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Sammanfattning 

Falköping kommun har aktivt deltagit i arbetet med att utveckla verksamheten inom 
Logistic Center Skaraborg vilket har pågått under en tioårsperiod, bl a med stöd av 
EU-finansiering. Vid kombiterminalen kommer en hantering av gods, virke och 
containertrafik ske samt en del kringtjänster inom logistikområdet. 

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) syftar till att översiktligt beskriva 
och bedöma miljökonsekvenserna av detaljplanen för Friggeråker 25:8. 

Föreliggande detaljplan syftar till att  reglera markanvändningen och möjliggöra en 
exploatering för i första hand logistikanknutna verksamheter inom del av 
Marjarpsområdet. Detaljplanen medger möjligheter för etablering av industrier och 
tekniska anläggningar samt naturområden. I detaljplanen planeras även järnvägstrafik 
samt en ledningsgata med högspänningsledningar vilka kan komma att läggas som 
kablar i mark. 

Dagvatten från planområdet kommer att få större variationer och bli häftigare vid 
kraftiga regn efter utbyggnad. Planområdet avvattnas till ett dike som rinner förbi 
rikkärret Stora Bäckabo som är Natura 2000-område. Flödesförändringarna i diket 
bedöms ej påverka rikkärret eftersom diket rinner vid sidan om rikkärret och ett annat 
vattendrag utgör tillflöde till kärret. Planerat fördröjningsmagasin bidrar till 
flödesutjömning av dagvatten samt möjliggör att utsläpp av farligt gods kan 
omhändertas innan de når naturen. Inga översvämningar väntas uppstå vid kraftiga 
regn. Dagvatten från kombiterminalen kommer att innehålla en del diffusa 
föroreningar från fordon, asfalt och diverse gods men hantering av farligt gods 
planeras ej för terminalen. Dagvatten planeras att infiltreras och ledas till dammar och 
vidare genom diken och vattendrag vilket bedöms ge en god reducering av diffusa 
föroreningar så att ingen negativ påverkan uppstår på grundvattenförekomster och 
värdefulla vattendrag nedströms. 

Inga konsekvenser bedöms uppstå till följd av dagvattenutsläpp. 

Ett stort område med odlingsmark kommer att hårdgöras. I detta område finns en hel 
del miljöer som skyddas av det generella biotopskyddet, t ex stenmurar och diken. 
Möjligheten till spridning av arter tvärs planområdet minskar därmed samtidigt som 
livsmiljöer försvinner. Inom planområdet finns en våtmark med begränsade värden. 
Den försvinner då ett fördröjningsmagasin kommer att anläggas i samma område. 
Runt denna nya damm finns möjligheter att skapa eller bevara naturvärden.  

Konsekvenserna för naturmiljön blir små. 

Landskapsbilden i Falköping tätorts norra utkanter kommer att förändras. Ett stort 
område med öppet odlingslandskap kommer att fyllas med höga byggnader, upplag 
och järnvägsspår. De som i första hand kommer att påverkas av detta är trafikanter 
som kör på Norra Tvärvägen eller som kommer norrifrån på Skövdevägen. Mellan 
ställverket och järnvägen kommer kraftledningar att dras parallellt med Norra 
Tvärvägen. Vid kabelförläggning påverkas ej landskapsbilden. För att mildra 
upplevelsen av industri- och terminalområdet är det viktigt att områdets kanter ges ett 
vårdat utseende. Det kan bl a ske med hjälp av träd- och buskplanteringar.  

Konsekvenserna för landskapsbilden blir måttliga. 

Planområdet ligger inom ett mycket storskaligt riksintresse för kulturmiljö men 
påverkar inte de beskrivna värdena. Utblickar från Friggeråkers kyrka påverkas av 
utbyggnaden. En arkeologisk utredning har utförts. Alla fornlämningar i planområdet, 
främst boplatser, kommer att slutundersökas och tas bort.  

Konsekvenserna för kulturmiljön blir små till måttliga. 

Inga konsekvenser för de som visats i området väntas uppstå genom skador från 
olyckor med farligt gods på Norra Tvärvägen. 
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Inledning 

Bakgrund 

Falköping kommun har aktivt deltagit i arbetet med att utveckla verksamheten 
inom Logistic Center Skaraborg vilket har pågått under en tioårsperiod, bl a 
med stöd av EU-finansiering.  Höga krav på snabba och effektiva transporter 
samt behovet av större miljöhänsyn ligger till grund för Logistic Center 
Skaraborg och kombiterminalen i Falköping.   

Tanken är att denna verksamhet ska kunna betjäna och stärka inte bara 
företagsamheten inom den egna kommunen utan även ett betydligt större 
område i länet. Tillsammans med aktörer såsom Trafikverket, Göteborgs 
hamn, åkeribranschen m.fl., har kommunen studerat möjligheterna att 
Logistic Center Skaraborg också ska fungera som en ”Dryport” till Göteborgs 
hamn, en inlandshamn med samma funktioner och säkerhet som finns i 
Göteborg.   

