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Detaljplanens syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av ny tung industri. Detaljplanen har
utformats för att möjliggöra en industriverksamhet. Vidare har detaljplanen utformats
med beaktande av att tillkommande verksamhet kan komma att kräva miljötillstånd, omfattas av sevesolagstiftningen (högre kravnivån), medföra stort transportbehov till allmänt
vägnät med mera.

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet ligger öster om Mariestads tätort och gränsar i norr mot statlig väg 202, i
väst till E20 och vidare Bångahagen, i söder till området Suntorp och i öst till området
Bengtstorp. Planområdet är cirka 140 hektar stort.

Förutsättningar för detaljplanens framtagande
Planförslaget syftar till att möjliggöra för en tung industriverksamhet. Vilken verksamhet
och dess omfattning är vid samrådshandelingens framtagande inte känd. Planförslaget
är därför istället dimensionerad efter platsens planeringsförutsättningar och utgör ramen
för kommande verksamhet. Den industriverksamhet som i framtiden etableras på platsen
kommer i sin tillståndsprocess för miljötillstånd utreda sin faktiska påverkan på omgivningen. Verksamhetens omfattning och omgivningspåverkan blir inte mer omfattande än
vad detaljplanen möjliggör.

Planförfarande
Detaljplanen tas fram inom ramen för ett utökat planförfarande enligt 5 kap plan- och
bygglagen (2010:900).

Planeringsunderlag och utredningar
Följande utredningar har legat till grund för planförslagets framtagande:
• Underlag inför avgräningssamråd miljökonsekvensbeskrivning (2021)
• Dagvattenutredning (2021)
• Naturvärdesinventering (2021)
• Trafikutredning (2021)
• Bullerutredning (2021)
• Översiktlig riskutredning (2021)
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Överväganden
Bedömning av lämpligheten av markens användning
Nedan redovisas planområdets befintliga förutsättningar och kommunens bedömning av
den föreslagna markens lämplighet utifrån berörda allmänna intressen i 2 kapitlet planoch bygglagen (2010:900) och föreslagen markanvändning.

Riksintressen
Föreslaget planområde berörs av riksintresse för kommunikationer. I övrigt bedöms planförslaget inte påverka några andra riksintressen.
Riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken (1998:808)
I miljöbalkens tredje kapitel regleras vilka värden som är av nationellt intresse att bevara. Lagen innebär att ett så kallat riksintresseanspråk som ska beaktas vid all planering
enligt plan- och bygglagen. Vid detaljplanering inom eller i nära anslutning till ett utpekat
riksintresseanspråk ska kommunen göra en bedömning om detaljplanens genomförande
riskerar att påverka riksintresset.
Planförslaget gränsar i väst till E20 som är utpekat riksintresse för kommunikationer.
Åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av vägen är inte förenligt
med riksintresset.
Påverkan på riksintresset
Planförslagets avgränsning har anpassas efter E20s vägområde. Då Trafikverketplanerar
för ombyggnation av E20 är vägen föremål för ett antal pågående vägplaner. Projekten är
i sitt slutskede och byggnationen förväntas börja 2023 och pågå till 2026.
Aktuell sträcka förbi planområdet berörs av vägplan E20 förbli Mariestad, delen Hindsberg - Muggebo samt E20 förbi Mariestad, delen Muggebo - Tjos. I vägplanerna avgränsas vägområdet. För sträckan förbi Bångahangens deponi och återvinningscentral föreslås
ny sträckning av E20 som går närmare Bångahagen än befintlig sträckning. Det innebär
att planområdet där kommer att anpassas efter den nuvarande sträckningens vägområde,
då detaljplanen förväntas antas innan vägplanerna är genomförda. I dialog med Trafikverketkommer planområdets gräns anpassas efter viltstängslet. Till granskningen av planförslaget kommer det att ses över om planförslaget kan anpassas för att fortsatt möljliggöra
funktionen för den i vägplanen planerade viltuthopp och vägtrumma vid trafikplats
Brodderud.
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget inte innebär negativ påverkan
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för riksintresset.

Trafikverkets lllustration över planerad ombyggnationa av trafikplats Brodderud

Kulturvärden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till planområdets kulturvärden, enligt 2 kap. 6 § PBL.
Kulturvärde är ett sammanfattande begrepp för objekt som i fysiska planeringen bedöms
som värdefull ur en kulturhistoriskt, estetiskt och social aspekt. Då planområdet utgörs av
obebyggd mark, med mindre undantag, är planområdets eventuella kulturvärde kulturhistoriska lämningar som till exempel fornlämningar. Fornlämningar skyddas i kulturmiljölagen (1988:950) och påverkan på en fast fornlämning är tillståndspliktig, tillstånd handläggs av Länsstyrelsen.
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets
webbgis Fornsök (2021-11-24). Vid en arkeologisk undersökning av området från 2016
(trafikverket, vägplan E20 förbi Mariestad) identifierades dock ett antal potentiella platser
där vidare utredning krävs, för att säkerhetsställa eventuell förekomst.
Länsstyrelsen beslutade den 26 oktober 2021 att blåmarkerade markområden enligt
kartbild på nästa sida är aktuella för vidare arkeologisk utredning. Utredningen förväntas påbörjas i början av 2022 och dess resultat kommer att presenteras i planförslagets
granskningshandling.
Kommunen kommer i granskningshandlingen bedöma planförslagets påverkan på områdets kulturvärden.
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Kartbilden visar områden aktuella för vidare arkeologisk utredning

