså en regnvolym 
motsvarande ett 10 minuters blockregn, en 30-minutersperiod över maxvärdet har 
samma regnvolym som ett 30 minuters blockregn o.s.v. 

Ledningsnätet som antas finnas där marken är hårdgjord förutsätts ha kapacitet att 
hantera ett 2-årsregn och därför belastar intensiteter upp till 134 l/s och hektar 
ledningsnätet där marken är hårdgjord. Resterande regn tas emot av ytvattenmodellen. 
I områden som har definierats som genomsläppliga antas vattnet belasta ytmodellen i 
sin helhet. 

4.2.6 Trummor 
För framtida förhållanden lades även trummor till i modellen. För att modellera 
avvattningen av planområdet genom trummor användes modellverktyget Mike+. I 
Mike+ kan flöden i ledningssystem modelleras. Ytvattenmodellen i Mike 21 kopplades 
sedan med ledningsmodellen i Mike+ med hjälp av kopplingsverktyget Mike Flood. 

Analys av placering och höjdsättning av trummor gjordes först i Scalgo Live för att sedan 
användas i Mike+. Trummorna I Mike+ gavs stora dimensioner (2 meter i diameter). 
Dessa är överdimensionerade men ansattes till givna dimensioner för att säkerhetsställa 
att de inte går fulla i modellen. Vidare placerades trummorna så att det är möjligt att 
leda ut vatten från planområdet med självfall. 



 

 

5 Resultat 

5.1 Befintliga förhållanden 

5.1.1 Höjda nivåer i Vänern 
Eftersom nivåerna inom planområdet varierar mellan cirka +45 och +50 meter, innebär 
det att området spänner över alla fyra zoner enligt Faktablad – Vänern. Delar av området 
tillhör zon 4 (lägre än 100-årsnivån, +46,65 m), medan andra delar tillhör zon 1 (högre 
än beräknad högsta nivå, +47,44). Figur 5 illustrerar zonindelningen av planområdet. 
Gröna ytor tillhör zon 2, mellan beräknad högsta nivå och 200-årsnivån, gula ytor 
representerar zon 3, mellan 200-årsnivån och 100-årsnivån, och röda ytor tillhör zon 4, 
under 100-årsnivån. Övriga ytor tillhör zon 1, över beräknad högsta nivå. 

 

Figur 5. Zonindelning av planområdet enligt ”Faktablad – Vänern”. Gröna ytor representerar zon 2, 
gula ytor zon 3 och röda ytor zon 4. Övriga ytor tillhör zon 1. 

Analysen i SCALGO visar att höjda vattennivåer i Vänern påverkar och kommer 
översvämma stora delar av planområdet med befintliga förhållanden (SCALGO Live, 
2021). Figur 6 visar resultatet vid högsta beräknad vattennivå (+47,44 m) och Figur 7 
visar resultatet vid 100-årsnivån (+46,65 m). Med beräknad högsta vattennivå uppgår 
vattendjupet till över 1 meter inom stora delar av området, värst drabbat är de västliga, 
sydliga och nordostliga delarna. Vid 100-årsnivån blir den översvämmade ytan mindre 
och begränsad till de västliga och sydliga delarna och vattendjupet överstiger endast 1 
meter i några mindre områden.  

Även vägen fram till planområdet svämmar över både vid beräknad högsta vattennivå 
och 100-årsnivån. Vattendjupet på vägen uppgår i några punkter till över 1 meter vid 
beräknat största vattendjup, detta innebär en begränsning i framkomligheten till 



 

 

planområdet. Golfbanan öster om planområdet blir även den kraftigt översvämmad vid 
höga vattennivåer. 

 

Figur 6. Översvämmade områden vid beräknad högsta vattennivå i Vänern (+47,44). 
Planområdet är markerat i svart. 

 

Figur 7. Översvämmade områden vid 100-årsnivå i Vänern (+46,65). Planområdet är markerat i 
svart. 

5.1.2 Skyfall 
Figur 8 visar resultat av skyfallsanalysen i Mike 21 för ett 100-årsregn med klimatfaktor 
1,25 och befintliga förhållanden. Vattendjupen är redovisade som maximalt vattendjup 
i meter. Redovisat är också ytliga rinnvägar hämtade från Scalgo (SCALO Live, 2021). 
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Översvämmade ytor inom planområdet har generellt ett vattendjup i intervallet 0,1-0,3 
meter, men några mindre områden med vattendjup mellan 0,3 och 0,5 meter 
förekommer.   

 

Figur 8. Resultat av skyfallsanalys för befintliga förhållanden. Redovisat är maximalt vattendjup i 
meter, mindre än 0,1 meter redovisas ej. Ungefärlig riktning på rinnvägar är presenterat i 
ljusblått.  