Idag finns redan ett terminalområde i Falköping där bl.a. virkes-, gods- och 
containerhantering sker. Planerna är att i en andra utvecklingsetapp bygga en 
ny kombi- och virkesterminal där verksamheterna kan fortsätta att växa.  

Syfte 

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) syftar till att översiktligt 
beskriva och bedöma miljökonsekvenserna av detaljplanen för Friggeråker 
25:8.  

Det övergripande syftet med miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i 
planen så att en ekologiskt hållbar utveckling främjas. Därför har i denna 
MKB särskilt fokus också lagts på att föreslå åtgärder att beakta och integrera 
i planarbetet.  

Tidigare utredningar 

Den föreslagna detaljplanen ligger i linje med översiktsplanens, ÖP 2008-
2020, intentioner. 

Planprogram inkl. behovsbedömning 2008-08-12. 

En arkeologisk utredning (Rapport 2008:11) av Västergötlands museum är 
framtagen. 

Geoteknisk fältundersökning (Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) har 
utförts av WSP. 

Va-utredning har utförts av WSP 2007-10-15. 

Dagvattenberäkningar har utförts av DHI 2008-07-09. Därefter har 
kompletterande beräkningar gjorts. 

Trafikstudie 
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Behovsbedömning och avgränsning 

En behovsbedömning har genomförts. Falköpings kommun, liksom 
Länsstyrelsen, bedömer att ett genomförande av planen kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan, vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning 
ska upprättas i samband med detaljplanen. Sammanfattningsvis gjordes i 
behovsbedömningen följande konstaterande: 

Då planen delvis innefattar och avvattnas till ett Natura 2000-område (enligt 
rådets direktiv 92/43/EEG) konstateras att planen antas medföra betydande 
miljöpåverkan såsom avses i Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
4 §. Detta kräver tillstånd enligt MB 7 kap. 28a § och innebär särskilda krav 
på bedömning och dokumentation.  

Falköpings kommun har gjort bedömningen att ett genomförande av 
detaljplan för Marjarps industriområde kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan, varför en miljöbedömning krävs. 

Följande miljöfrågor har bedömts som mest relevanta i detta skede och 
kommer att belysas i miljökonsekvensbeskrivningen: 

 Naturmiljö 

 Landskapsbild 

 Kulturmiljö 

 Risker i samband med lastning och transport av farligt gods, särskilt 
avseende Norra Tvärvägen. 

 

Konsekvenser behandlas på en övergripande nivå eftersom en plan endast ger 
förutsättningar för byggnader och verksamheter. Prövning av enskilda 
verksamheter som kan vara miljöstörande görs i senare skeden. Utformning 
och lokalisering av byggnader hanteras vid bygglovsprövning.  

Konsekvenser beksrivs fram till år 2020, dvs. samma som i Falköpings 
kommuns översiktsplan.  

Det geografiska område som detaljplanen omfattar är lokaliserat nordost om 
Falköping tätort.  

Miljöpåverkan har studerats inom planområdet och de närmaste 
omgivningarna. Det studerade området avgränsas grovt i söder av Norra 
Tvärvägen (lv 184), i väster av Västra stambanan, i öster av rv 46, 
Skövdevägen och i norr av Friggeråker. 
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Karta som visar detaljplanens geografiska område samt det studerade 
området. 

Process 

Miljöbedömningsprocessen är konstruerad så att ett antal av dess tidiga steg 
med fördel genomförs parallellt med planprocessen, från planprogram till 
antagande. Detta underlättar också den ändamålsenliga integreringen av 
miljöaspekter i planen.  
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Planprocessen vid upprättande av detaljplan efter genomfört programskede. 
Aktuell detaljplan och MKB befinner sig i utställningsskedet.  

 

Samråd och kontakter 

Samråd har genomförts genom utskick av samrådshandlingar till en bred krets 
omfattande: 

 fastighetsägare 

 länsstyrelsen 

 statliga verk 

 kommunala förvaltningar 

 politiska partier 

 berörda företag och föreningar 

 lokal press 
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Detaljplanen 

Detaljplanens syfte 

Föreliggande detaljplan syftar till att  reglera markanvändningen och 
möjliggöra en exploatering för i första hand logistikanknutna verksamheter 
inom del av Marjarpsområdet. Planen omfattar den västra delen av ett större 
område som redovisats i det antagna planprogrammet.  

Den andra delen som avser ett expansionsområde öster om aktuellt 
planområde kommer att detaljplaneläggas i en senare etapp. 

Aktuell verksamhet 

Den verksamhet som ska bedrivas inom aktuellt planområde rör 
logistikanknutna verksamheter. Området benämns som Logistic Center 
Skaraborg. Vid kombiterminalen kommer en hantering av gods, virke och 
containertrafik ske samt en del kringtjänster inom logistikområdet. 

Nollalternativet 

Nollalternativet avser en situation år 2020 då den aktuella planen inte kommit 
till stånd.  

