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1 BAKGRUND 
Sammanfattning 
På Blombergs Egendom finns en samlad bebyggelse av bostadshus i anslutning till 
järnvägsstationen. Bebyggelsen bildar en bystruktur. Genom att komplettera med ytterligare 
bostäder, skulle befintlig samhällsservice som kollektivtrafik, skola (i Källby) mm säkras på ett 
bättre sätt än idag, och underlag skapas för ytterligare kommunal och kommersiell service. 
 
Kinnekulle är ett attraktivt boendealternativ, men också en känslig kultur- och naturmiljö. 
Genom att bygga i anslutning till befintlig bebyggelse, kan båda dessa intressen tillgodoses. 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att skapa nya bostäder i anslutning till Blombergs stationssamhälle, och på 
så vis förstärka och utveckla den samhällsbildning som redan börjat utvecklas på platsen. Ett 
syfte med de nya bostäderna är också att skapa en boendemiljö som tar tillvara och tydliggör 
den kvalité som Vänerns närvaro utgör. Ytterligare skall ny detaljplan ge förutsättningar för ett 
boende i gränslandet mellan det mer stadsmässiga bostadsområden som brukar planeras i 
tätorterna och det renodlade landsortsboendet. 
 
 

Blombergs stationshus 
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Plandata 
Läge 
Planområdet är beläget på Kinnekulles västsida 700 m från Vänerns kustremsa. Området 
gränsar i väster och söder till befintlig sammanhållen bostadsbebyggelse i Blombergs 
stationssamhälle. Kinnekullebanan sträcker sig i nord-sydlig riktning väster om planområdet. I 
öster går landsvägen mellan Källby och Hällekis (länsväg 2714) och i norr finns en mindre väg 
vilken utgör avfart från 2714 ner till Blombergs hamn och badplats (benämns av trafikverket 
2714.2). På andra sidan vägen, norr om området, finns ett lövskogsområde som är skyddat 
naturreservat. 

 
Areal 
Området omfattar ca 7 ha varav ca 3 ha är planlagd mark och övrig mark naturmark. 

Markägarförhållanden 
All mark i planområdet ägs av en och samma privata markägare. 
 

Kartan visar befintlig detaljplan, blå markering. 
Nytt område läggs ovanpå och är markerat med röd skraffering. 
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Gällande detaljplan 
Söder om området finns det detaljplanelagda området Rangtorp 3:1 och Blomberg 2:99 m fl 
som vann laga kraft januari 2007. Denna plan ersätter den del av Blomberg 2:99 som 
överlappas. 
 
 

 
Befintlig detaljplan för del av området 
 
Avvägning enligt miljöbalken 
En strategisk miljöbedömning tidigare kallat Behovsbedömning har tagits fram på uppdrag av 
Götene kommun och är daterad 2018-09-03. Götene kommun gör bedömningen att 
genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan i den bytydelse som 
avses i 4 kap 34§ Plan- och bygglagen (PBL) och att en miljökonsekvensbeskrivning i den 
bemärkelsen inte är aktuell.  
 
Samråd har hållits med Länsstyrelsen, 2018-09-21, enligt 6 kapitlet 6§ Miljöbalken (MB). 
Länsstyrelsen lämnar sitt yttrande 2018-09-24. Där bedöms dock att betydande miljöpåverkan, 
orsakat av planens genomförande, inte helt går att utesluta och de föreslår en vidare utredning. 
Skälen till Länsstyrelsens ställningstagande är att marken utgör ett riksintresse för 
kulturmiljövård samt att jordbruksmark tas i anspråk för annat ändamål. 
 
Götene kommun kommer i enlighet med den strategiska miljöbedömningen att påbörjar 
planförfarandet. Då med avsikten att utreda de oklarheter Länsstyrelsen påtalar i 
planprocessen.  Görs bedömningen i ett senare skede att planen kan medföra betydande 
miljöpåverkan ska ställningstagandet revideras och Miljökonsekvensbeskrivningen arbetas fram. 
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2 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 
Nationella och regionala beslut, mål och riktlinjer 
Riksintressen för kulturmiljövård 
Planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövård enligt Miljöbalken 3 kap 6§ Kinnekulle 
[R 11] (Fullösa, Husaby, Kestads, Kinne Kleva, Kinne Vedums, Källby, Medelplana, Skälvums, 
Västerplana, och Österplana sn). 
Det som är relevant för denna detaljplan och beskrivs i motiveringen är fornlämningsmiljöer 
kring platåberget Kinnekulle. Som uttryck för riksintresset nämns bl a: 

- Fornlämningar 
- Herrgårdar och byar med kontinuitet från medeltiden med delvis välbevarat, öppet, 

odlingslandskap med stenmurar mm från 1800-talet. 
- Kalkstensbrott och lämningar efter kalkugnar och stenindusrin. 

 
På den del av planområdet som är planlagd enligt ”Detaljplan för Rangtorp 3:1 och Blomberg 
2:99 m fl.” finns en stenmur som skulle kunna härledas till det som avses som viktiga uttryck för 
riksintresset vad gäller ”öppet odlingslandskap och stenmurar från 1800-talet”. I nuvarande 
detaljplan krävs håltagningar i muren för att komma åt tomterna från den befintlig väg. 

 
Själva planområdet innehåller inga registrerade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets 
söktjänst. I nära anslutning till området finns lämningarna Husaby 110:1 och Husaby 111:1. 
Den först nämnda är hällristningar som tros vara från stenåldern/bronsåldern (1800-500 f. Kr.). 
De är belägna strax norr om området och utgör ett besöksmål. 
 
Husaby 111:1 ligger öster om väg 2714 och är lämningar från Blombergs kalkbruk som var i 
drift 1878-1954. Området innehåller relativt väl bevarade kalkugnar och rödfyrshögar. 
Blombergs kalkbruk var ett av Kinnekulles tidigaste och största bruk. 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hällristning från stenåldern bronsåldern  Småindustriområde från kalkbrytning 
Husaby 110:1   Husaby 111:1 
 
För ingrepp i fornlämning krävs tillstånd från Länsstyrelsens kulturmiljöenehet. Då området 
upptar mer än 1 ha mark skall även en arkeologisk utredning (ev arkeologiska undersökningar) 
utföras innan markingrepp. 
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Riksintressen för friluftsliv och turism 
Planområdet berörs av riksintresse för friluftsliv och turism enligt Miljöbalken 4 kap 2§ där 
området omfattar Vänern med strandområden. Vid Blomberg är strandlinjen med badplats och 
småbåtshamn i detta avseende utpekat. Detta riksintresse bedöms inte utgör något hinder för 
denna detaljplan.  
 
Riksintressen för naturmiljö och friluftsliv 
Planområdet berörs av riksintresse för naturmiljö och friluftsliv enligt Miljöbalken 3 kap 6§ där 
Kinnekulle ingår. Kinnekulle vandringsled går längs kalkstenskleven i detaljplaneområdets 
närhet men kommer inte i sin sträckning påverkas av den nya detaljplanen. 
 
