Lokaliseringsutredning
april 2019

Lokaliseringsutredning
Detaljplan för Ullervad 31:1,
Ullervads tätort, Mariestads kommun

Författare: Erik Söderström,
planarkitekt, Mariestads kommun

LOKALISERINGSUTREDNING - Ullervad tätort

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

4

Inledning

5

Bakgrund

5

Beskrivning av området

5

Förslag till detaljplan för Ullervad 31:1

6

Jordbruksmark

6

Bedömning av bostadsbehovet

7

Val av lokaliseringsalternativ

8

Bedömningskriterier

11

Beskrivning av valda lokaliseringsalternativ

12

Samlad bedömning

21
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Inledning
Aktuellt planområde för Ullervad 31:1 har i utförd naturvärdesinventering
(NVI) klassats som kultiverad betesmark, och därmed brukningsvärd
jordbruksmark. Jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra den framtida
matproduktionen och för att bibehålla en biologisk mångfald. För att
exploatera brukningsvärd jordbruksmark krävs det därför särskilda skäl,
enligt kap 3 kapitel § 4 miljöbalken. Lagen innebär att kommunen måste
kunna påvisa att den planerade markanvändningen är av särskilt allmänt
intresse, och motivera varför den föreslagna lokaliseringen av planområdet
är den mest lämpliga.
Genom föreliggande lokaliseringsutredning argumenterar kommunen för
att planens genomförande är av särskilt allmänt intresse, samt redovisar de
tidiga ställningstaganden gällande frågan om planområdets lokalisering.

BAKGRUND
Beskrivning av området
Ullervad är en tätort cirka två kilometer söder om Mariestads tätort. Ullervad
hade 2017 en befolkningsmängd på cirka 900 personer. Tätorten har en viss
service i form av förskola och skola. Det lokala näringslivet utgörs främst av
lantbruk och djurhållning.
Planområdet ligger i området Fors i Ullervads norra del och omfattar cirka
25 000 kvm. Marken ägs av kommunen men arrenderas ut som betesmark.
Området utgörs av betesmark som delvis är beväxt med större träd och
till viss del öppen. Den nordöstra delen av området är sumpig inom och
utom beväxt med tätare slyvegetation. Marken inom planområdet sluttar
naturligt mot väster. Genom området rinner diagonalt två stycken mindre
diken, inom området finns även två stenmurar i varierande skick.

Bilder från planområdet, 2017
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Förslag till detaljplan för Ullervad 31:1
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 juni 2016 om uppdrag
att upprätta förslag till detaljplan för del av Ullervad 31.1. Syftet med
planen är att möjliggöra för bostäder. Kommunens översiktsplan från
2018 pekar ut området som lämpligt för bostadsbebyggelse för 15
tomter. Översiktsplanen pekar även ut del av området som bevarandevärd
tätortsnära naturmark.
Föreslaget planområde omfattar 2,6 hektar och möjliggör för cirka 15
stycken tomter i storleken 700- 1200 kvm.
Föreslagen markanvändning för bostäder, gata och teknisk anläggning
omfattar cirka 1,6 hektar. Resterande del av planområdet är planerat som
naturmark och där finns en fortsatt möjlighet att bruka som betesmark.
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Förslag till plankarta för detaljplan för Ullervad 31:1

Jordbruksmark
I miljöbalkens 3 kapitel § 4 regleras förutsättningarna för att ianspråkta
jordbruksmark. Paragrafen lyder som följer:
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmänsynpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk(3 kap 4 § MB).