Landskapsbild
Planförslagets byggnadsverk ska utformas och placeras på ett lämpligt sätt med hänsyn till
landskapsbilden, enligt 2 kap. 6 § PBL.
Genomförande av planförslaget innebär ny exploatering inom planområdet. Inriktningen är att möjliggöra byggnation om 45 % av planområdet med högsta byggnadshöjd 45
meter. Oavsett byggnadens utformning och placering inom planområdet innebär den en
påverkan på landskapsbilden i dess närområde men också för Mariestads tätort.
En mer ingående utredning kommer att redovisas till planförslagets granskningsskede. I
denna samrådshandling redovisas en sammanställning och bedömning av landskapsbilden
befintliga värden och tålighet för påverkan.
I samband med framtagandet av vindbruksplanen 2010 genomfördes en landskapsbildsanalys av hela kommunens markyta där landområden klassades utifrån känslighetsgrad.
Utredningen pekar ut norra delen av planområdet som så kallad ”mellanstort jordbrukslandskap”, resterande del är ”skogsmark”. Enligt analysen bedöms planområdets sydöstra
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del tillsammans med område utanför planområdet utifrån landskapsbilden samt vindförhållanden vara lämpligt för vindkraftsetablering. Området undantogs med anledning av
närheten till Mariestads tätort och påverkan på tätortsnära skog.
Bedömning
Kommunen bedömer landskapsbilden inom planområdet samt dess omnejd som tålig. I
tidigare landskapsanalyser för vindkraftsetablering har området pekats ut som lämpligt
utifrån påverkan på landskapsbilden.
Det finns uppenbara skillnader mellan den etablering som planförslaget möjliggör och
etablering av vindkraft. Vindkraftverk är vanligtvis mellan 60 - 100 meter höga och planförslaget möjliggör en industribyggnad med byggnadshöjd om 45 meter. Planförslaget
kommer få en mindre påverkan på långt håll men en större påverkan ju närmare betraktaren står.

Naturvärden
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Kartbild över lämpliga området för vindkraftsetablering utifrån vind- och landskapsbildsförutsättnigar, Vindbruksplan (2010)

Planområdets naturvärden inventerades under sommaren 2021. Inventeringen kompletterades med en limnologisk utredning för inventering av skyddade grod- och kräldjur (läs
mer under rubriken Skyddade arter enligt artskyddsförordningen).
Planområdet är cirka 140 hektar stort. Naturtypen skog och träd dominerar området och
upptar en yta av cirka 84 hektar. Resterande mark är jordbruksmark med mindre variationer. Planområdets naturvärde är främst kopplad till lövskogen i öster om Korstorps gård
i områdets östra del men även den kringliggande jordbruksmarken har flera naturvärden
identifierats.
Naturvärdesinventeringen avgränsade 28 stycken naturvärdesobjekt, 54 stycken biotoper
som omfattas av det generella biotopskyddet (7 kap. 11 § MB) samt 45 stycken rödlistandearter.
Av naturvärdesobjekten klassades tre i naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Resterande
26 naturvärdesobjekt kategoriserades i klass 3 (påtagligt naturvärde) och 4
(visst naturvärde) (se kartbild på nästa sida).
Två av planområdets tre identifierade klass 2 - objekt är avgränsade till lövskogen öster

Teckenförklaring
Planområdesgräns
Naturvärdesklass 2
Naturvärdesklass 3
Naturvärdesklass 4
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Kartbild över identifierade naturvärdesobjekt och dess naturvärdesklass

om Korstorps gård, naturvärdesobjekt nr. 15 och nr. 16 (anlagd damm). Området är 13
hektar stort och har tidigare varit åkermark men är under igenväxning. Det finns dock
flera öppna gläntor bevarade, äldre träd, stenblock i dagen samt våta sänkor samt delvis
igenvuxen damm vilket motiverar dess naturvärdesklass.
Naturvärdesobjekt nr. 6 klassas också med naturvärdesklass 2. Objektet ligger inom planområdets sydöstra del och är 0,5 hektar stort. Naturen inom området utgörs av klibbalssumpskog med inslag av enstaka sumpytor. Klassningen motiveras främst av den stora
förekomsten av den rödlistade laven Hållav (Menegazzia terebrata).
Biotoper med generellt biotopskydd
Flera biotoper i jordbruksmark är skyddade med så kallat generellt biotopskydd enligt 7
kap. 11 § MB. Planeras en åtgärd som riskerar att skada en skyddad biotop krävs tillstånd
som handläggas av Länsstyrelsen.
Naturvärdesinventeringen identifierade 54 stycken skyddade biotoper inom planområdet,
samtliga ligger inom eller i anslutning till jordbruksmarken.
Följande skyddade biotoper har identifierats och avgränsas. Placering inom planområdet
redovisas på kartbild på nästa sida.
Rödlistade arter