Riksintressen för kommunikationer 
Kinnekullebanans sträckning förbi Blomberg omfattas av riksintresse för kommunikationer 
enligt Miljöbalken 3 kap 8§. Den är av särskild regional betydelse. Exploatering nära järnvägen 
får inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av 
järnvägsanläggningen. All planering bör utgå från att Kinnekullebanan på sikt kommer att 
elektrifieras och att trafiken på banan ökar.  
 
Riksintressen för totalförsvaret 
Planområdet berörs inte av riksintresse för totalförsvarets militära del men planområdet ingår i 
den sk MSA-yta kring Såtenäs flygplats. Inom detta område gäller samråd med försvaret för 
höga objekt. Detaljplanen kommer inte att påverka detta riksintresse eftersom anläggning av 
höga (20-45m) objekt ej är aktuellt. 
 
Naturreservat 
Strax norr om planområdet finns Blombergs naturreservat (7 kap. 4-8§§). Naturreservatet 
skyddar främst Blombergs ekhagar med dess unika flora och fauna. Många av ekarna är flera 
hundra år men det finns även en föryngring i området. Andra lövträd såsom oxlar, lindar, askar 
och almar finns även representerade i området. Det finns också en unik fauna som lever i 
symbios med de gamla träden. Naturtypen är bl a känslig för igenväxning, ökad beskuggning. 
Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t ex förändringar i ansluten 
grundvattenförekomst.  
 

   

Blombergs Ekhagar maj 2019  
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Naturvårdsområde 
Planområdet ingår i området för naturvårdsområde. Naturvårdsområdet upphörde formellt 
som skyddsbegrepp 1999 och övergick till naturreservat enligt 7 kap. 4-8§§. Följande 
föreskrifter gäller för området med förbud att: 
 
- Uppföra mast, torn eller därmed jämförbar anordning. 
- Utföra fyllning, tippning eller schaktning utom för jord- och skogsbrukets behov. 
- Ta bort stengärdesgård eller odlingsröse. 
- Omvandla lövskog och naturlig betesmark till åker. 
- Anlägga väg eller luftledning. 
- Utföra skogsodling på nedlagd 1) jordbruks-mark. 
- Omvandla lövskog eller buskmark 2) till barr-skog. 
- Bedriva husbehovstäkt av rödfyr eller utföra fyllning, tippning eller schaktning inom vissa 

områden. 
- Uppföra helt ny byggnad (gäller även ekonomibyggnad) inom vissa områden. 
- Utföra till- eller påbyggnad eller annan väsentlig förändring av byggnads yttre, såsom 

ändring av färg på fasader eller tak, byte av fönstertyp, tak- eller fasadbeklädnad (gäller 
även ekonomibyggnad) inom vissa områden. 

- Bryta loss sten från berget (tillägg) 

1) Med nedlagd jordbruksmark avses tidigare brukad eller betad jordbruksmark, som inte varit 
föremål för aktiva beskogningsåtgärder.  
2) Med buskmark avses i huvudsak trädfri mark med bestånd av en, hassel, nypon och andra 
buskar. Sådan mark finns vanligtvis inom områden med tunt jordtäcke, t ex alvarmarker och 
klevkanter. 
 
Föreskrifterna omfattade inte bebyggelse som ingår i fastställd detaljplan och kommer att 
upphöra vid planläggning av området. Avsikten för naturvårdsområdet kommer dock beaktas i 
planarbetet. 
 
Strandskydd 
Området ligger utanför strandskyddsområdet och berörs således inte av det skyddet. 
Topografin medger dock utblickar mot Vänern. 

 
Miljömål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål. Länsstyrelen för Västra Götaland har utifrån dessa 
tagit fram 15 regionala mål. Götene i sin tur antog 2006 de regionala målen som lokala 
miljömål. 
 
Planförslaget som helhet bedöms inte motverka miljömålen men ett av miljömålen är ”Ett rikt 
odlingslandskap”. Ny detaljplan för området upptar odlingsmark och det behövs en vidare 
utredning (se lokaliseringsutredning) vad gäller risken att detta miljömål inte uppfylls. 
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Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormerna är ett juridiskt bindande styrmedel som är inskrivet i miljöbalken 5 kap 
med syfte att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel 
trafik och jordbruk. Åtgärderna inom planområdet bedöms inte medföra att 
miljökvalitetsnormerna för vatten, luft eller partiklar överskrids. 

 
Dagvatten kommer att avledas via diken från området till Gumsviken och Vänern. Genom 
effektiv rening och fördröjning bedöms planförslaget inte medföra överskridanden av gällande 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken. Vänern har en god ekologisk status. 

 
Biosfärområde 
Vänerskärgården med Kinnekulle har utsetts av FN och Unesco till ett av Sveriges 
Biosfärområde. Det finns ett samarbete mellan de tre kommunerna som innefattas i området: 
Götene, Mariestad och Lidköping. Biosfärområdet ska vara föregångare när det gäller 
forskning, utveckling och initiativ i syfte att stärka lånsiktig hållbarhet. 
Ett biosfärområde ska verka utifrån tre huvudsyften: 

- Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap 
- Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt 
- Stödja med kunskap genom utbildning och forskning 

Biosfärområden handlar om naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt. Människor ska 
kunna bo och utvecklas i områden samtidigt som samhället kan testa ny kunskap och praktik 
när det gäller att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att både bruka 
och bevara.  
 
I Sverige är biosfärområden ett komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och 
andra utpekanden av områden med höga natur- och kulturvärden. Beslut om biosfärområde 
ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det ger inte heller några inskränkningar av eller 
utökade krav på befintliga skyddade områden. 
 
Natura 2000   
Planområdet ingår i område för Natura 2000 och är utpekat enligt art- och habitatdirektivet. 
Tillstånd krävs enligt 7 kap. 28§ miljöbalken för att vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön.  
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Kommunala styrdokument och mål 
Översiktsplan 2018 - Samrådshandling 
Götene kommun håller på att ta fram en översiktsplan för Götene kommun. Handlingen har 
inte vunnit laga kraft ännu. Den fördjupade översiktsplanen ”Kinnekulle 2030” är gällande. 
Enligt samrådshandlingen ser kommunen behov av fortsatt utveckling gällande bostäder i 
Blomberg.  
 
Fördjupad översiktsplan – Kinnekulle 2030 
Götene kommun har antagit en Fördjupad översiktsplan ”Kinnekulle 2030”. Den antogs av 
kommunfullmäktige 2014. Översiktsplanen är en god vägledning för kommunala beslut.  
 
Detaljplaneområdet finns utpekat i den fördjupade översiktsplanen som ett lämpligt område för 
förtätning av det befintliga stationssamhället. Villkor för genomförandet är en fördjupad 
naturinventering och att vatten och avlopp är säkerställt för området. 
 
I översiktsplanen sammanfattas visionen för Götene kommun enligt följande: 
 

”Kinnekulle med strandområden är en unik tillgång. Berget är en attraktiv 
plats för boende, besökare och näringsverksamhet. Bergets geologiska 
historia och biologiska mångfald visas för lokal, nationell och internationell 
publik. Boendes, verksammas och besökares behov, önskemål och 
förväntningar tillgodoses utan påtaglig skada på växter, djur och andra 
grundkvaliteter. Det råder balans mellan nyttjande och bevarande, dvs 
långsiktig hållbarhet.” 