6

Lokaliseringsutredning - Ullervad tätort

Med begreppet brukningsvärd jordbruksmark avses, enligt Regeringens
proposition Förslag till lag om hushållning med naturresurser mm (prop.
1985/86:3 s. 158) mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Vad som räknas
som jordbruksmark klargjordes av en prejudicerande dom i Mark- och
miljööverdomstolen (mål nr P 4087-15) från 2015. Domstolen beslutade
att till jordbruksmark räknas inte bara åkermark utan även så kallad
kultiverad betesmark, det vill säga betesmark vars funktion på olika sätt
har förbättrats, till exempel genom röjningsarbeten.
För att påvisa att den planerade exploateringen, under rimliga
förutsättningar, inte kan lokaliseras på annan plats inom Ullervads tätort
har kommunen upprättat föreliggande lokaliseringsutredning

Bedömning av bostadsbehovet
Mariestads kommun har med stöd av Boverkets bostadsbehovsanalys
från 2016, som målsättning att bygga 2000 nya bostäder fram till 2025.
Boverket bygger sin prognos på befolkningsstatistik från SCB och gör
bedömningen att det fram till 2025 måste byggas cirka 700 000 nya
bostäder i Sverige.
Bostadsförsörjningsprogrammet prognostiserar att det största behovet
av bostäder inom kommunen kommer att finnas i Mariestads tätort.
Därefter pekas Ullervad ut som den ort med störst potential för
bostadsbyggande, med dess närhet till Mariestads tätort och attraktiva
kommunikationsmöjligheter.
Programmet
uppskattar
Ullervads
bostadsbehov till 50 nya bostäder till 2025. Inom Ullervad finns det idag
sju stycken byggbara tomter.
Kommunen gör bedömningen att det finns en rådande brist på
bostäder i Ullervad som sannolikt kommer att öka över tid. Att skapa
förutsättningar för bostäder inom Ullervads tätort är därför av särskilt
allmänt intresse.

LOKALISERINGSUTREDNING - Ullervad tätort
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Val av lokaliseringsalternativ
Mariestads kommun fattade den 11 juni beslut om att anta en ny
kommunövergripande översiktsplan. I planen redovisas kommunens
planer för planeringen av mark och vatten fram till 2030.
Under översiktsplanens framtagande har ett antal lokaliseringsalternativ
för bostadsbebyggelse inom Ullervads tätort föreslagits. Markområdenas
lämplighet har utvärderats utifrån översiktsplanens generella
bebyggelseprinciper för hållbar utveckling:
•

förstärka placering i nätverk

•

överbrygga barriärer

•

bygga längs befintliga infrastrukturstråk och service

•

utveckla karaktärsdragen för området

I översiktsplanens samrådshandling föreslogs fem stycken områden för ny
bebyggelse av bostäder (se kartbild på nästa sida).
Tre av dessa gallrades ut (Käckestad, Åvägen och Ullervadsvägen Ö)och
ett nytt lades till (Forsvägen) i planens antagandehandling. Där pekas tre
markområden ut som lämpliga för ny bostadsbebyggelse (se kartbild på
nästa sida). Dessa skulle tillsammans möjliggöra för 31 stycken bostäder.
Inför arbetet med upprättande av detaljplan för Ullervad 31:1 genomfördes
en separat utredning för val av lokalisering. Där utreddes ytterligare
två områden (Gogatan och Ullervad 21:2) utöver de områden som
pekats ut i översiktsplanens samråds- och antagandehandling. Samtliga
lokaliseringsalternativen redovisas på kartan nedan.
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V

Redovisning av områden för ny bebyggelse , översiktsplanens samrådshandling

Redovisning av områden för ny bebyggelse , översiktsplanens antagandehandling
LOKALISERINGSUTREDNING - Ullervad tätort
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Alt a. Ullervadsvägen V
ca 25 000 kvm