Sammanställning av identifierade biotoper
Biotop
Åkerholme
Allé
Odlingsröse
Småvatten
Stenmur

Antal
17
1
17
18
1

Omfattning
17295 m²
582 m
874 m²
8110 m²
86 m

Tabell som redovisar omfattningen av skyddade biotoper
inom planområdet
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Teckenförklaring
Planområdesgräns
Småvatten
Åkerholme
Stenmur
Odlingsröse
Allé

Kartbild över skyddade biotopers lokalisering inom planområdet

Naturvärdesinventeringen identifierade sammanlagt 45 stycken rödlistade arter inom
planområdet. Den svenska rödlistan är en sammanställning över arter som bedöms ha
en så kallad hotstatus och av olika anledningar har minskat i antal och kan riskera att dö
ut. Hotstatusen kategoriseras i sju klasser efter en bedömning av hur livskraftig arten är.
Rödlistade arter har inget juridiskt skydd men kan vara en indikation på ett naturområdes
bevarandevärde.
Inga identifierade arter inom planområdet är klassade som akut hotade men tre arter:
Slåttergubbe (Arnica montana), Liten blekspik (Sclerophora peronella) och Hållav (Mene-
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gazzia terebrata), bedöms som sårbar.
Brukningsvärd jordbruksmark
Planområdet omfattar cirka 140 hektar varav cirka 60 utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap. 4 § MB och får endast
ianspråktas för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse som inte kan tillgodoses på annan
plats.
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget innebär ett särskilt allmänt
intresse och att dess lokalisering inte är lämplig på annan plats. För att motivera bedömningen kommer en lokaliseringsutredning tas fram till planförslagets granskningsskede.
Bedömning av planförslagets påverkan
Planförslaget syftar till att möjliggöra hela planområdet för industriverksamhet. Detta innebär att en betydande del av planområdets naturvärden kommer påverkas av ett
genomförande.
Till granskningshandlignen kommer frågan om lämpliga kompensationsåtgärder för att
minska planförslagets påverkan på biologisk mångfald att redovisas. Kommunens inriktning är att i möjligaste mån kompensera eller omlokalisera de naturvärden som påverkas
av planförslagets genomförande i närheten av planområdet.

Skyddade arter enligt artskyddsförordningen
Inom planområdets östra del har ett antal skyddade arter enligt artskyddsförordningen
(2007:845) identifierats och artbestämts. Limnologisk inventering har genomförts på
uppdrag av Trafikverket 2016 samt av kommunen 2021. Vid båda tillfällena påträffades
livskraftiga populationer av större vattensalamander, åkergroda, mindre vattensalamander
och vanlig groda i och vid dammen inom planområdet. Vid inventeringen 2021 påträffades också snok, trana samt troligen fladdermus. Fladdermusen kunde vid inventeringstillfället inte artbestämmas.
Dammen är lokaliserad inom den östra delen av planområdet och är cirka 1 000 kvadratmeter stor. Dammen är inte naturlig vattenförekomst utan anlagd någon gång mellan åren
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1995 - 2000.
Samtliga tidigare nämnda arter skyddas i artskyddsförordningen (2007:845) men i olika
omfattning. Följande arter skyddas enligt § 4:

Teckenförklaring
Planområdesgräns
Damm

Kartbild över damm med skyddade arter

• Större vattensalamander
• Åkergroda
• Trana
Lagen förbjuder att djuren avsiktligt fångas, dödas och avsiktlig störning av deras livsmiljö. Det är vidare förbjudet att samla eller förstöra deras ägg samt skada eller förstöra deras
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fortplanterings- och viloplatser. Paragrafen gäller djurens alla levnadsstadier.
Följande arter skyddas enligt § 6:
• Mindre vattensalamander
• Vanlig groda
• Vanlig snok
Lagen förbjuder att döda, skada eller fånga djuren, dess ägg, rom, larver eller bon.
Avgränsningen av arternas livsmiljöer har i nuläget inte utretts och fastställts eftersom det
inte varit möjlighet med avseende på att detta måste göras under vegetationsperioden.
Artskyddsförordningen skyddar samtliga överstående arter. I vissa fall föreligger behovet
av att ianspråkta delar eller hela livsmiljön där arterna lever. Detta kräver en dispens från
artskyddsförordningen enligt § 14 (avser arter skyddade enligt § 4) samt § 15 (avser i arter
skyddade enligt § 6). Dispensen är i princip alltid kopplad till en eller flera kompensationsåtgärder där befintlig livsmiljö utökas eller att arterna flyttas till annan ny livsmiljö.
Bedömning av planförslagets påverkan
Planförslaget möjliggör för industrianvändning inom hela planområdet. Ett genomförande av samrådsförslaget kräver således dispens från artskyddsförordningen enligt § 14
och § 15. Frågan är dock inte tillräckligt utredd för att slutgiltigt fastslå hur arterna ska
hanteras vidare. Frågan kräver vidare utredning inom ramen för en artskyddsutredning
där två alternativ analyseras: (1) att ha kvar dammen och anpassa planförslaget så att ett
genomförande inte påverkar arterna, samt (2) förutsättningarna till en dispens enligt 14
– 15 §§ och lämpliga kompensationsåtgärder. Utifrån resultatet av artskyddsutredningen
kommer frågan hanteras. Artskyddsutredningen kommer att presenteras till planförslagets
granskningshandling.