 
Framtidsplan för Götene 
Götene kommun har antagit en Framtidsplan som spänner över tiden 2009-2020. Den antogs 
av kommunfullmäktige 2010. Framtidsplanen vill verka för en hållbar och långsiktig tillväxt. 
Framtidsplanen beskriver de övergripande förutsättningarna för kommunen i stort och ny 
detaljplan i Blomberg ingår som en del i helheten.  
 
I framtidsplanen nämns ”Attraktiva livsmiljöer” som en vision och strategi för Götene kommun. 
Ett av fokusområdena är; ”Goda, trygga och attraktiva boendemiljöer”. Götene kommun 
uppmuntrar till förtätning av de befintliga byarna på landsbygden vilket detaljplaneområdet är 
en del av. Kommunen ställer också krav på att bebyggelsen lokaliseras på ett för miljön 
gynnsamt sätt med avseende på energiförsörjningen och samhällsekonomin. Kommunen vill 
också värna om det öppna jordbrukslandskapet och framhåller varsam utveckling i dess miljöer. 
 
Bostadsförsörjningsplan 2013-2020 
Bostadsförsörjningsplan antogs 2013 och ligger till grund för den fördjupade översiktsplanen 
där Blomberg är utpekat som ett utvecklingsområde. 
 
Avfallsplan för Götene kommun 2016-2026 
Planen antogs av kommunfullmäktige 2016. Kommunens avfallsplan innebär inget hinder för 
ny detaljplan i Blomberg. 
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Energi- och klimatplan 2012-2016 
Planen antogs av kommunfullmäktige 2013. Kommunens Energi- och klimatplan innebär inget 
hinder för ny detaljplan i Blomberg. 
 
Enligt fokusområde för byggnader vill Götene kommun uppmuntra användning av solenergi i 
fastighetsbeståndet. När det gäller fokusområde för transporter ser kommunen IT-infrastruktur 
som ett strategiskt medel för att minska arbetsresor. 
 

Avvägning enligt Miljöbalken/Hushållningsbestämmelser 
Götene kommun gör den sammanvägda bedömningen att markområdet i denna detaljplan 
lämpar sig bäst för bostadsbebyggelse. Ståndpunkten är förankrad i miljöbalken enligt 
resonemang i bifogad Lokaliseringsutredning. 

 
Miljöbalken kap 3  
Enligt Miljöbalken kap 3 §1 skall mark- och vattenområden ges den användning som den är 
mest lämpad för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall 
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Enligt Miljöbalken 
kap 3 §4 är jord- och skogsbruksmark av nationell betydelse. Bruksvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett annat från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. 
 
Jordbruksmark 

- Jordbruksmarken klassas i laglig mening som brukningsvärd.  
- Den ekonomiska avkastningen av den odlade marken vid aktuellt detaljplaneområde 

bedöms ha ett lågt värde i förhållande till övrig odlingsbar mark i kommunen. 
- Arealen är begränsad och kommer inte påverka helheten i det nationella 

miljökvalitetsmålet att behålla Götene kommun som en kommun med ett ”rikt 
odlingslandskap”.  

- Det finns en lokal påverkan vad gäller landskapsbilden sett i förhållande till ett öppet 
odlingslandskap som behöver beaktas i planprocessen.  

God hushållning 
Utbyggnad av redan befintliga samhällstrukturer bidrar till en ”god hushållning” av mark. Kring 
Blombergs station har en bostadsbebyggelse växt fram.  
 
Lokaliseringsutredning – Bäst lämpad mark 
Behovet av bostäder i form av småhus framgår av bostadsprognoser och bostadsstatistik för 
Götene kommun. Det finns en efterfrågan på attraktiva lägen vilket Blomberg kan erbjuda. Det 
är också en kommunal strategi och vision att erbjuda boenden i attraktiva lägen för att stärka 
kommunen och befintliga samhällsstrukturer. Kommunens har också ett lagligt ansvar för 
bostadsförsörjningen som är ett väsentligt samhällsintresse. 

Götene kommun har sin identitet i det rika odlingslandskapet. Kommunen värnar om de 
värden som är kopplat till jordbruket. På vissa platser bedöms dock exploatering av marken 
vara berättigad. Eftersom stora delar av kommunen består av jordbruksmark är det svårt att hitta 
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lägen att ta i anspråk som inte består av jordbruksmark. Hållbar utveckling är ett ledord och 
strategin blir då att stärka befintliga samhällstrukturer istället för att splittra landskapet.  

Detaljplaneområdet som är aktuellt vid Blombergs station är förankrat i kommunens 
styrdokument. Demokratiskt förankrade i Götene kommun. I denna lokaliseringsutredning har 
alternativa platser uteslutits och området bedöms vara det mest lämpliga för utbyggnad av 
Blombergs stationssamhälle. 

Med utökad detaljplanelagd mark i området kring Blomberg bedöms Götene kommun och 
området kring Blomberg fortsatt ha ett rikt odlingslandskap. 

 
Alternativa platser 
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Karakterisering 
Blombergs stationssamhälle har succesivt vuxit fram i nära anslutning till Kinnekullebanans 
station vid Blomberg. Byn ligger på Kinnekulles sydvästra sluttning ner mot Vänern. Vid 
Blomberg följer Kinnekullebanan kalkstensklevens rand och ligger uppe på den branta avsatsen 
med rader av bostadshus på var sida om spårområdet. Bebyggelsen är småskalig och består av 
enbostadshus i en eller två våningar med tillhörande komplementbyggnader. Byggnadsår 
varierar från tiden kring sekelskifte till nybyggda villor.  
 
Planområdet är idag öppen mark med vallodling. Området ansluter direkt till den befintliga 
bebyggelsen med detaljplanelagt område i väster och söder. I norr avgränsas området mot den 
mindre vägen som går ner till Blombergs hamn och sommarstugeområdet vid Blombergs 
badplats. Ytterligare norröver, på andra sidan vägen, ligger ”Blombergs ekhagar” vars 
lövskogsområde är skyddat som naturreservat. Här finns för övrigt hällristningar bevarade och 
tillgängliggjorda som ett besöksmål för almänheten. Planområdet avgränsas i öster mot 
landsvägen mellan Källby och Hällekis (Länsväg 2714). Ytterligare öster om landsvägen ligger 
Blombergs kalkugnsområde. Där finns rester från ett av Kinnekulles största och äldsta 
kalkbruksområde. Området är skyddat som riksintresse för kulturmiljövård. Kalkbruksområdet 
är idag till största delen skogsbeväxt men är tillgängligt via en mindre väg från landsvägen. 
 
Det öppna jordbrukslandskapet kännetecknar området kring Kinnekulle. I fågelperspektivet 
ligger odlingsmarken som ett lapptäcke i sluttning ner mot Vänern med järnvägen och 
kalkstenskleven som avgränsning i väster. Även om planområdet idag är odlad mark utgör det 
bara en liten avskuren del av det öppna jordbrukslandskapet, separerat från de mer 
sammanhängande enheterna. 
 