5.2 Efter exploatering 

5.2.1 Höjda nivåer i Vänern 
Den enda möjligheten att hindra vatten från att översvämma planområdet vid höjda 
vattenstånd i Vänern och göra området byggbart anses vara genom att anlägga vallar 
längs de plangränser där vatten rinner in. Vallarna måste vara täta och tillräckligt höga 
för att vatten ej skall rinna över. Skulle en vall någonstans punkteras eller vara lägre än 
vattennivån i Vänern kommer området fyllas upp med vatten till rådande vattennivå i 
Vänern. Fördelen med vallar är att om de utformas och placeras rätt stoppas vatten helt 
från att översvämma området vid höga vattenstånd. Nackdelen med att anlägga vallar 
är att det skapas instängda områden inom planområdet vilket kan leda till en försämrad 
skyfallssituation.  

Vallar lades till i höjdmodellen i Scalgo längs de delar av plangränsen där vatten kommer 
in. Vallarna anlades med en marginal på 20 cm till beräknat högsta vattenstånd i Vänern. 
Figur 9 redovisar föreslagen placering av vallar samt resultat av analys med beräknad 
högsta vattennivå i Vänern (SCALGO Live, 2021). Med föreslagen placering av vallar 
hindras vatten helt från att rinna in på planområdet. 
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Figur 9. Resultat av analys med högsta beräknad vattennivå i Vänern med föreslagen placering av 
vallar i svart längs plangränsen. 

5.2.2 Skyfall 
Den nya höjdmodellen med vallar som skapades i Scalgo nyttjades sedan för 
skyfallsanalys i Mike 21. Figur 10 redovisar resultat av skyfallsanalys i Mike 21 för ett 
100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och föreslagen placering av vallar. Redovisat är 
också placering av byggnader enligt planförslag och nya rinnvägar hämtade från Scalgo. 

Vid jämförelse mellan skyfallsanalysen för befintlig situation (Figur 8) och med vallar 
(Figur 10) går det att se en viss ökning av översvämningarnas utbredning och djup för 
resultatet med vallar. En ny översvämning har skapats i det nordvästra hörnet som på 
de djupaste ställena uppgår till mellan 0,5 och 1 meter. I denna delen av området 
planeras dock ingen bebyggelse och översvämningen orsakar därför ingen skada på 
byggnader. Längs den västra sidan av planområdet har en lågpunkt skapats där 
översvämningen ökat. Även intill vallen i söder har översvämningen ökat. I de östra 
delarna ses ingen skillnad mellan befintlig situation och situtionen med vallar. Vallen i 
den nordöstra delen av plaområdet verkar inte bidra till någon försämring av 
skyfallsituationen inom planområdet. Detta eftersom de naturliga rinnvägarna är i 
sydvästlig riktning och vatten stoppas istället uppströms området.  

Generellt är skillnaden i översvämning mot befintlig situation relativt liten, vilket 
troligtvis förklaras av de geotekniska förhållandena där markgenomsläppligheten är 
medelhög till hög inom större delen av planområdet. Enligt resultatet i Figur 10 kommer 
översvämningen intill fasad på vissa byggnader uppgå till 0,1 - 0,3 meter. Ett fåtal 
byggnader har även ett vattendjup på 0,3 – 0,5 meter intill fasad. 
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Figur 10. Resultat av skyfallsanalys med vall. Vallar är redovisat i svart. Maximalt vattendjup är 
redovisat i meter, mindre än 0,1 meter redovisas ej. Placering av planerad bebyggelse är också 
redovisad. 

I skyfallsanalysen efter exploatering har inte hänsyn tagits till eventuella effekter till 
följd av ändrad markanvändning vid exploatering. Ökad andel hårdgjord yta vid 
anläggning av gator och byggnader kan leda till ökad avrinning och minskad infiltration. 
Vidare har dagvattensystem som troligtvis kommer anläggas i samband med 
exploatering inte tagits hänsyn till. Enligt genomförd dagvattenutredning för 
planområdet har beräkningar gjorts enligt Svenskt Vattens publikation P110 för ett 20-
årsregn med klimatfaktor 1,25 för att dimensionera ett dagvattensystem. Anläggning av 
ett dagvattensystem skulle således innebära att en att en regnvolym motsvarande ett 
20-årsregn kan subtraheras från 100-årsregnet för de ytor som ansluts till 
dagvattensystem. 

5.3 Åtgärdförslag 
För att motverka översvämning till följd av höjda vattennivåer i Vänern föreslås vallar 
längs de delar av plangränsen där vatten kommer in. Vallarna bör anläggas med en 
marginal till beräknat högsta vattenstånd i Vänern för att vatten ej skall rinna över.  