Alt b. Forsvägen
ca 9 000 kvm

Alt i. Ullervadsvägen V
ca 28 000 kvm

Alt c. Ullervadsvägen Ö
ca 15 500 kvm

Alt h. Ullervad 21:2
ca 8 300 kvm

Alt e. Centrum
ca 4 000 kvm

Alt d. Gogatan
ca 5 700 kvm

Alt f. Åvägen
ca 9 000 kvm

Alt g. Käckestad
ca 16 000 kvm

Redovisning av föreslagna lokaliseringsalternativ
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Bedömningskriterier
För att tydligt kunna redovisa kommunens ställningstagande för val av
lokaliseringsalternativ har ett antal bedömningskriterier tagits fram, som
samtliga lokaliseringsalternativ kommer att bedömas utifrån. Alternativen
kommer därefter att jämföras för att hitta den mest lämpliga lokaliseringen
för planområdet.
I förarbetet till miljöbalken, proposition 1985/86:3, preciseras vilka krav
alternativa lokaliseringar ska uppfylla för att bedömas som lämpliga.
Propositionen anger att alternativa lokaliseringar ska vara tekniskt och
funktionellt lämpliga samt ekonomiskt rimliga att exploatera.
Med propositionstexten som utgångspunkt har kommunen valt följande
bedömningskriterier:
•

Området ska ha stöd i gällande översiktsplan/detaljplan

•

Områdets markyta som omfattar minst 20 000 kvm

•

Marken ska helst vara kommunalt ägd

•

Området ska vara lämpligt att exploatera sett till markens beskaffenhet

•

Området ska vara möjligt att VA- ansluta

•

Området ska vara möjligt att ansluta till bilväg och GC- väg

•

Området ska inte omfattas av bevarandevärd natur/kulturmiljö i en
omfattning att exploateringen omöjliggörs

•

Området ska inte omfattas av fördyrande/försvårande omständigheter
så som strandskydd, brukningsvärd jordbruksmark eller
översvämningsrisk

LOKALISERINGSUTREDNING - Ullervad tätort
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Beskrivning av valda lokaliseringsalternativ
Nedan redovisas vilka platsspecifika förutsättningar samt övriga
ställningstaganden som ligger till grund för kommunens bedömning.

Ullervadsvägen V (alt. a)

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. A

Området är 25 000 kvm stort och marken ägs av kommunen. Området har
en bra placering i tätorten med närhet till cykelbana, genomfartsväg och
Mariestad tätort. Området har stöd i kommunens gällande översiktsplan
, del av området pekas ut som bevarandevärd tätortsnära naturmark.
Området har goda förutsättningar för exploatering av attraktiva bostäder
med dess läge på en höjdplatå och siktstråk över vattendraget Tidan och
dess omland. Ytan är också tillräckligt stor för att täcka en exploatering
med dess kostnader för infrastruktur. Marken betas idag och innehåller
en del biotoper. Området ligger i nära anslutning till befintligt VAverksamhetsområde och kan kopplas till nätet om verksamhetsområdet
utökas. Kommunen bedömer området som lämpligt att exploatera med en
efterfrågad mängd bostäder.

Har området
stöd i gällande
översiktsplan/
detaljplan

Markyta som
omfattar minst 20
000 kvm

Markägare?

Lämpligt att
exploatera sett
till markens
beskaffenhet

Ja

Ja

Kommunal Ja

Möjligt att VAansluta

Möjligt att ansluta till Bevarandevärd
bilväg och GC- väg
natur/kutlur

Omfattas av
fördyrande/
försvårande
omständigheter

Ja

Ja

Ja

Delvis

Alt a. Ullervadsvägen V
ca 25 000 kvm

Lokaliseringsalternativ a
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Forsvägen (alt. b)
Området ligger öster om Ullervadsvägen längs med Forsvägen norr om
centrala Ullervad. Området har stöd i kommunens gällande översiktsplan.
Marken uppskattas till 9 000 kvm och marken ägs delvis av kommunen.
Området kan ses som en lucka i befintlig struktur längs Forsvägen. Området
är anslutet till det kommunala vägnätet. Terrängen har vid platsbesök
bedömts som hanterbar vad gäller höjdskillnader och vegetation. Området
ligger i nära anslutning till befintligt VA-verksamhetsområde och kan
kopplas till nätet om verksamhetsområdet utökas.
Området bedöms som lämpligt för förtätning av enstaka hus men inte
för planerad exploatering. Området bedöms rymma för få tomter för att
täcka kostnader för utbyggnad av infrastruktur för att göra exploateringen
ekonomiskt acceptabel.