 
Flygbild över området kring Blomberg 
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Byggnader inom planorådet 
Det finns inga byggnader på planområdet. Den delen av området som är planlagt enligt 
”Detaljplan för Rangtorp 3:1 och Blomberg 2:99 m fl.” är obebyggd. 
 

Angränsande bebyggelse 
Planområdet sluter an till det befintliga stationssamhället som växt fram runt Blombergs 
stationshus. Befintlig bebyggelsen är småskalig och varierad. Den består av enbostadsnus i en till 
två våningar. Några av husen är relativt nybyggda men det finns också äldre bebyggelse. 
 

 
Bebyggelse vid vägkorsningen Blombergs station (till vänster )och Blombergs hamn (till höger). 
Till höger syns besöksmålet för hällristningar (med vintertäckning). 
 

 
Bebyggelse nära Blombergs station. 
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Modern bebyggelse i anslutning till stationssamhället. 
 
Det finns även spridd bebyggelse längsmed landsvägen 2714. Det finns enstaka hus eller gårdar 
men också sammanhängande bebyggelse. Vid en avtagsväg i närheten av det gamla kalkbruket 
finns en rad med gamla arbetarbostäder. 
 

 
Söder om kalkbruksområdet finns en avtagsväg med arbetarbostäder. 
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Grönstruktur 
Området är idag vallodling med inslag av naturmark. Det förekommer några lite större lövträd 
på området. Det finns en äldre stenmur i områdets västra avgränsning. I anslutning till den 
växer dungar av sly. I områdets mitt finns en lite större dunge med stora lövträd samt 
körsbärsträd. 
 

 
Planområdet idag. Bilden är tagen mot sydost. 

 

Planområdet idag. Bilden är tagen mot nordost med stenmuren och  
körsbärsdungen i förgrunden. 
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Stenmur som avses att bevaras - med blick norrut. 
 

 

Planområdet idag. Området bortom avtagsvägen till vänster utgör planområdet. 
Den stora eken avses att bevaras. 
 

 
 
 
  



     

    

 

21 

Kommunikationer 
Gång- och cykeltrafik 
Det finns inga gång- eller cykelvägar på området idag. I anslutning till området finns mindre 
vägar som är lämpliga för långsamtgående fordon och gång och cykeltrafik. Från dungen i 
planområdet finns en öppning i muren och en gångväg ner mot stationshuset.   
 
Biltrafik 
Det finns inga befintliga bilvägar på området men det avgränsas av vägar i alla riktningar. 
Landsvägen mellan Källby och Hällekis (väg 2714) avgränsar området mot öster. I söder och 
väster går Stenhagsvägen som är en mindre grusväg. Bitvis enklare väg med gräsbevuxen 
mittsträng. Mot norr avgränsas området av vägen ner mot Blombergs station, hamn och 
badplats. Vägen benämns av trafikverket 2714.2. 
 
Kollektivtrafik - Kinnekullebanan 
Närmaste hållplats för kollektivtrafik är Blombergs station där västtrafik trafikerar 
Kinnekullebanan. I dagsläget går ca 10 avgångar varje vardag i vardera riktningen med täta 
avgångar i rusningstrafik och glesare däremellan. I Källby finns även en pendelparkering med 
anslutning till busshållplats. 
 
Kinnekullebanan trafikerar idag sträckan Göteborg – Mariestad via bl a Blomberg. Det har den 
gjort i sin sträckning, med avbrott under vissa tider, sedan åren strax innan sekelskiftet 1900. 
Banan är enkelspårig fram till Håkantorp där den ansluter till Västra stambanan och 
spåravsnittet förbi Blomberg är således enkelspårigt. Banan trafikeras idag av regionala 
persontåg. Spåren är inte elektrifierad utan tågen drivs av disellok. Banan trafikeras i regel inte 
av godståg. Största tillåtna hastighet är 100 km/h och spårvidden ca 1,5 m.  
 

Klimatförhållanden 
Klimatet i Blomberg är påverkat av närheten till Vänern och Kinnekulle. Närheten till Vänern 
gör att det sker en utjämning av temperarturerna vilket gör vintrarna mildare och somrarna 
svala. Årsnederbörden ligger runt 600 millimeter.  

Naturvärden 
Den största delen av området består av icke naturvärdesbiotoper i form av odlingslandskap med 
vall för ett kommersiellt bruk av jordbruksmarken. Det förekommer dock en hel del lövträd i 
området. Framför allt ek, ask och körsbär finns representerade. Den föryngring av körsbärsträd 
som finns i området utgör ett naturvärde med låg representativitet på andra platser i området 
kring Kinnekulle. Det finns en äldre stenmur på området som omfattas av det allmänna 
biotopskyddet. 

Naturvärden i området är: 
- Bevarandevärda träd.  
- Biotopskydd kring stenmur och ev odlingsrösen 

Naturvärden i närområdet: 
- Blombergs ekhagar med dess flora och fauna 
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Kulturvärden 
Kulturvärde är en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som 
värdefullt ur ett kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende. Området omfattas av 
riksintresse för kulturvård som sträcker sig runt hela Kinnekulle. 

Kulturvärden i området är: 
- Öppet odlingslandskap 
- Äldre stenmur 
- Ladskapsbilden 

Kulturvärden i närområdet finns förutom ovannämnda värden även: 
- Kalkbruksområde 
- Hällristningar 

Länsstyrelsen har i ett utlåtande bedömt att en arkeologisk utredning (med eventuellt 
utgrävning) skall göras innan markingrepp på området kan utföras eftersom marken upptar mer 
än 1 ha mark. Detta kommer att beaktas i den fortsatta planprocessen. 

 

 
Stenmur som avses att bevaras - med blick söderut. 
 

Service 
Blomberg är beläget ca 5 km från Källby där kommunal förskola och skola upp till årskurs 6 
finns. Där finns även närmaste matvaruaffär. Det är ca 15 km till huvudorten Götene som har 
övrig kommunal och kommersiell service.  
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Geotekniska förhållanden 
Terrängförhållanden 
Marken i området sluttar svagt ner mot kalkstensklevens kant med en höjdskillnad på upp till 7 
m inom området. Området ligger ca 45 m över Vänerns vattenyta. Det finns dock ett avsnitt 
mot landsvägen 2714 i öster med en ytterligare förhöjning. Höjden varierar således från +80 till 
+87 i området. 

Marksektion i princip i väst-öst riktning 

 

 

Utsikt mot Vänern från Stenhagsvägen strax väster om planområdet 

Markförhållanden och föroreningar 
Planområdet ligger inom det område som enligt den fördjupade översiktsplanen är klassad som 
högriskområde för radon. Det är i första hand alunskiffer som ger upphov till radonstrålning. 
Alunskiffer förekommer som ett ca 20 m djupt lager ovanför sandstenen och under kalkstenen 
med utbredning över hela berget. Krav för bostadsbebyggelse är att nybyggnationer skall 
radonsäkras och följas upp. 
  