Trafik
Planområdet föreslås anslutas till allmänt vägnät genom väg 202 i planområdets norra del.
En trafikutredning utgör underlag för detaljplanen och redovisar ett förslag till utform-
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ning av ny anslutning i form av en cirkulation med två körfält. Trafikverketär väghållare
för väg 202 och för anslutningen av planområdet till vägen krävs en vägplan enligt väglagen (1971:948).
Utifrån planerad markanvändning och utveckling inom planområdet har uppskattad trafikalstring beräknats. Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg kan tillkommande verksamhet inom planområdet innebära en trafikalstring om 12 400 fordon per dygn i genomsnitt
inklusive 10 % nyttotrafik. Trafikalstringsverktyget ska användas med viss försiktighet
och bör kompletteras med en bedömning baserad på lokala förhållanden och förutsättningar. I trafikutredningen redovisas flera framtida scenarion och utformningsförslag för
anslutning till väg 202. Beroende av vilken verksamhet som etableras ska trafiklösningen
dimensioneras efter verksamhetens behov.
Utifrån trafikutredningens dimensionerande trafikalstring bedöms korsningstyp cirkulationsplats med två körfält vara lämpligast. Trafiklösningen har inarbetas i plankartan. Förutsättningarna för ett genomförande redovisas under avsnittet Detaljplanens genomförande.
Planförslagets påverkan på befintlig enskild väg
Planområdet belastas av befintlig enskild väg. Vägen ansluter till statlig väg 202 i norr och
fortsätter söder ut genom planområdet för att sedan ansluta till statlig väg 2959 (Bengttorpsvägen) sydöst om planområdet. Vägen är cirka 2,2 kilometer lång varav 1,4 kilometer
går inom planområdet. Direkt söder om planområdet ansluter vägen till fyra bostadsfastigheter.
Vid ett genomförande av planförslaget kommer vägen inom planområdet att ersättas med
industriverksamhet och tas bort. Bostadsfastigheter som nyttjar vägen kommer således
inte längre ha möjligheten att ansluta till väg 202 utan blir hänvisade till den södra anslutningen till väg 2959 (Bengttorpsvägen). Vändmöjlighet kommer att anläggas vid vägens

E20

Trafikplats
Brodderud
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Illustration över föreslagen väganslutning till planområdet

slut i höjd med fastigheten Skogsbo 2:3. Detaljerad placering och utformning kommer att
utredas i samband med detaljplanens genomförande.
Anslutning till gång- och cykelvägnätet
Planområdets anslutning till gång- och cykelvägnätet är en prioriterad fråga. Vid en etablering av en verksamhet med så stor personalintensitet som resultatet av trafikutredningens trafikalstring redovisar, är alternativa färdsätt till planområdet en nyckelfråga för att
möjliggöra en hållbar trafiksituation.
Närmaste GC- väg finns cirka 500 meter väster om planområdet i Krontorp. För att ansluta till planområdet behöver ny GC- väg anläggas från Krontorp, över E20 till planområdet. I planeringen för E20s ombyggnation har GC- väg planerats enligt illustrationen

Planerad GC- väg från trafikplats Brodderud till planområdet, se rött streck
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Planerad GC- väg genom trafikplats Brodderud, se rött streck

nedan. Vidare finns även en GC- lösning inritad i föreslagen trafiklösning för planområdets väganslutning. Detta kommer detaljstuderas i samband med genomförandet av
detaljplanen.