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. B
Har området
stöd i gällande
översiktsplan/
detaljplan

Markyta som
omfattar minst 20
000 kvm

Markägare?

Lämpligt att
exploatera sett
till markens
beskaffenhet

Möjligt att VAansluta

Möjligt att ansluta till Bevarandevärd
bilväg och GC- väg
natur/kultur

Omfattas av
fördyrande/
försvårande
omständigheter

Ja

Nej

Kommunal/privat

Ja

Ja

Ej GC-väg

Nej

Ej känt

Alt b. Forsvägen
ca 9 000 kvm

Lokaliseringsalternativ b
LOKALISERINGSUTREDNING - Ullervad tätort
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Ullervadsvägen Ö (alt. c)
Området ligger i centrala Ullervad längs med Ullervadsvägens östra sida.
Området har inte stöd i kommunens gällande översiktsplan. Större delen
av området pekas i översiktsplanen ut som bevarandevärd tätortsnära
naturmark. Markytan är cirka 15 500 kvm stort och marken ägs av
kommunen. Området kan ses som en större lucka i befintlig struktur längs
Ullervadsvägen. Terrängen bedöms som dålig med mycket berg i dagen och
ofördelaktiga höjdskillnader vilket skulle fördyra en exploatering. Skogen
ses som en viktig del i områdets grönstruktur vilket gör den bevarandevärd.
Området ligger i nära anslutning till befintligt VA-verksamhetsområde och
kan kopplas till nätet om verksamhetsområdet utökas.
Området bedöms som olämpligt att exploatera då exploateringskostnaden
blir orimligt hög med anledning av markens beskaffenhet samt att
bevarandevärd skog tas i anspråk.

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. C
Har området
stöd i gällande
översiktsplan/
detaljplan

Markyta som
omfattar minst 20
000 kvm

Markägare?

Lämpligt att
exploatera sett
till markens
beskaffenhet

Ja

Nej

Kommunal Nej

Möjligt att VAansluta

Möjligt att ansluta till Bevarandevärd
bilväg och GC- väg
natur/kultur

Omfattas av
fördyrande/
försvårande
omständigheter

Ja

Ja

Ja

Ja

Alt c. Ullervadsvägen Ö
ca 15 500 kvm
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Gogatan (alt. d)
Området ligger i nordöstra delen av Ullervad längs med Ullervadsvägen.
Området har inte stöd i översiktsplanen. Markytan är cirka 5 700 kvm
stort. Marken ägs inte av kommunen. Det finns fornminneslämningar
strax öster om området. Området består av brukningsvärd jordbruksmark
och ligger inom bevarandevärt öppet kulturlandskap. Området ligger i
anslutning till befintligt VA-verksamhetsområde och kan kopplas till nätet
om verksamhetsområdet utökas.
Området bedöms som olämpligt att exploatera.

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. D
Har området
stöd i gällande
översiktsplan/
detaljplan

Markyta som
omfattar minst 20
000 kvm

Markägare?

