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Detaljplanens syfte 

Syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 50-60 nya bostäder i flerbostadshus i anslut-
ning till Stockholmsvägen. Förtätning av bebyggelse längs Stockholmsvägen är en av 
kommunens övergripande principer för utveckling av staden och planförslaget bedöms 
bidra till att uppnå detta.

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet omfattar cirka 8 000 m2 tätortsnära naturmark och är beläget ca 1,4 km 
öster om Mariestad centrum. Planområdet gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till 
Ladukärrsvägen, i söder till naturområde (Lillängsskogen) och i väster till Johannesberg.

Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning 

Naturvärden
Som underlag för redovisning av naturvärden har till detaljplanen ett Naturvärdesutlå-
tande tagits fram. De högsta naturvärdena i Lillängsskogen (gammelskog m.m.) återfinns 
mer centralt i skogsområdet och bedöms därför inte påverkas negativt av den föreslagna 
exploateringen. Planområdet är lokaliserat i utkanten av Lillängsskogen och utgör ingen 
viktig spridningskorridor för djur- och växtliv. Planområdet gränsar i väster, norr och 
öster till bebyggda områden och utgör därmed ingen viktig passage mellan andra natur-
områden. 

Kulturvärden
Ladukärr, Johannesberg och Lillängsskogen utgör alla olika kutlurhistoriskt intressanta 
områden för Mariestad. Syftet med tillkommande bebyggelse är inte att bygga ihop La-
dukärr och Johannesberg utan att de två områdena fortsatt kan läsas av som skilda delar 
i staden. Tillkommande bebyggelse har anpassats i placering och utformning i syfte att 
utgöra ett tillskott av stadsbebyggelse längs Stockholmsvägen.

Inga forn- eller kulturlämningar finns inom eller i anslutning till planområdet. 

Rekreationsvärden och tillgänglighet
Lillängsskogen som helhet bedöms i första hand ha värden för rekreation och friluftsliv 
framför biologiska värden. Området är lättillgängligt för många. Området är även lätt-
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framkoligt på befintliga motionsspår och det finmaskiga nätet av gångstigar som används
av förskolor, grundskolor, närboende med flera. För att skogen fortsatt ska upplevas 
tillgänglig för allmänheten är det av vikt att tillträde från Stockholmsvägen till Lillängssko-
gen kan ske på ett bra sätt. 

Det aktuella planområdet utgör cirka 8 000 m2 av Lillängsskogens totala cirka 140 000 
m2, den planerade exploateringen utgör därför drygt 5,7 % av området. Planområdet har 
lokaliserats i utkanten av skogsområdet för att minska dess påverkan på rekreation och 
naturvärden. Planområdet är idag påverkat av trafik på Stockholmsvägen och närliggande 
bebyggelse. 

Planen innebär att största delen av Lillänggskogen får finnas kvar med rekreationsvärden 
samtidigt som kommunens översiktliga strategier och mål för utveckling kan tillgodoses. 
Den föreslagna utvecklingen bedöms alltså kunna ske samtidigt som området fortsatt är 
tillgängligt för rekreation och friluftsliv.

Översvämning
Enligt kommunens översiktliga skyfallskartering riskerar delar av planområdet bli över-
svämmat vid en händelse av 100-årsregn utifrån nuvarande förhållanden. Enligt karte-
ringen är det de nordvästra och södra områdena inom planområdet som skulle riskera 
översvämmas upp till cirka 0,5 meter.

Kommunen bedömer att den planerade byggnationen inte medför försämrade förhållan-
den för näraliggande bebyggelse. I samband med projektering av bebyggelse inom plan-
området ska hänsyn tas till översvämningsrisken och om behov finns, lämpliga åtgärder 
vidtas. Tillgängliga entréer och marklutningar från byggnader samt avledande och upp-
samling av regn är exempel på sådana åtgäder.

Vatten och avlopp
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten-, spillvatten- och dagvat-
tentjänster. I närhet till planerad bebyggelse finns ledningsnät för vatten och avlopp som 
tillkommande bebyggelse kan anslutas till.

El-, fiber- och fjärrvärmeanslutningar
I planområdets norra del finns ledningsstråk för el, fiber och fjärrvärme som planerad 
bebyggelse kan anslutas till.



6

Trafik
Motortrafik till det allmänna vägnätet från planerad bebyggelse föreslås angöras via 
Ladukärrsvägen som ligger öster om planområdet. In- och utfart har placerats på avstånd 
från Stockholmsvägen så en trafiksäker miljö uppnås. 

Farligt gods
En kvantitativ riskutredning för planområdet har genomförts vilken visar att riksnivåerna 
är på en sådan nivå att alla rimliga skyddsåtgärder, sett ur kostnadsperspektiv och prak-
tiskt genomförbarhet, ska vidtas. 