Kollektivtrafikförsörjning
Planeringen av kollektivtrafikförsörjning av planområdet är likt GC- väganslutning en prioriterad fråga för att möjliggöra en hållbar trafiksituation vid en etablering enligt trafikalstringens scenario. I trafikalstringen antas cirka 10 % av resorna till planområdet ske med
kollektivtrafik.
Väg 202 trafikeras i dag av buss 504 mellan Mariestad - Töreboda och kör timmestrafik i
pendlingstid. Närmaste hållplats är på Stockholmsvägen i höjd med Krontorp.
Vid ett fullt genomförande av planförslaget enligt dimensionerande scenario behövs en
utökning av kollektivtrafiken till planområdet, utöver den befintliga kollektivtrafiken till
Töreboda. Vidare är inriktningen möjliggöra för nya hållplatslägen vid planområdets
planerade väganslutning till 202.
Kommunen har haft en tidig dialog med Västtrafik med syfte att klargöra förutsättningarna för en utökning av kollektivtrafiken till planområdet. Förutsättningarna redogöras i
avsnittet Detaljplanens genomförande.

Anslutning av vatten och avlopp
Föreslaget planområde omfattas idag inte av kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Kommunens kommer att utreda vidare om kommande verksamhet ska inkluderas i kommunalt verksamhetsområde och ha kommunalt vatten och avlopp.

Elanslutning
Föreslaget planområde har goda förutsättningar till elförsörjning då befintlig regional
kraftledning finns inom området. Ellevio är ledningsägare och har vid tidigare planarbeten
inom området bedömt att 50 megawatt kan levereras inom en treårsperiod. Vidare dialog
med elnätsägaren kommer att genomföras till planens granskningsskede.
Kommunens riktning är att ledning kan vara kvar i befintligt läge. Beroende på kommande verksamhets omfattning kan ställningstagandet omprövas.
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Hantering av dagvatten
Planområdet omfattar ett stort markområde som idag består av naturmark. Vid ett genomförande av planförslaget väntas en betydande del av planområdet att hårdgöras vilket
ökar volymen dagvatten samt ställer krav på rening innan avledning mot recipient.
Marken inom planområdet är idag uppdelad i två avrinningsområden där det nordöstra
har Tidan som recipient och det sydvästra Vänern. Planområdet belastas även av vatten
uppströms från skogsmark sydöst om området.
Avvattningen till båda recipienterna går via markavvattningsföretag där det nordöstra
avrinningsområdet når Vänern i norr om Säby och det sydvästra Tidan via Sandbäcken
- Sund. Avvattningen berörs av sammanlagt tre fastställda markavvattningsföretag samt
sex med så kallat frivilligt avtal. Även jordbruksmarken inom planområdet omfattas av
markavvattningsföretaget Brodderud av år 1941.
Då den framtida industriverksamheten inom planområdet inte är känd är det därför inte
lämpligt att fastslå en viss lösning för dagvattenhanteringen. Hanteringen av dagvattnet
behöver utformas efter hur mycket dagvatten den framtida verksamheten alstrar och dess
disponering av planområdet i övrigt. Frågan om planområdet ska omfattas av kommunalt
verksamhetsområde kommer utredas vidare till planförslagets granskningsskede.
Vid ett maximalt nyttjande av planområdet där hela området ianspråktas för tung industri
behöver nedanstående ett antal åtgärder vidtas och säkerhetsställas i plankartan för att
möjliggöra en lämplig dagvattenhantering. Nedanstående kommer att säkerhetsställas i
plankartan.
• Renings- och utjämningsmagasin inom respektive avrinningsområde med en sammanlagd utjämningsvolym om 58 000 m3.
Påverkan på miljökvalitetsnormer
Vid ett maximal utnyttjande av planområdet kommer mängden föroreningar i dagvattnet
att öka och riskerar ge negativ påverkan för berörda recipienter, i aktuellt fall Vänern och
Tidan.
Dagvattenutredningen (2021) föreslår teknisk lösning för att möjliggöra en effektiv rening
av planområdets dagvatten. Efter reningen beräknas halterna för kalium (Cd) och kvicksilver (Hg) marginellt överskrid i förhållande till gällande riktlinjer för dagvattenutsläpp
(Riksvärdesgruppen - Stockholms läns landsting 2009).
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Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget inte påverkar gällande miljökvalitetsnorm för vatten.

Geotekniska markförhållanden
Planområdets geotekniska förutsättningar kommer att undersökas mer ingående till planförslagets granskningsskede.
Enligt information från Sveriges geologiska undersökningar (SGU) webbgis består planområdets jordarter till största del av sandig morän och glacial lera. Inslag av berg förekommer lokalt. Inom planområdets västra del längs med E20 finns ett mindre område
med organiska jordlager så som kärrtorv och torv.