Lämpligt att
exploatera sett
till markens
beskaffenhet

Möjligt att VAansluta

Möjligt att ansluta till Bevarandevärd
bilväg och GC- väg
natur/kutlur

Omfattas av
fördyrande/
försvårande
omständigheter

Nej

Nej

Privat

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Alt d. Gogatan
ca 5 700 kvm

Lokaliseringsalternativ
Lokaliseringsalternativ
d e

LOKALISERINGSUTREDNING - Ullervad tätort
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Centrum (alt. e)
Området ligger längs med Åvägen i södra delen av Ullervads tätort.
Området har stöd i kommunens översiktsplan. Området anges delvis som
bevarandevärd tätortsnära naturmark. Markytan är cirka 3800 kvm stor
och ägs inte av kommunen. Del av området bedöms vara en viktig lucka i
centrala Ullervads bebyggelsestruktur då Tidans strandlinje tillgängliggörs.
Kommunen gör bedömningen att området tål en viss förtätning med
enstaka hus utan att begränsa strandlinjens tillgänglighet.
Området ligger inom 100m från Tidan vilket innebär att det generella
strandskyddet återinträder vid ändringar i detaljplanen. Områdets närhet
till Tidan innebär också risk för översvämning vid höga vattenstånd. Enligt
kommunens översvämningskartering kommer området att översvämmas
redan vid ett 100- årsregn. Området ligger delvis inom befintligt VAverksamhetsområde och kan kopplas till nätet om verksamhetsområdet
utökas.
Området bedöms vara lämpligt för förtätning med några enstaka hus.
För den efterfrågade omfattningen av exploatering är området för litet.
Översvämningsproblematiken bör utredas vidare.

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. E
Har området
stöd i gällande
översiktsplan/
detaljplan

Markyta som
omfattar minst 20
000 kvm

Markägare?

Lämpligt att
exploatera sett
till markens
beskaffenhet

Möjligt att VAansluta

Möjligt att ansluta till Bevarandevärd
bilväg och GC- väg
natur/kutlur

Omfattas av
fördyrande/
försvårande
omständigheter

Ja

Nej

Privat

Ja

Ja

Ja

Ja

Delvis

Alt e. Centrum
ca 4 000 kvm
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Lokaliseringsalternativ e

Åvägen (alt. f)
Området ligger i södra delen av Ullervads tätort och är cirka 9 000 kvm stort.
Marken ägs delvis av kommunen och ut pekas som omvandlingsområde
samt delvis som bevarandevärd tätortsnära naturmark i gällande
översiktsplan. Området har ett strategiskt läge i Ullervad och används som
samlingsplats. Den befintliga användningen är viktigt för tätorten och
området bör fortsatt lämnas orört. Området ligger delvis inom 100 meter
från Tidan vilket innebär att strandskyddet återinträder vid ändring av
detaljplan. Området kommer att översvämmas vid ett 100- årsregn enligt
kommunens översvämningskartering. Området ligger inom befintligt VAverksamhetsområde.
Området bedöms inte vara lämpligt för exploatering med anledning av
områdets värde som samlingsplats och för rekreation samt risken för
översvämning. Området bedöms vara för litet för planerad exploatering.

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. F
Har området
stöd i gällande
översiktsplan/
detaljplan

Markyta som
omfattar minst 20
000 kvm

Markägare?

Lämpligt att
exploatera sett
till markens
beskaffenhet

Möjligt att VAansluta

Möjligt att ansluta till Bevarandevärd
bilväg och GC- väg
natur/kutlur

Omfattas av
fördyrande/
försvårande
omständigheter

Nej

Nej

Kommunal/privat

Ja

Ja

Ja

Ja

Delvis

Alt f. Åvägen
ca 9 000 kvm

Lokaliseringsalternativ f

LOKALISERINGSUTREDNING - Ullervad tätort
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Käckestad (alt. g)
Området ligger i södra utkanten av Ullervads tätort längs med enskild
väg. Området är cirka 16 000 kvm stort och marken ägs privat. Området
har inte stöd i gällande översiktsplan. Del av området ligger inom
strandskyddet och omfattas av risk för översvämning. Området ligger
utanför VA-verksamhetsområdet och en framtida anslutning bedöms som
svår.
Området bedöms inte vara lämpligt att exploatera med anledning av dess
svårigheter att VA- ansluta, att området delvis är inom strandskydd samt
översvämningsrisken.

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. G
Har området
stöd i gällande
översiktsplan/
detaljplan

Markyta som
omfattar minst 20
000 kvm

Markägare?