I nära anslutning till området finns det gamla kalkbruksområdet som också var ett av de största 
bruken på Kinnekulle. Slaggprodukten rödfyr innehåller uran och andra giftiga ämnen. Rödfyr 
har genom tiderna använts som gratismaterial för utfyllnader för olika ändamål och det är 
därför svårt att förutsäga förekomsten. Rödfyrens utbredning och påverkan i planområdet skall 
utredas vidare i separat miljöutredning. 
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Geohydrologiska förhållanden 
Planområdet avvattnas väster respektive norr ut. I norra delen av planområdet går en bäck 
genom naturreservatet Blombergs ekhagar. Det finns en befintlig kulvert i dåligt skick som går 
under väg 2714.2 (vägen ner mot Blombergs hamn). 
 
Det finns ytterligare ett flöde som kommer från området öster om väg 2714 (Väg mellan Källby 
och Hällekis). Flödet går under mark men mynnar i en öppen liten bäck som går över 
villatomterna väster ut. Denna går sedan vidare och är kuverterad under järnvägsbanken. Innan 
exploatering behöver exakt placering och dimensionering utredas. Dagvattenutredning är 
beställd. 
 
Flödena är inte del av något dikningsföretag. 
 

 
 
Flöden i området 
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4 PLANFÖRSLAGET OCH DESS KONSEKVENSER 
 
Bebyggelse 
Intentionen är att bygga vidare och förstärka den befintliga samhällsbildningen som växt fram 
kring Blombergs station. Järnvägens kommunikationsstråk förbi Blombergs har varit en 
drivande kraft till bebyggelsens tillväxt i drygt ett sekel. Området söder om stationen lades 
under detaljplan januari 2007. Denna detaljplan ersätter delar av den och medger ytterligare 
möjligheter för bystrukturen att växa kring stationssamhället. 

Närheten till Vänern är en stor tillgång på många sätt. Syftet är att skapa ett boendealternativ 
som tar till vara fördelarena vad gäller närhet till Vänern och naturmiljön. Topografin medger 
en utblick över Vänern trots avståndet till strandlinjen. Byggnaderna planeras med en lägre 
byggnadshöjd närmast vattnet och högre byggnadshöjd i ”bakre leden” för att möjliggöra bästa 
utsikt mot vattnet. Den vackra naturen och kulturmiljön som omger området samt närhet till 
Blombergs hamn och badstrand nås lätt genom kommunikationsstråken i området.  

Intentionen är också att skapa ett alternativ till de mer stadsmässiga bostadsområden som 
brukar planeras i tätorterna, och det renodlade landsortsboendet. Området skall ges karaktären 
av en by. Den samlade bebyggelse bör dock brytas upp i mindre delområden för att inte rubba 
känslan av småskalighet. Bebyggelsen skall utföras som friliggande enbostadshus, huvudsakligen 
i ett, ett-och-ett-halvt och två plan. Området illustreras med en fastighetsindelning med något 
varierade storlekar på tomterna. Det skall i planen ges möjlighet till komplementsbyggnader och 
mindre verksamheter. 

Gestaltning 
Avsikten är att skapa en samlad bebyggelse kring stationssamhället. De senast bebyggda 
tomterna ger tillsammans med de något äldre husen ett splittrat intryck. 

Planområdet delas upp i två bostadsområden, förenade genom ett område med natur- och 
ängsmark.  

Den södra delen ansluter till ett område i väster, med en relativt stor andel sentida bebyggelse 
av modern karaktär. Den nya delen ansluter till detta och ges möjlighet till ett friare formspråk.  
 

 

Bilden får illustrera den mer fria arkitekturen i södra delen av området 
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Illustrationsplan  
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Topografin i området ger möjlighet till utblickar mot Vänern och den öppna horisonten. 
Avsikten med denna del av området är att skapa en arkitektur som vänder sig mot utsikten. I 
denna del ska byggnaderna planeras i förhållande till varandra så att siktlinjer skapas och 
utsikten tillvaratas för flertalet. Detaljplanen ska styra så att byggnadshöjden i linjen närmast 
vattnet hålls lägre och begränsas till ett plan eller ett-och ett-halvt plan. Byggnadshöjden i bakre 
ledet ska tillåta byggnadshöjd med upp till två våningar. Husens placering på tomten med 
takåsar och kupor ska beaktas avseende utsikt. 
 
Den norra delen blir en mer separat enhet, som egentligen endast direkt gränsar till tre 
fastigheter i väster. Detta område ligger i fonden när man närmar sig området norrifrån, och blir 
något av en entré till samhället. Denna del ligger närmast naturreservatet, och när man åker ned 
till badplatsen eller sommarstugeområdet vid Vänern har man naturreservatet till höger och 
området till vänster. Genom att låta det norra området få ett mer samlat intryck, kan man 
motverka det splittrade intryck av samhället som beskrivs ovan. Detta skulle ge en bättre 
landskapsbild än idag. 
 
 

 
 
Illustration - Entré till området norrifrån 
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Illustration – Norra delen av området 

 
I anslutning till Blombergs kalkbruksområde uppfördes vid sekelskiftet arbetarbostäder. Dessa 
utgör ett fint inslag i miljön och är värda att bevaras i sin autenticitet vars skala, enkelhet och 
rytm skapar ett uppskattat inslag i miljön. Som utgångspunkt i gestaltning till det norra området 
är intentionen att hitta beröringspunkter till arbetarlängorna. Men det ska finnas utrymme för 
variation på temat för att undvika enformighet. Avsikten är att med ett modernt formspråk tolka 
arbetarbostaden med avseende på skala, enkelhet, rytm, kulör och material. Området bör 
gestaltas av en och samma arkitekt som en helhet där omsorg om detaljer är av största vikt. 
Detta kan också garantera att även i detta område ta vara på utsikten för samtliga bostäder. 
 

Kulturvärden 
Vid fastställd detaljplan för området kommer jordbruksmarken på området att ersättas med 
villatomter för bostäder och naturmark enligt detaljplan. Kulturvärdet med avseende på 
jordbruksmark kommer lokalt att gå förlorat.   

Det finns dock möjlighet att ersätta det förlorade kulturvärdet genom att låta naturmark i 
området få bli plats för en slåtteräng. Jordbruksmarken på Kinnekulle har under 1900-talets 
genomgått stora förändringar där kommersiellt jordbruk skapat större enheter. I detta fall skulle 
detaljplanen kunna möjliggöra ett återtagande av delar av jordbruksmarken till slåtteräng som 
med stor sannolikhet fanns på platsen innan Laga skifte vid mitten av 1800-talet. På så sätt 
förankrar detaljplanen platsen i ett kulturvärde som stämmer väl med både riksintresset för 
kulturvärden och naturvärden. 

Den äldre stenmuren bevaras och skyddas för åverkan i ny detaljplan.  

Övriga kulturvärden i området såsom Kalkbruksområdet i öster och sevärdheten med 
Hällristningar bedöms inte påverkas av ny detaljplan. 
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Naturvärden 
Grönstrukturer i området markeras med områdesbestämmelsen natur. Detaljplanens avsikt är 
att bevara den dunge med lövträd som finns på området. Det är ett fint miljöskapande inslag i 
miljön och ett sätt att bevara de naturvärden som finns på området. 