Anläggning av vallar innebär att det skapas instängda områden vilket förvärrar 
skyfallssituationen för vissa delar av planområdet (Figur 10). För att motverka att 
skyfallsituationen försämras och för att skydda planerad exploatering har två alternativ 
för att avleda vatten tagits fram. 

Alternativ 1 innebär att marknivån i ett område i den nordvästra delen av planområdet 
sänks för att skapa en skyfallsyta dit vatten kan ledas. I det nordvästra hörnet föreslås 
sedan en trumma genom vallen för att leda vatten ut från planområdet. Trumman bör 
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förses med backventil för att motverka att vatten rinner in på området vid höjda 
vattennivåer i Vänern. Figur 11 redovisar resultat av skyfallsanalys i Mike 21 med 
justerad höjdsättning, vallar och föreslagen placering av trumma genom vall. 

Med föreslagna åtgärder minskar djupet något i översvämningen längs den västra sidan 
av planområdet. Detta innebär att byggnaderna i denna delen nu har ett vattendjup på 
mellan 0,1 – 0,3 m vid fasad. I de sydliga och östra delarna av området ses dock ingen 
förbättring av skyfallsituationen med dessa åtgärder. 

För att ytterligare förbättra avrinningen till skyfallsytan och ut ur planområdet hade 
skyfallsytan behövt sänkas ytterligare. Detta var dock inte möjligt förutsatt att vattnet 
ska ledas ut ur området med självfall. Vid nedsänkning av en yta bör även 
grundvattennivåer has i åtanke. 

 

Figur 11. Resultat av skyfallsanalys (maximalt vattendjup) med vallar, med föreslagna åtgärder 
enligt alternativ 1. 

Alternativ 2 innebär ingen justering i höjdsättning men placering av två trummor genom 
vallarna, en längs den västra plangränsen och en i sydväst. Placering av den västra 
trumman innebär att befintlig rinnväg ut ur planområdet behålls. Figur 12 redovisar 
resultatet av skyfallsanalysen med dessa åtgärder. Skyfallsituationen inom planområdet 
blir med dessa åtgärder något bättre jämfört med alternativ 1. 

Trumman i väster leder till att övervämningen längs den västra plangränsen minskar i 
djup och utbredning och trumman i söder bidrar till att översvämningen minskar något 
i de sydliga delarna. I öster är översvämningen densamma som för befintlig situation. 
Vattendjup intill fasad för påverkade byggnader ligger generellt i intervallet 0,1 till 0,3 
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meter, med några undantag i de östra och sydöstra delarna där vattendjupet på vissa 
platser uppgår till 0,3 - 0,5 meter. 

 

Figur 12. Resultat av skyfallanalys med föreslagna åtgärder enligt alternativ 2. 

Trots föreslagna åtgärder drabbas ett fåtal byggnader av vattendjup djupare än 0,2 
meter intill fasad. Dessa bör höjdsättas för att undvika att ny bebyggelse tar skada och 
säkra tillgängligheten till entréer. För att en byggnad inte ska ta skada av fukt skall 
marken invid byggnaden ges en lutning för avrinning av dagvatten eller förses med 
anordningar för uppsamling och avledning av dagvatten, såvida byggnaden inte är 
utformad för att klara vattentryck. Enligt Boverket bör markytan invid byggnaden luta 
från byggnaden med en lutning om 1:20 inom 3 meters avstånd (Boverket, 2021). I de 
fall en sådan lutning inte går att åstadkomma bör ett avskärande dike finnas. 

5.3.1 Samordning dagvattenutredning 
Enligt genomförd dagvattenutredning för området föreslås två dagvattendammar för 
fördröjning och rening inom planområdet. En damm föreslås placeras precis söder om 
föreslagen skyfallsyta enligt alternativ 1 och ha sin utsläppspunkt i det befintliga diket i 
de västra delarna av planområdet. Den andra dammen föreslås även den ha sin 
utsläppspunkt i befintligt dike och sedan ledas ut ur planområdet via diket.  

Viss samordning kan behövas för att dagvattenhanteringen och skyfallslösningen enligt 
alternativ 1 skall fungera. Enligt alternativ 1 leds inte vatten ut ur planområdet igenom 
befintlig rinnväg för diket utan vatten leds istället norrut mot en skyfallsyta för att sedan 
ledas ut ur planområdet genom trumman i det nordvästra hörnet av området (Figur 11). 
Detta innebär att om skyfallsalternativ 1 väljs som skyfallslösning bör utsläppspunkten 
för den föreslagna norra dagvattendammen inte gå mot befintligt dike utan istället bör 
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vatten ledas vidare mot skyfallsytan för att sedan ledas ut ur området genom trumman 
i det nordvästra hörnet av området. 