Lämpligt att
exploatera sett
till markens
beskaffenhet

Möjligt att VAansluta

Möjligt att ansluta till Bevarandevärd
bilväg och GC- väg
natur/kutlur

Omfattas av
fördyrande/
försvårande
omständigheter

Nej

Nej

Privat

Ja

Nej

Ej rimligt i närtid

Ja

Delvis

Alt g. Käckestad
ca 16 000 kvm

Lokaliseringsalternativ g
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Ullervad 21:2 (alt. h)
Området ligger i västra delen av Ullervads tätort och längs den västra sidan
av Kvarnvägen. Markytan är cirka 8 300 kvm stort och ägs privat. Området
pekas inte ut i översiktsplanen. Inom området finns goda förutsättningar
för att bygga attraktiva bostäder med dess höjdläge och siktstråk. Marken
inom området brukas i dag och bedöms som brukningsvärd. Del av området
ligger inom strandskydd. Området ligger i anslutning till befintligt VAverksamhetsområde och kan kopplas till nätet om verksamhetsområdet
utökas.
Området bedöms som olämpligt att exploatera med anledning att marken
utgörs av brukningsvärd jordbruksmark som även delvis omfattas av
strandskydd. Vidare är markytan för litet. Med anledning av områdets
attraktiva läge kan det komma att bli aktuellt för vidare utredning på sikt,
området är dock inte lämplig för aktuell exploatering.

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. H
Har området
stöd i gällande
översiktsplan/
detaljplan

Markyta som
omfattar minst 20
000 kvm

Markägare?

Lämpligt att
exploatera sett
till markens
beskaffenhet

Möjligt att VAansluta

Möjligt att ansluta till Bevarandevärd
bilväg och GC- väg
natur/kutlur

Omfattas av
fördyrande/
försvårande
omständigheter

Nej

Nej

Privat

Ja

Ja

ja, på sikt

Ja

Delvis

Alt h. Ullervad 21:2
ca 8 300 kvm

Lokaliseringsalternativ h

LOKALISERINGSUTREDNING - Ullervad tätort

19

Ullervadsvägen V (alt. i)
Området ligger i nordvästra delen av Ullervads tätort. Markytan är cirka
28 000 kvm och marken ägs av kommunen. Del av området är utpekat
som bevarandevärd tätortsnära naturmark i gällande översiktsplan. I
övrigt är inte området utpekat. Området har en bra placering i Ullervad
med närhet till cykelbana, genomfartsväg och närheten till Mariestads
tätort. Ytan på området är tillräckligt stort för att täcka en exploatering
med dess investeringskostnader för infrastruktur. Området belastas
av ett ledningsstråk som vid exploatering kommer behöva flyttas vilket
fördyrar projektet. Området betas idag och bedöms utgöra brukningsvärd
jordbruksmark. Området innehar en del biotoper. Området ligger i nära
anslutning till befintligt VA-verksamhetsområde och kan kopplas till nätet
om verksamhetsområdet utökas.
Området bedöms som olämpligt att exploatera med anledning av att
marken utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Vid en exploatering
kommer ledningsstråket att behöva flyttas vilket innebär en ökad
exploateringskostnad. Området bedöms i övrigt som lämpligt och kan bli
aktuellt för vidare utredning på sikt.

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. I
Har området
stöd i gällande
översiktsplan/
detaljplan

Markyta som
omfattar minst 20
000 kvm

Markägare?