Övrig naturmark tas omhand av huvudmannen med avsikt att skapa en traditionell 
slåtterängsmiljö. En slåtteräng är en äng där gräset varje år slås med lie och därefter tas höet 
omhand. I ängen skapas goda förutsättningar för blommor och örter. Om slåtterängen vårdas 
rätt är det en mycket artrik miljö som kan vara med och ge plats åt den unika biologiska 
mångfalden som finns förutsättning för på Kinnekulle. I miljöerna kring Kinnekulle finns 
slåtterängar med orkidéer av olika slag och Blombergs slåtteräng skulle i den bemärkelsen 
kunna vara en blommande del av berget.  

De stora träden och en stor del av körsbärsträden i områdets utkant kommer att bevaras och 
skyddas i detaljplanen. 

 

 

Bilden visar Stenhagsvägen i riktning mot söder med dungen med bl a körsbärsträd syns till 
vänster.  
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Kommunikationer 
Gatunät och gatutyper 
Området är planerat med två infarter till området. Dels finns den norra infarten som angör 
området från vägen (2714.2) som sedan går vidare mot Blombergs station. Dels finns den södra 
infarten som angör området från Stenhagsvägen.  

 

 

 

Princip över marksektion genom södra delen av området i väst-öst led 

 

Området planeras utifrån två delområden. Det finns både fördelar och nackdelar med en 
koppling dem emellan. Att låta bygatan bli en genomfartsväg kan orsaka olägenheter för de 
boende med ökad trafik men å andra sidan skulle en uppdelning förhindra gående från att 
ströva genom området och gatan skulle privatiseras. Ett mellanting är att möjliggöra förbindelse 
både till fots, rullstol, cykel och med bil men skapa ett hinder så att genomfart med bil gärna 
undviks men är möjlig. För att uppnå detta kommer två olika typer av gatusektioner användas i 
området.  

Där vägen ansluter till villatomterna används principen enligt ”sharede spaces” som ger en lugn 
trafikmiljö. Det är en mjuktrafiklösning som bygger på att ha färre skyltar och mer direkt 
uppmärksamhet mellan trafikanterna. Bygatan blir då mindre en väg för bilar och mer ett 
offentligt rum där det finns plats för möten grannar emellan och promenadvänlig miljö för 
ortsbor eller besökare. Gatusektionen är ca 8 m bred inklusive utrymme för dagvattenhantering. 

 

 

Princip över gatusektion 
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Den del av området som kantas av naturmark utformas så att trafiken tvingas att markant sakta 
farten. Denna vägsträcka gestaltas som en enklare väg på landet med grässträng i mitten. 
Övergång mellan slåtterängsmark och väg blir således inte så markant. Planerat dagvattendike 
kan kulverteras under marken denna sträcka. 

 

Princip över marksektion genom den enklare vägen och slåtterängen 

Kollektivtrafik 
Det förväntas inte passera någon kollektivtrafik i området. Närmaste hållplats är 
Kinnekullebanans tågstation ca 100m från området. 
 

 
Kinnekulletåget vid Blombergs station 

Gångvägar 
Det skall anordnas en gångväg som går genom befintlig öppning i stenmuren. På så sätt skapas 
möjlighet att promenera från området ner till Blombergs station. Gångvägen ansluter till den 
befintliga mindre väg som idag slingrar sig genom stationssamhället. 
 

Tillgänglighet och trygghet 
Människor med olika typer av funktionsnedsättningar och ålder ska vara fullt delaktiga i 
samhällslivet vilket måste beaktas vid nybyggnation. Minst en entré till bostadshus skall utformas 
så att de är handikapptillgängliga från parkerat fordon på fastigheten.  Belysning i området ökar 
tryggheten och tillgängligheten och bör kanta vägen. 
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Teknisk försörjning 
Dagvatten 
En planläggning av området med villabebyggelse innebär en ökning av hårdgjorda ytor i 
området i form av vägar, plattläggningar och byggnation. Detta ger konsekvenser för nederbörd 
och dagvattenhanteringen för området behöver planeras utifrån ett skyfall/100-årsregn. De 
lagrum som styr i denna fråga är ”lagen om allmänna vattentjänster” och ”plan och bygglagen”. 
 
Dagvattenhantering syftar till att avleda dagvatten under kontrollerade former och på så sätt 
undvika negativ inverkan på miljö och egendom i närområdet. Lösning för dagvatten beskrivs 
översiktligt i planbeskrivningen. En mer detaljerad dagvattenutredning för området kommer att 
utföras innan exploatering sker. 
 
Bygatan med sin hårdgjorda yta utformas med ett makadamdike. Dagvatten leds genom självfall 
från de hårdgjorda ytorna till områdets utlopp för avrinning idag. Det finns idag ett 
dräneringsstråk som går tvärs över området från öster till väster. Stråket avvattnar markerna 
öster om området och är kulverterat under landsvägen och ansluter till området i ett synligt rör 
vid vägkanten. Stråket går idag under odlad jordbruksmark men lämnar området i väster och en 
liten bäck slingrar sig över fastigheterna Rangtorp 1:30 och 1:12 nedströms i riktning mot 
Vänern. Ytterligare ett vattenstråk finns norr om området. Dagvatten från området skulle även 
kunna ledas till detta genom kulvert, som finns idag men troligen är i dåligt skick, under väg 
2714.2. 
 
Utrymme för utjämningsmagasin anges preliminärt på plankartan. Det finns en större 
sammanhängande yta på planområdet som planerats för ängsmark och även en liten 
skogsdunge med lövskog.  Topografin medger en lutning från de hårdjorda ytorna till 
naturmarken där det finns möjlighet för vattnet att svämma över under kontrollerade former.  
Exakt vilka åtgärder och dimensioner på dessa kräver en vidare utredning. 
 
Vatten och avlopp 
Hela området skall anslutas till det kommunala VA-nätet genom nydragna ledningar. 
Ledningsnätet har byggts ut på privat initiativ. Ledningen har sin förbindelsepunkt till det 
kommunala nätet strax utanför Källby tätort. Ledningarna har nyligen lagts och ansluter 
området söder ifrån. Vid kopplingspunkten är VA dimensionerat för ca 35 hushåll på området. 
 
Avloppsvatten tas om hand vid Källby reningsverk. Dricksvatten kommer från Vänern. 
 
Värme 
Uppvärmning sker genom enskilda uppvärmningssystem. 
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Bilden visar möjliga områden där vatten vid behov kan svämma på området 
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El och fiber 
Bebyggelsen kommer att kunna ansluta till elnätet i området som ägs och förvaltas av Götene 
elförening. Området ansluts genom högspänningsledning som finns förlagd längsmed 2714.2 
(vägen ner mot Blombergs hamn). Området skall förses med ny transformatorstation. Ett antal 
kabelskåp för el respektive fiber kommer att placeras ut i gatuplan. Ledningar för tele kommer 
inte att läggas ut. 
 
Ledningar skall så långt som möjligt samlas till gemensamma ledningsstråk i gatan. 
 