Risker
Översvämning till följd av skyfall
Genomförd dagvattenutredning (2021) omfattar även en skyfallsutredning. Utredning
har analyserat planområdets som dess närområdes påverkan av ett klimatanpassat 100 årsregn.
Planområdet är cirka 140 hektar stor och en betydande del av området kan komma att
hårdgöras vid ett genomförande. Områdets storlek och förväntande andel hårdgjorda
ytor ställer höga krav på en genomtänkt planering och detaljprojektering av kommande
verksamhet för att förebygga och begränsa risken för översvämning vid ett 100- årsregn.
Enligt Länsstyrelsens faktablad Rekommendationer för hantering av översvämning till
följd av skyfall (2018:5) rekommenderas att:
• Nybebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100 -årsregn.
• Risker för översvämning från ett 100- årsregn bedöms i detaljplan och eventuella
säkerhetsåtgärder säkerhetsställs.
• Samhällsviktiga verksamheter ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.
• Framkomligheten ska till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas.
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Skyfallskartering över planområden. Blåmarkerade områden illustrerar översvämningsområden

Enligt skyfallsutredningen (2021) kommer ett 100- årsregn påverka främst jordbruksmarken i planområdets norra del med översvämningsvatten.
Som mest kan vattnet stiga cirka 70 centimeter innan det bräddar över väg 202 och avrinner norr ut till angränsade jordbruksmark. Skyfallsanalysen är gjord i programmet Scalgo
Live där ingen hänsyn tas till befintliga ledningar eller kulvertar.
I dag finns det tre stycken vägtrummor under väg 202 som vid ett 100- årsregn kommer
att leda bort översvämningsvatten från planområdet till jordbruksmarken norr om väg
202. Översvämningsvatten som enligt överstående kartbild blir stående längs med väg 202
kommer i realiteten därmed att avledas.
Bedömning
Kommunen bedömer att planområdet har goda grundförutsättningar att hantera ett 100årsregn. Då större delen av översvämningsvattnet enligt genomförd skyfallsutredningen
samlas inom planområdets norra del längs med väg 202 finns goda förutsättningar att
dimensionera befintliga och eventuellt nya vägtrummor under väg 202 för att minimera
översvämningsrisken och säkerhetsställa acceptabla risknivåer inom och utanför plan-
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området. Frågan om lämpliga skyddsåtgärder kommer att utredas vidare och inkluderas i
arbetet med ny vägplan för väg 202 (läs mer under rubriken genomförande).
Kommunen bedömer vidare översvämningspåverkan för samhällsviktiga objekt inom
eller utanför planområdet inte riskeras att påverkas vid en översvämning, samt att god
framkomlighet till planområdet kommer kunna säkerhetsställas.
Transporter med farligt gods
Planområdet ligger inom 150 meter från E20 och väg 202 som båda är utpekade transportleder för farligt gods. Eventuella risker som kan uppstå vid en trafikolycka där transporter med farligt gods är inblandade ska utredas och en accepterad risknivå för planområdet säkerhetsställas.
En riskbedömning (2021) har genomförts. Där beräknas planförslagets individrisk och
samhällsrisk utifrån individtätheten för planerad verksamhet och risken för en trafikolycka
med farligt gods på transportlederna samt dess effekter.
Slutsatsen visar att utifrån aktuellt kunskapsläge vad gäller verksamhetens karaktär och
omfattning uppnås acceptabla risknivåer 27 meter från transportlederna. För att öka bedömnings robusthet utökas avståndet till 30 meter (11% utökning).
Planförslaget bedöms som lämpligt utifrån risken för olycka med farligt gods om stadigvarande vistelse inte förekommer inom ett avstånd av 30 meter från transportlederna.
Skyddsåtgärden kommer säkerhetsställas i plankartan.
Brand, explosioner med mera
I anslutning till planområdet finns befintlig bostadsbebyggelse, väg E20 och väg 202 där
i första hand detaljplanen kan komma att påverka befintliga bostadsfastigheter i form av
olika risker och olägenheter såsom till exempel buller, brand, lukt och andra störningar.
För att minska risken till intressekonflikter mellan tillkommande industriverksamhet inom
planområdet och befintlig bostadsbebyggelse har i riskutredningen föreslagits ett skyddsområde om 100 meter. Skyddsområdet avser i första hand ett område som bedöms finnas
för att inte tillkommande verksamhet ska medföra påverkan på befintlig bostadsbebyggelse vad gäller risker till olika typer av olyckor inom planområdet. Skyddsavståndet har angivits som 100 meter från fastighetsgräns för industriverksamheten till befintliga bostäder.
Inom detta område föreslås också att inga nya bostäder tillåts eller planeras för.
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I detaljplanen har planområdesgränsen lagts 100 meter från befintliga bostadsfastigheters
fasad och innebär att denna mark blir fortsatt oplanerad. Marken inom 100 meter från
befintliga bostadsfastigheters fasad ges således inga planmässiga förutsättningar för någon
förrändring jämfört med hur detta markområde används vid detaljplanens framtagande.