Planområdet ligger cirka 30 meter söder sekundär transportled för farligt gods (Stock-
holmsvägen) och planområdet sträcker sig cirka 90 meter längs vägen. Stockholmsvägen 
ligger på ungefär samma nivå som planområdet. Vägen och området i anslutning till vä-
gen lutar västerut vilket innebär att eventuella vätskor från en olycka inte bör rinna direkt 
mot planområdet.

Utredningen föreslår följande skyddsåtgärder för att risken till följd av olyckor med farligt 
gods ska vara tolerabla:
 
- Fasader som vetter mot Stockholmsvägen bör utföras i minst brandklass EI30. Fönster 
som vetter mot Stockholmsvägen kan vara öppningsbara och utföras i minst brandklass 
E30. Övriga fasader bör vara i obrännbart material.
- Ventilation bör placeras högt och vänt bort från Stockholmsvägen.
- Utrymning bör vara möjlig bort från Stockholmsvägen.  
- Åtgärd för att säkerställa att vätskor inte rinner mot planområdet, exempelvis dike, mur 
eller nivåskillnad. 

Föreslagna skyddsåtgärder har arbetats in i plankartan som bestämmelser. 

Planeringsunderlag och utredningar
Följande underlag har använts för utformningen av detaljplanen:
- Trafikbullerutredning, 2019-12-30 
- Naturvårdsutlåtande, 2020-02-04
- Översiktlig skyfallsstudie inom Mariestad tätort.
- Riskutredning, 2020-11-26
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Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att genomförandet av föreslagen detaljplan inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Därför finns inget behov av en miljökonsekvensbeskrivning. 
Relevanta konsekvenser som bedöms uppstå vid planens genomförande har behandlats 
inom ramen för denna planbeskrivning.

Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
enligt 6 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen har 
2017-11-22 meddelat att de delar kommunens bedömning.

Buller
Beräknade bullervärden redovisas i Trafikbullerutredning, 2019-12-30 som utgör under-
lag till detaljplanen. Beräknade bullervärden överskrider inte de riktvärden för buller som 
anges i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, därmed behöver inga 
särskilda åtgärder vidtas.

Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser

Högsta byggnadshöjd är 24 meter (4 kap. 16§ PBL)
Högsta tillåtna byggnadshöjd har reglerats till 24 meter för att motsvara sju våningar. 
Byggrätten har placerats så nära Stockholmsvägen som möjligt i avvägning mellan olika 
intressen och förutsättningar. Avsikten med att placera bebyggelsen så nära Stockholm-
svägen som möjligt är för att bibehålla sammanhängande natur i så stor utsträckning 
som möjligt. Byggnadshöjden motiveras genom att bebyggelsen tillåts vara högre för att 
minska ianspråktagandet av mark.

Största byggnadsarea är 1500 m2 (4 kap. 11§ PBL)
Exploateringsgrad är angiven som högsta tillåtna byggnadsarea inom egenskapsområdet 
och är 1500 m2. Byggnadsarean motsvarar cirka 40 % av egenskapsområdet, övriga ytor 
som inte avses bebyggas ska kunna användas för utevistelse, friyta, intern kommunika-
tion, ytparkering m.m.



8

Prickmark (4 kap. 16§ PBL)
Prickmark har lagts ut mot Stockholmsvägen för att erhålla ett bebyggelsefritt område 
mellan vägen och bebyggelse om drygt 30 meter utifrån buller- och säkerhetsaspekter. 
Mot Johannesberg har prickmark lagts ut för att erhålla ett bebyggelsefritt område mellan 
befintlig och tillkommande bebyggelse om cirka 20 meter.

Korsmark (4 kap. 16§ PBL)
I den södra delen av planområdet får endast komplementbyggnader uppföras inom kors-
marken. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader inom korsmarken är angiven 
till 4,5 meter vilket motsvarar envåningsbebyggelse. Syftet med denna reglering är att det 
ska ske en nedtrappning av bebyggelsen mot naturområdet i söder så upplevelsen från 
naturområdet är att bebyggelsen inte blir lika påtaglig som framförliggande flerbostads-
husbebyggelse. 

b1, b2, b3, b4, b5 (4 kap. 12 § PBL)
Bestämmelserna har införts i syfte att nå acceptabla risker för människors säkerhet vid 
eventuell händelse av olycka med transporter av farligt gods på Stockholmsvägen i anslut-
ning till planområdet. 

skydd (4 kap. 12 § PBL) 
Bestämmelsen har införts med syfte att hindra vätskor från Stockholmsvägen att rinna 
mot planerad bebyggelse. Planen reglerar inte teknisk lösning på skyddsbarriären utan 
detta kan ske på olika sätt, till exempel genom dike, mur, vall eller marklutningar. Åtgär-
den är placerad inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att det 
är kommunen som är ansvarig för att åtgärden genomförs och detta säkerställs eftersom 
iordningställande av allmän plats sker vid genomförandet av planen.

Prövning enligt annan lag
Byggnader högre än 20 meter ska i samband med bygglovsskedet lokaliseringsbedömas 
(flyghinderanalys) av Luftfartsverket.
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Illustrationer
Möjlig tillkommande bebyggelse enligt planförslaget redovisas i följande illustrationer.