 
Bilden visar befintliga ledningar på området. Ny detaljplan kommer att ha ledningsservitut för el 
och fiber enligt ovan. Prickad linje avser avvecklad luftledning. Blå linje i områdets norra del 
(elledning) flyttas till nytt u-område i norr. 
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Avfall 
Vägar är anpassade för soptransportör och hämtning av avfall av hushållssopor sker enligt 
gällande avtal med Götene kommun. 
 
Närmaste avfallsstation för återvinning finns i Källby med fraktionerna glas, papper, plast, metall 
och tidningar. 
 
Grovt hushållsavfall får fastighetsägaren köra till återvinningscentralen ÅVC i Götene.  
 
Räddningstjänstens behov 
Räddningstjänstens behov av framkomlighet är beaktat vid utformning av vägarna. 
Räddningstjänstens behov och krav skall fortsatt beaktas i samband med markprojektering.  
 

Geoteknik 
Någon geoteknisk undersökning har inte gjorts i samband med planarbetet. Undersökningen 
förväntas göras innan byggnation på området. 

Exploatören har i samband med VA-arbeten utfört grävning i området. Dessa schakt visar på en 
mark med tunt jordlager 60 cm till 1m på fast kalkstensberg.  

Området ligger i känt högriskområde för radon. Ny bebyggelse skall uppföras med erforderlig 
radonsäkring. 

Risker 
Klimatförändringar – Skyfall 
Det är nödvändigt att anpassa planeringen till de ökade riskerna av extrema väderlekar som tros 
vara kopplade till de klimatförändringar som sker runt vår jord. Klimatförändringar förutspås 
orsaka både havsnivåhöjningar och fler extrema vädersituationer, vilket ökar risken för 
översvämningar som tros komma oftare och bli allt värre. 
 
De risker som klimatförändringar kan innebära för planområdet bedöms vara förknippade med 
kraftiga skyfall. Förebyggande åtgärder skall vidtas för att minska risken för översvämning. Detta 
både för att undvika översvämning av järnvägen och för att inte närliggande fastigheter skall ta 
skada. Det finns flera olika åtgärder som kan vidtas. Dels ska enskillda fastighetsägare vid 
bygglovsprövning informeras om de riktlinjer för LOD som är aktuella för planområdet. 
Området planeras också i stort med flera åtgärder som motverkar översvämningsrisken. 
Makadam-diken längs vägar utgör en sådan. Det finns också en större sammanhängande 
naturmark i området där vatten kan absorberas och fördröjas. På planområdet planeras även 
svämningsytor där det finns utrymme för vattnet att fördröjas ytterligare vid kraftig nederbörd. 
Många träd och annan vegetation kommer också att finnas kvar vilket även det fördröjer. 
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Buller 
Störningar från trafik som kan påverka bebyggelsen inom planområdet skall utredas. 
Trafikbuller i området kan komma både från spårbunden trafik längsmed Kinnekullebanan 
och fordonstrafik längsmed landsvägen 2614. 
 
Gällande lagstiftning för trafikbuller vid bostadsbebyggelse regleras enligt förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna skall tillämpas vid bedömningen av 
kravet på förebyggande av olägenheter för människors hälsa i 2 kap. 6a § plan- och bygglagen 
(2010:900) vid planläggning. 

Buller från vägar bör inte överskrida: 
- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad 
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats 
- 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
 
Spårområdet för Kinnekullebanan ligger som närmast 110 m från bebyggelse. Markområdet 
ligger även ca 8m över banvallen. Topografin och avståndet bedöms vara utanför 
påverkansområdet för bullerstörningar enligt gällande lagstiftning. 
 
Det har tagits fram en bullerutredning med avseende på fordonstrafiken längsmed landsvägen 
2614. Utredningen är utförd av Ateljé Arkitekten i Väst AB. Resultatet visar att det finns inte 
någon begränsning för var bostadsbyggnaden skall placeras på fastigheterna med avseende på 
den ekvivalenta ljudtrycksnivån vid fasad. Medeldygnshastigheten genererar ett utgångsvärde 
under maxvärdet för ekvivalent ljudtrycksnivå. Detta gäller även om antalet fordon skulle 
fördubblas. 

 

Bilden visar påverkansområdet som överskrider värdena vid uteplatser. Beräkning 1 utgår ifrån 
senaste mätningar i området. Beräkning 2 utgår ifrån en fördubbling av trafikmängden. 
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Uteplatser kan däremot inte anläggas godtyckligt på fastigheterna inom markerade områden 
med avseende på den ekvivalenta ljudtrycksnivån. Med trafikbelastning enligt uppmätta värden 
från 2012 behövs bullerdämpande åtgärder vid uteplats på delar av fastigheterna närmast 
landsvägen. Skulle trafikmängden fördubblas krävs åtgärder även för fastigheterna i andra ledet.  

Bedömningen görs att bullerdämpning kan göras lokalt vid uteplats. Lämpliga åtgärder för 
bullerdämpning är: 

- Uteplatser anläggs mot väster med huskroppen som skydd från vägen. 
- Bullerskärm vid anlagd uteplats enligt vägverkets definition. 

Säkerhet – Farligt gods och transporter 
Några säkerhetsproblem bedöms inte uppkomma i samband med genomförande av 
detaljplanen vad gäller farligt gods på Kinnekullebanan. 

I dagsläget transporteras i princip aldrig farligt gods på Kinnekullebanans sträckning förbi 
Blomberg. Godstrafik förekommer dock norr om Mariestad mot Gårdsjö. Företag som önskar 
transportera gods har rätt att söka tågläge för sådana transporter. Efterfrågan är dock begränsad 
eftersom eftersatt underhåll på banan innebär en hastighetsbegränsning för godståg till endast 50 
km/h. 

I följande resonemang tar vi stöd från en tidigare utredning som gjorts för detaljplaneområdet 
Sjölyckan i Mariestads kommun som ligger i anslutning till Kinnekullebanans norra sträckning. 
Riskbedömningen är gjord av Grontmij AB 2011. Eventuella transporter av farligt gods på 
Kinnekullebanan innebär en ökad risk för alvarliga olyckor i området. En urspårning eller 
kollision där en godsvagn är inblandad och behållaren för det farliga ämnet punkteras skulle 
kunna innebära explosionsrisk, spridning av skadliga ämnen i luft och mark. Sannolikheten för 
att detta skall inträffa och orsaka skada är lika med sannolikheten för att godsvagnar med farligt 
gods ska hamna ur spår eller kollidera och att godsvagnens behållare i samband med detta 
punkteras.  

Risken är beroende av sannolikheten för att en olycka skall inträffa men i beräkningen är också 
den samhälleliga konsekvensen av olyckan eller antalet förolyckade en parameter. 

Den riskanalys som tagits fram för området i Mariestad drar slutsatsen att det ur 
samhällsrisksynpunkt finns möjlighet att transportera 1 vagn med farligt gods per dag utan att 
överskrida godkända värden. Det finns även utrymme för ökade transporter för vissa ämnen. 
Dock inte giftiga gaser som innebär en större risk vad gäller olyckans konsekvenser. 