Teckenförklaring
Planområdesgräns
Gräns skyddsavstånd 100 m

Kartbilden redovisar med röd linje 100 meter skyddsavstånd från berörda bostadshus fasader. Planområdets
avgränsning har på flera ställen anpassats för att säkerhetsställa skyddsavståndet.
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Strålning från kraftledning
Planområdet belastas i väster längs med E20 av ett ledningsstråk med luftburna regionala
kraftledningar. För att reducera riskerna kopplat till ledningarna har myndigheten för Elsäkerhet, Elsäkerhetsverket, tagit fram föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1)
gällande riskavstånd mellan luftburna ledningar och närliggande markanvändning.
Vid ett genomförande av planförslaget ska riskavstånden beaktas.
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Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att planförslagets genomförande antas innebära en betydande miljöpåverkan med anledning av dess omfattning vad gäller markanspråk och byggnadshöjd
och därav påverkan på landskap, risker för människors hälsa och miljö samt påverkan på
natur- och djurlivet, kulturvärden och brukningsvärd jordbruksmark. Planen ska därmed
genomgå en strategisk miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.
Miljökonsekvensbeskrivningen samråds vid granskning av detaljplanen.
Kommunen har genomfört ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsgrad och omfattning enligt 6 kap. 9 § MB. Länsstyrelsen
meddelande i yttrande den 8 oktober 2021 att de i stort delar kommunens bedömning.
Underlaget inför avgränsningssamrådet biläggs planbeskrivningen.

Beräknande av bullervärden
En bullerutredning (2021) har tagits fram som underlag till detaljplanen med syfte att
undersöka bullerförutsättningar för tillkommande verksamhet inom detaljplanen. Då
kommande verksamhet och dess bullerpåverkan inte är känd har bullerutredningen redovisat två alternativa scenarion där omfattningen av verksamhetens bullerpåverkan varierar.
Utredningen visar att den dimensionerande bullerkällan är godstransporterna och bullret
från lastkajerna är direkt kopplat till transportvolymen.
Det första scenariot benämns som full etablering och baseras bland annat på indata från
trafikutredningens trafikalstring. Alstringen redovisar en volym godstransporter om 62,5 i
timmen, alla dagar, dygnet runt. Det andra scenariot benämns som begränsad etablering och
simulerar bullerpåverkan från en verksamhet med mindre godstransportbehov med 12
transporter i timmen som inte går nattetid. Även om scenariot begränsad etablering baseras
på betydligt mindre volym godstransporter är det en fullt rimligt antagande och möjliggör
för en dygnstrafik om 192 transporter.
Utredningen visar att skyddsåtgärder krävs vid scenariot full etablering men inte vid begränsad etablering.
Kommunen vill med dessa två alternativa scenarion visa att planförslaget kan genomföras
utan att kommande verksamhets bullerpåverkan överstiger vedertagna riktvärden, samt att
behovet av eventuella skyddsåtgärder inte behöver säkerhetsställas i plankartan. Säkerställandet att gällande riktvärden efterlevs sker i tillstånd och tillsyn av tillkommande verksamhet när planförslaget genomförs.
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Beskrivning och genomförande
Förtydligande och motivering av planbestämmelser
Nedan motiveras och förtydligas och motiveras ett urval av föreslagna planbestämmelser.
Markanvändning industri
Kommunen planerar att möjliggöra planområdet för tung industri med syfte att etablera en storskalig tillverkningsindustri på platsen. Planområdet är till ytan stor och planen
möjliggör för 45 % utnyttjandegrand vilket ger förutsättningar för olika typer av ytkrävande industriverksamheter. Vilken typ av verksamhet som kan bli aktuell är idag okänd men
planområdet bedöms vara lämpligt för till exempel stor tillverkningsindustri.
Verksamheten förväntas ha omfattande personal- och transportbehov vilket ställer krav
på infrastrukturens dimensionering men också övergripande strategier om ett hållbart
resande, där även kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar anslutas till planområdet.
Markanvändningen industri är bred och möjliggör utöver industriverksamhet även för
industrijärnväg och spårområden.

Byggnadshöjd
Föreslagen byggnadshöjd motiveras av planförslagets syfte att möjliggöra tung industri
och att höjdregleringen bedöms som lämplig utifrån påverkan på landskapsbilden i enlighet med 2 kap. 6 § PBL.
Utnyttjandegrad
Föreslagen utnyttjandegrad är 45 %. Utnyttjandegraden möjliggör för en god disponering
av planområdet där viktiga skyddsåtgärder för farligt gods, översvämning samt hantering
av dagvatten bedöms inrymmas i enlighet med 2 kap. 5 § PBL.
Dagvatten
Fördröjningsvolymen är dimensionerad efter ett maximalt genomförande av planförslaget. Enligt dagvattenutredningen ska volymen fördelas till planområdets två avrinningsområden. Planbestämmelsen motiveras av 2 kap. 6 § PBL.
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Skydd mot störningar
Enligt riskbedömningen (2021) krävs skyddsåtgärder för att föreslagen markanvändning
ska vara lämplig utifrån risken för olyckor med farligt gods på E20 och väg 202. För att
göra risken acceptabel krävs att stadigvarande vistelse inte förekommer inom 30 meter
från vägarnas vägkant. Med stadigvarande vistelse avses byggnader eller anläggningar där
människor uppehåller sig en längre tid. Exempel på byggnader och anläggningar som
generellt bedöms kunna uppföras inom området är teknikbyggnader, upplag, parkeringsplatser. Bestämmelsen motiveras utifrån 2 kap. 6 § PBL.