2019-11-15MARIESTAD

VY FRÅN STOCKHOLMSVÄGEN

2019-11-15MARIESTAD

N

STOCKHOLMSVÄGEN

Fågelperspektiv sett från norr. SR-K AB / Nordic m2 Fastigheter AB

Fotomontage sett från Stockholmsvägen mot söder. SR-K AB / Nordic m2 Fastigheter AB
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Skuggstudier
På följande sidor finns sammanställda skuggstudier som redovisar vilken påverkan en 
teoretisk maximal utbyggnad i enlighet med förslagen detaljplan för del av Lillängen 2:1 
och 6:1 skulle få på intilliggande bostadsbebyggelse. 

Skuggstudierna bygger på en förenklad modell och tar till exempel inte hänsyn till rådade 
vegetation och höjdskillnader. 

Skuggstudie 21 juni, midsommar 
09:00                                                              12:00

15:00                                                              18:00 

Skuggstudie vid midsommar visar att bostadsbebyggelsen närmast öster om området 
påverkas av bebyggelsen vid 18. Vad som inte visas i skuggstudien är den vegetation som 
finns på platsen idag och hur den påverkar närliggande bebyggelse i dagsläget. Efter-
som marken idag består av skog med höga träd påverkas troligen berörda tomter av viss 
skuggning även i dagsläget, om än inte lika tät.
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Skuggstudie 21 mars/23 september, vår- och höstdagjämning
09:00                                                             12:00

   

15:00                                                              18:00 
   

Under vår- och höst påverkas redan närliggande bostäder av befintlig bebyggelse.

Skuggstudie 21 december, vintersolstånd
09:00                                                             12:00

   

15:00                                                              18:00

Skuggstudien vintersolstånd visar ingen påverkan på befintlig bebyggelse. 
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Detaljplanen möjliggör bebyggelse med viss visuell påverkan på intilliggande bostads-
fastigheter vad gäller skuggning. Troligtvis har skogen som finns på platsen idag redan 
orsakat viss visuell påverkan vad gäller skuggning på berörda bostadsfastigheter. Påverkan 
på intilliggande fastigheter bedöms inte vara oacceptabelt stor och heller inte utgöra en 
betydande olägenhet enligt miljöbalken. 

Vidare kan det konstateras att samtliga intilligande bostadsfastigheter även fortsatt kom-
mer ha betydligt mer än 5 timmar solljus per dygn i samband med vår- och höstdagjäm-
ning, vilket är Boverkets minimirekommendation.  

Förändringar i fastighetsindelning
Kvartersmarken inom planområdet föreslås styckas till en ny fastighet från fastigheterna 
Lillängen 2:1 och Lillängen 6:1. Berörd del av fastigheten Lillängen 2:1 omfattar av ca 
6 015 m2 och berörd del av Lillängen 6:1 omfattar ca 18 m2. Planen omfattar ca X m2 
allmän plats, natur. Den allämnna platsen ges kommunalt huvudmannaskap. Berörd mark 
ägs privat och kommunen ges rätt och skyldighet att lösa in marken för allmänt ändamål. 
Marken föreslås överföras till angränsande kommunal uppsamlingsfastighet Högelid 1:1.

Det är exploatören som ska ansöka om och bekosta avstyckning hos Lantmäterimyndig-
heten. Köpeavtal ska tecknas för försäljning av den berörda delen av fastigheten Lillängen 
6:1, vilken ägs av Mariestads kommun.

I planområdets norra del finns befintlig ledningsrätt för el (1493-938.1) och för it- och 
fjärrvärmeledningar (1493-167.1). Ledningsrätterna föreslås fortsatt ligga kvar och berörs 
inte av detaljplanen. Berörd mark planläggs för allmänt ändamål, natur.

Ansvar för utbyggnad och drift
Detaljplanen omfattar allmän plats, naturmark som kommunen ska vara huvudman för. 
Kommunen ansvarar för att skyddsåtgärd som krävs inom allmän plats kommer till stånd 
samt för VA-servis för ny bostadsfastighet. 

Planavgift
Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. Kostnader för planens framtagande har 
reglerats i planavtal mellan kommunen och exploatören/fastighetsägaren (Nordic m2 
Fastigheter AB).
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Påverkan på gällande planer
Detaljplanen ersätter detaljplan för Johannesberg (1493-P85) och detaljplan för Östra 
begravningsplatsen m.m. (1493-P86) inom de områden som detaljplanen omfattar.

Detaljplan för Johannesberg (1493-P85) anger att marken är planlagd för centrumverk-
samhet. Detaljplan för Östra begravningsplatsen m.m. (1493-P86) anger att marken är 
avsedd för allmän plats, natur med kommunalt huvudmannaskap. Detaljplanen är inte ge-
nomförd på så sätt att den allmänna platsen har lösts in av kommunen. Marken ägs privat. 