Eftersom båda dammarna som föreslås i dagvattenutredningen har sin utsläppspunkt i 
det befintliga diket anses dagvattenutredningen sammanfalla väl med föreslagen 
skyfallshantering enligt alternativ 2. Detta eftersom en trumma föreslås genom vallen 
där befintligt dike rinner ut ur planområdet och dagvattenhanteringen påverkas således 
inte. 

Som tidigare nämnts kan föreslaget dagvattensystem ha viss påverkan på 
skyfallsanalysen efter exploatering, då ett 20-årsregn kommer tas om hand av 
dagvattensystemet för de ytor som ansluts. Detta innebär således att ett 20-årsregn 
skulle kunna subtraheras från 100-årsregnet i skyfallsmodellen för dessa ytor. 

5.3.2 Framkomlighet till planområdet 
Eftersom Gummerstadsvägen, vilken är befintlig tillfartsväg till området, drabbas av 
kraftig översvämning vid höjda vattenstånd i Vänern (Figur 6, och Figur 7), bör 
framkomligheten till planområdet ses över. 

Figur 13 redovisar en schematisk skiss på förslag på nya tillfartsvägar till området. 
Förslagsvis kan vägen öster om planområdet nyttjas, tillfart kan ske via Västra vägen 
och Tranvägen, alternativt direkt från korsningen med Gummerstadsvägen. I anslutning 
till korsningen med Gummerstadsvägen svämmas dock vägen över och om denna 
sträcka väljs som tillfart behöver troligtvis åtgärder vidtas i anslutning till korsningen för 
att säkra framkomligheten. 

Från befintlig väg föreslås sedan anläggning av en ny väg med infart till planområdet 
längs den östra alternativt södra plangränsen. Infarten bör ske där inga vallar är belägna 
och tillräckligt högt för att inte drabbas av översvämning vid höjda vattenstånd i Vänern. 
Två olika schematiskt placerade alternativ är redovisade i Figur 13. Ett alternativ innebär 
utnyttjande av befintlig väg via Rödjan, medan det andra alternativet innebär en 
sydligare väg. 

 

Figur 13. Scematisk skiss på nya tillfartsvägar till planområdet. Grovt föreslagen dragning på nya 
vägar är presenterat i rött streckat. 
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6 Fortsatt arbete 
För fortsatt arbete rekommenderas att höjdsättning inom området utreds vidare. Både 
höjdsättning av byggnader för att skydda dessa vid översvämning men även för att på 
bästa sätt avleda vattnet mot föreslagna trummor alternativt skyfallsyta. I de östra 
delarna av planområdet är skyfallsituationen oförandrad vid anläggandet av vallar och 
föreslagna åtgärder. Möjligheterna att jobba med höjdsättning här för att förbättra 
skyfallssituationen bör undersökas vidare. Vidare eftersom trummorna i denna utredning 
har överdimensionerats bör även dimensionerande flöde till trummorna utredas för att 
optimera dimensionerna. 

Eventuell påverkan av ändrad markanvändning och anläggning av dagvattensystem vid 
exploatering bör utredas vidare.  

Framkomligheten till planområdet bör utredas vidare. I nuläget svämmar tillfartsvägen 
till planområdet över vid höjda vattennivåer i Vänern och begränsar således 
framkomligheten. 

Med hänsyn till eventuella förändringar i planeringsnivåer enligt avsnitt 2.1 
rekommenderas även att placering och utformning av vallar utreds vidare om nuvarande 
placeringsnivåer uppdateras. 

  



 

 

7 Slutsats 
Höjda vattennivåer i Vänern 

• Enligt analys i Scalgo och ”Faktablad – Vänern” är delar av området beläget i 
Zon 3 och 4, vilket enligt ”Stigande vatten – En handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden” skall undvikas för helårsboende. 

• Utan åtgärder uppgår vattendjupet inom planområdet till över 1 meter i vissa 
områden vid beräknad högsta nivå i Vänern. Med föreslagna vallar enligt avsnitt 
5.2.1 där vattnet rinner in på planområdet är det dock möjligt att skydda 
området från översvämning vid höga vattenstånd i Vänern. 

Skyfall 

• För befintliga förhållanden har översvämmade ytor generellt ett vattendjup i 
intervallet 0,1 – 0,3 meter, men några mindre områden med djup mellan 0,3 – 
0,5 meter förekommer (Figur 8). 

• Anläggadnet av vallar innebär att skyfallssituationen förvärras något, främst i 
de västra och sydliga delarna av planområdet. Ett fåtal byggnader har ett 
vattendjup på 0,3 – 0,5 meter intill fasad. 

• Med föreslagna åtgärder går det att minska översvämningen både i de västra 
och södra delarna av planområdet. Enligt skyfallsmodelleringen ger föreslagna 
åtgärder enligt alternativ 2 ett något bättre resultat. Vidare arbete med med 
höjdsättning rekommenderas dock för att säkra att nya byggnader inte tar 
skada. 
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