Landskapsbild 
Detaljplaneområdet omfattas inte av landskapsbildsskydd enligt Länsstyrelsen. Vid samråd som 
hållits framhöll dock länstyresen vikten av att lyfta frågan kring förändring av landskapsbilden 
sett ur ett större perspektiv eftersom den påtalats som en punkt i Behovsbedömningen och 
miljön kring Kinnekulle i många hänseenden är känslig.  

Landskapsbilden längsmed landsvägen 2714 mellan Hällekis och Källby är omväxlande. Här 
förekommer öppet jordbrukslandskap med omväxlande odling och bete, mindre skogsområde 
med övervägande lövskog. Bebyggelsen är också mycket varierande med bostadshus och gårdar 
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nära landsvägen eller samlad en bit från landsvägen. Gårdar, enstaka bostadshus och radhus 
förekommer. Det är ett varierat landskap. 

På vissa platser längsmed vägen finns även möjlighet till utblick mot Vänern. Passagen förbi 
Blombergs Säteri utmärker sig särskilt. Lanskapet är öppet med Vänern i fonden med 
storslagen utsikt mot söder. Landskapsbilden sluter sig sedan genom Blombergs 
lövskogsområde med sin speciella karaktär. Vid planområdet med blick mot söder möjliggörs 
en sista utblick över Vänern innan vegetationen åter tätnar längsmed landsvägen i riktning mot 
Källby.  

I detaljplanen tas hänsyn till utblicken mot Vänern i södergående riktning. Området hålls fritt 
från bebyggelse i ett avsnitt på ca 100 m från vägen. Vägbanan hamnar då ca 6 m högre än 
grundläggningen på det närmaste huset. 

På den södra delen tillåts husen komma lite närmare vägen och en förtätning uppstår mellan 
husen och höjden öster om vägen. För den resande får man en varierad upplevelse med 
utblickar, skogspassager men också bebyggelse i nära anslutning till vägen. 

Landskapsbilden sett från Vänern bedöms inte påverkas nämnvärt eftersom det redan idag 
förekommer bebyggelse i siktlinjen från Vänern och det nya tillskottet förläggs bakom dessa. 

Lanskapsbilden sett i förhållande till stationssamhället och de boende i området kommer att 
förändras. Det nya bostadsområdet kommer att vara synligt från befintliga fastigheter men 
byggnaderna kommer att få en tillbakadragen placering i förhållande till Stenhagsvägen med sin 
stenmur. 
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5 PLANENS GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 
Planförfarande 
Detaljplanen upprättas med ett standardförfarande enligt reglerna i PBL SFS 2018:636. Det 
innebär att processen kommer fortlöpa med samråd och granskning innan ett antagande i 
kommunfullmäktige kan ske. 

Preliminär tidplan 
Planprocessen väntas pågå under 2019-2020 med samråd under sommaren 2019 och 
granskning hösten 2019. Antagande av planen beräknas till vintern 2019-2020. Tiderna kan 
förändras under arbetets gång och beskrivs därmed mycket övergripande. 

Ansvarsfördelning  
Exploatören ansvara för samtliga initiala åtaganden vad gäller utredningar, projektering, 
anläggning av vägar (inkl. anslutning till befintliga angränsande vägar som förvaltas av annan 
part), dagvatten och anläggning av grönområden.   

Ledningsdragning för vatten och avlopp, fram till tomtgräns, i området ansvarar exploatören för 
genom privatägt bolag. 

Götene elförening ansvaret för dragning av ledningar fram till tomtgräns vad gäller el och fiber.  

Fastighetsägaren ansvarar för byggnation och drift av ledningar på respektive tomtmark. 

Förvaltning av vägar och kvartersmark ansvarar blivande samfällighet för. 

Huvudmannaskap 
Eftersom planområdet ingår i ett område med enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark 
kommer även ny allmän platsmark så som gator och naturmark att ha enskilt huvudmannaskap. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från det att planen vinner laga kraft. 

Gemensamhetsanläggningar 
Den nya vägen inklusive belysning, dagvattenhantering och grönytor (slåtteräng) inom 
detaljplanens gränser är en gemensam angelägenhet för de boende. Det krävs en organisation 
för förvaltning vilket avses ske i form av en samfällighetsförening med representanter från de 
berörda fastigheterna. Kostnaderna skall fördelas mellan berörda parter men inrättning initieras 
av exploatören. 

Rättigheter för allmänna ledningar skall säkerställas med servitut eller ledningsrätt där så krävs. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Marken för planområdet är idag i privat ägo av exploatören. Vid ny fastighetsbildning övergår 
ägandet till nya tomtköpare. Avsikten är att ny ägare även får del av gemensamhetsanläggningen 
för väg, dagvatten och skötsel av grönytor. 

Det nya bostadsområdet avvattnas mot befintligt dike. Dagvattenhanteringen skall planeras och 
beräknas med fördröjningsytor på grönområdet. Det krävs åtgärder med kulvert under 
vägavsnitt för att kontrollerat leda dagvatten vidare från området. Detta kommer att ske i samråd 
med berörda fastighetsägare. 
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I övrigt bedöms inte planen direkt påverka kringliggande fastigheter. 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen möjliggör nybildning av fastigheter för bostadsändamål. På illustrationsplanen visas 
föreslagna fastighetsgränser med avsikt att utgöra underlag för fastighetsbildning. De blivande 
tomterna bildas genom avstyckning. Exploatören ansvarar för och bekostar utreningar för 
fastighetsbildning. Exploatören kommer att ansöka om fastighetsbildning för samtliga tomter 
när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Inlösen, ersättning 
Exploatören äger all mark på området. Inlösen är ej aktuellt. 
 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnader för detaljplanens uppförande bekostas av exploatören. Detta gäller även för 
kostnader i samband med de fastighetsbildningsåtgärder som fordras för genomförandet. 

Gatukostnader 
Exploatören ansvarar för alla kostnader för utredning, projektering, byggande och anläggning av 
vägar, anslutning till befintliga vägar, de vägtrummor som krävs under befintlig väg och 
dagvattenanläggning i området. Ansvar för förvaltningskostnader avses åligga blivande 
samfällighetsförening. 

Planavgift 
Kommande tomtköpare ansvarar för genomförandet och anslutningskostnader inom varje 
blivande fastighet i området. Avgiften för tomt inklusive VA-anslutning administreras genom 
exploatören och tas ut i samband med förvärv. Avgifter för el och fiber tas ut separat av Götene 
elförening. 
 

Tekniska frågor 
Behov av ytterligare utredningar och åtgärder 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande 2018-09-24 påtalat behovet av arkeologisk utredning. Området 
upptar mer än 1 ha mark. Således skall en översiktlig arkeologisk utredning göras och eventuellt 
arkeologiska undersökningar innan exploatering av mark. Syftet är att ta reda på om det finns 
lagskyddade fornlämningar på området. 

Exploatören ansvarar för framtagande av erforderliga utredningar vad gäller geoteknik, 
dagvattenutredning för områdets dagvattenhantering och vägbyggnation. 

Den pågående miljöutredningen vad gäller Rödfyrens utbredning skall redovisas i sin helhet 
innan detaljplanen antas.  
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