Lämpligt att
exploatera sett
till markens
beskaffenhet

Nej

Ja

Kommunal Ja

Möjligt att VAansluta

Möjligt att ansluta till Bevarandevärd
bilväg och GC- väg
natur/kutlur

Omfattas av
fördyrande/
försvårande
omständigheter

Ja

Ja

Ja

Delvis

Alt i. Ullervadsvägen V
ca 28 000 kvm

Lokaliseringsalternativ i
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Samlad bedömning
Kommunen har sammanlagt redovisat nio alternativa lokaliseringar av
planområdet. Valet av lokaliseringsalternativen har gjorts utifrån tidigare
utredningar i samband med framtagandet av kommunen översiktsplan
samt initialt i detaljplanearbetet med detaljplan för Ullervad 31:1.
Respektive alternativ har prövats mot fastställda bedömningskriterier.
Utredningen visar att sex alternativ (aktuellt planområde är borträknat)
är lokaliserade på jordbruksmark som bedöms vara brukningsvärd, eller
inom strandskyddet för vattendraget Tidan. Alternativen är inte aktuella
för exploatering då utredningens syfte är att hitta lokaliseringsalternativ
utanför särskilt skyddade områden. Vidare bedöms att vissa av dessa
lokaliseringsalternativ i framtiden kan bli aktuella för vidare utredning i
syfte att exploatera marken, beroende på hur bostadsbehovet utvecklas och
under förutsättning av ett genomförande av detaljplan för Ullervad 31:1.
Kvarvarande lokaliseringsalternativ utgörs således av Forsvägen (alt.
b), Ullervadsvägen V (alt. a) och Ullervadsvägen Ö ( alt. c). Forsvägen
uppskattas till en markyta om cirka 9 000 kvm. Området har god
tillgänglighet till kommunal service i form av vägnät och VA och ägs delvis
kommunalt. Området är lämpligt för en förtätning av enstaka hus men
har inte tillräckligt med markyta för att rymma planerad exploatering
som kräver mellan 20 000 kvm. Området är därför inte lämpligt för
planerad exploatering.
Ullervadsvägen Ö (alt. c) ägs i sin helhet av kommunen och utgör en markyta
om cirka 15 000 kvm. Området är lokaliserat längs med Ullervadsvägens
östra sida och har således god tillgänglighet till både bilväg, GC- väg
och VA- infrastruktur. Området är skogbeväxt och ger en bra möjlighet
till rekreation med sitt centrala läge inom tätorten. Genom området i
östlig- västlig riktning går en gångväg. Vid platsbesök har mycket berg
i dagen dokumenterats. Området är också kuperat med en höjdskillnad
på 7 meter. Kommunen bedömer området som olämpligt för planerad
exploatering med anledning av dess begränsade markyta, värde för
rekreation och markens beskaffenhet med mycket berg i dagen och
kuperat. En exploatering av området bedöms bli orimligt kostsam.
Ullervadsvägen V (alt. a) ägs av kommunen och uppmätts till cirka 25 000
kvm. Området är lokaliserat längs med Ullervadsvägens västra sida och har
väganslutning till Forsvägen. Området används i dag som betesmark och är
till viss del skogbevuxet. Två stenmurar och finns inom området samt två
bäckar. Vid genomförd naturvärdesinventering bedöms området ha vissa
samt påtagliga naturvärden i östra respektive västra del. Området ligger
på en bergsplatå och sluttar i väster vilket ger ett attraktivt siktstråk över
Tidans omland. Vid genomförd geoteknisk undersökning har området
goda förutsättningar för planerad bebyggelse. Området kan anslutas till
kommunens VA- nät vid en exploatering.
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Färgförklaring
Område lämpligt för exploatering
Alt a. Ullervadsvägen V
ca 25 000 kvm

Alt b. Forsvägen
ca 9 000 kvm

Alt i. Ullervadsvägen V
ca 28 000 kvm

Område lämpligt för exploatering på
sikt
Område med för lite tillgänglig
markyta
Område olämpligt för exploatering

Alt c. Ullervadsvägen Ö
ca 15 500 kvm

Alt h. Ullervad 21:2
ca 8 300 kvm

Alt e. Centrum
ca 4 000 kvm

Alt d. Gogatan
ca 5 700 kvm

Alt f. Åvägen
ca 9 000 kvm

Alt g. Käckestad
ca 16 000 kvm

Kommunens ställningstagande för val av lokalisering
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Kommunen bedömer området som lämpligt för planerad exploatering.
Området är tillräckligt stort för planerad exploatering samt har god
tillgång till kommunal service och infrastruktur, vilket möjliggör för en
kostnadseffektiv exploatering. Vidare är området relativt platt och har
geotekniskt goda förutsättningar. Kommunen bedömer att områdets
naturvärden och biotoper till största del kommer kunna bevaras.

Erik Söderström
Planarkitekt

Adam Johansson
Tf. Planchef
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