Prövning enligt annan lag
Planförslaget möjliggör för markanvändningen industri. Verksamheter som kan komma
att bedriva miljöfarlig verksamhet ska prövas enligt 9 kap. Miljöbalken (1998:808).
Ett genomförande av planförslaget innebär påverkan på skyddade arter och des livsmiljö och vilket kräver dispens från artskyddsförordningen (2007:845) enligt § 14 och § 15.
Dispensärenden handläggs av Länsstyrelsen.
Ett genomförande av planförslaget innebär påverkan på ett stort antal biotoper skyddade
av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. § 11 MB. Åtgärder som påverkar biotoperna
är tillståndspliktiga. Tillståndet handläggs av Länsstyrelsen.
Ett genomförande av planförslaget innebär påverkan på markavvattningsföretaget Brodderud av år 1941. För att anpassa eller minska dess omfattning krävs beslut om omlokalisering av markavvattningsföretag enligt kap. 24 MB
Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap. 23 §) ska en flyghinderanmälanskickas in föreuppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast fyra veckor innan objektet når en höjd av 20m (45m inom sammanhållen bebyggelse)och därmed
kan utgöra fara för flygsäkerheten
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Detaljplanens genomförande
Nedan redogörs för viktiga frågor att hantera i genomförandet av detaljplanen. Planförslaget är i ett tidigt skede och flera processer och utredningar koppat till genomförandet
har nyligen påbörjats. Det innebär att flera viktiga frågor om genomförandet inte kan
besvaras fullt ut i denna samrådshandling, utan kommer redovisas mer ingående till planförslagets granskningsskede.
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Planområdet berör sammanlagt 58 stycken fastigheter helt eller delvis. Samtliga fastigheter
inom planområdet möjliggörs för tung industri.
Fastighetsindelning
Vid ett genomförande av planförslaget är inriktning att en sammanhållen fastighet bildas
inom planområdet.
Omlokalisering av markavvattningsföretag
Planområdets jordbruksmark omfattas av markavvattningsföretaget Brodderud av år
1941. Vid ett genomförande av planförslaget kommer företaget att påverkas vilket kan
kräva att det tas bort eller ombildas. Kommande utredning ska fastslå hur markavvattningsföretaget påverkas samt vilka beslut som ska föregå. Detta gäller även resterande
markavvattningsföretag som redovisas i dagvattenutredningen (2021) och som kan behövas för att möjliggöra en alternativ dagvattenhantering.
Väganslutning till väg 202
Kommunen har påbörjat en dialog med Trafikverketom lämpliga åtgärder för att möjliggöra en väganslutning mot statlig väg 202. Genomförs väganslutningen som redovisas i
denna samrådshandling behöver detta regleras i en ny vägplan. Trafikverketoch kommunen kommer ingå en avsiktsförklaring som reglerar ansvarsfördelning samt kostnader.
Vägplanens exakta omfattning kommer avgränsas efter framtida verksamhets transportbehov. Överensstämmer transportbehovet med den trafikalstring som redovisas i trafikutredningen (2021) kan åtgärder för att utöka kapaciteten i planerad trafikplats Brodderud
bli aktuellt. Vidare behöver vägplanen hantera behovet av planområdets anslutning med
gång- och cykelväg, behovet av nya hållplatslägen för kollektivtrafiken samt placering
och dimensionering av vägtrummor för att säkerhetsställa planområdets dagvatten- och
översvämningshantering.
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Kollektivtrafik
Kommunen har även påbörjat en dialog med Västtrafik för att detaljplanen möjliggöra
lämpliga åtgärder för en eventuell utökning av kollektivtrafiken till planområdet. Då de
faktiska behoven av mer kollektivtrafik fortsatt är osäkra kommer frågan behöva utredas
mer ingående vid en framtida etablering inom planområdet.
Kommer framtida etablering bli likt det trafikutredningens trafikalstring redovisar krävs
en ny busslinje mellan planområdet och Mariestads station. Västtrafik utökar inte kapaciteten i kollektivtrafiken förrän behovet konkret uppstår vilket kräver att kommunen eller
framtida verksamhet finansierar den utökade trafiken tills att den är kommersiellt bärande
och Västtrafik kan överta den. Vid ett sådant scenario krävs ett så kallat tillköp där kommunen eller framtida verksamhet uppdrar till Västtrafik att utreda möjligheten till en viss
utökning av trafiken. Kräver utökningen inköp av nya fordon tar processen cirka två år.
Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.
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Illustrationer
Nedan redovisas illustration för en maximal utbyggnad av planförslaget utifrån vad
plankartan medger, enligt 4 kap. 32 § PBL (2010:900).
Plankartan medger en byggnad som upptar 45 % av planområdet med 45 meter i byggnadshöjd.

Vy från sydost
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