Inom planområdet finns en gällande detaljplan från 2000-10-16. 
Nollalternativet utgår från en maximal utbyggand enligt gällande detaljplan. 
Utbyggnaden består av kvarter med småindustrier och hantverk vars högsta 
bygghöjd är 10 meter förutom fjärrvärmeverket vars högsta bygghöjd är 20 
meter. En anlagd våtmark vilken renar och utjämnar dagvattenflödet från 
Falköpings centralort är bevarad i väster utmed järnvägen. 

Förslag till detaljplan 

Det aktuella detaljplaneförslaget medger möjligheter för etablering av 
industrier avsett för terminalverksamhet med högsta tillåtna bygghöjd 10 
meter. Utmed lv 184, Norra Tvärvägen, är områden med industrier och 
tekniska anläggningar föreslagna. Dessa har en varierande högsta bygghöjd 
mellan 7-20 meter. Planförslaget rymmer även ett befintligt ställverk. Ytor 
avsedda för järnvägstrafik som ansluter till Västra stambanan är belägna på 
kvartersmark. Spåren kommer att vara elektrifierade. 

Inom planområdet bevaras två områden som naturmark. I dessa områden 
kommer dagvattendamm /fördröjningsmagasin att anläggas. 

En ny industrigata kommer att anläggas norr om fjärrvärmeverket som 
matargata till terminaltomterna.  

Gaturummen överdimensioneras något för att ge plats för imramande 
vegetation. 

Befintliga högspänningsledningar som matar mottagningsstationen kommer 
att få en ny sträckning som luftledningar från fjärrvärmescentralen parallellt  
utmed Norra Tvärvägen och vika av norrut längs med järnvägen. 
Ledningsgatan utökas med ytterligare en 130 kV ledning. Ett 70 meter brett 
område avsätts för ledningsdragning. Stor omsorg kommer att läggas vid 
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utformningen av marken under ledningarna. Ledningarna kommer alternativt 
att läggas som kablar i mark. 

Kommunen ansvarar för undersökning och ev. sanering av förorenad mark. 

I planbestämmelserna finns krav på att nya byggnader skall utföras 
radonskyddade enligt Statens planverk, rapport 59:1982. 

 

 

Detaljplaneförslaget. 
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Detaljplaneförslaget med ortofoto som bakgrund. 

 

Angränsande detaljplaner 

En ny detaljplan har antagits som reglerar den nya spårdragningen under lv 
184. En förstudie har upprättats, enligt väglagen. 

En planändring pågår där en ny cirkulationsplats planeras till lv 184, Norra 
Tvärvägen, och som skall utgöra infart till aktuellt planområde. 
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Arbete pågår kring ny detaljplan för det s.k. Tåstorpsområdet, söder om lv 
184, Norra Tvärvägen, som bland annat omfattar en utbyggnad av industrier 
utmed Norra Tvärvägen. 

Anläggande av ”Logistic Center Skaraborg” enligt detaljplan kan sannolikt 
medföra behov av en framtida expansion. Denna expansion bedöms främst 
ske öster om aktuellt planområde, mot riksväg 46 (Skövdevägen). I det 
antagna planprogrammet föreslås en framtida anslutning till riksväg 46 i ett 
tänkt läge ca 1 km norr om befintlig korsning vid flygplatsen.  

 

 

Karta över Tåstorps- och Marjarpsområdena som visar expansionsområdet 
öster om aktuell detaljplan och angränsande utvecklingsområden söder om 
Norra Tvärvägen. 
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Förutsättningar 

Riksintressen 

Hänsyn till riksintressen ska tas enligt Miljöbalken 3 kap. 

Riksintresse för naturmiljö. ”Mösseberg och Slafsanområdet” ligger 
nedströms planområdet liksom ”Hornborgasjön”.  

Riksintresse för kulturmiljö. Hela planområdet och expansionsområdet 
ligger inom område för riksintresse.  

Skyddade områden 

Vissa naturområden skyddas enligt Miljöbalken 7 kap.  Det innebär att de inte 
får skadas. Tillstånd och dispenser kan i vissa fall medges. 

Natura 2000. Ca en halv kilometer norr om planområdet ligger våtmarken 
Stora Bäckebo. Två mil nedströms planområdet ligger ”Hornborgasjön”. 

Naturreservat. Hornborgasjön är naturreservat. 

Generellt biotopskydd. För att bevara den biologiska mångfalden i 
odlingslandskapet är vissa miljöer skyddade enligt lag, (generellt) 
biotopskydd. Samtidigt bevaras också landskapets kulturhistoriska värden. 
Denna lag innebär att det är förbjudet att bedriva verksamhet eller utföra 
åtgärder som kan skada dessa miljöer. Inom planområdet finns främst öppna 
diken, småvatten, stenmurar och åkerholmar. Ansökan om dispens kommer 
att lämnas till länsstyrelsen.  

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel enligt Miljöbalken 5 
kap.  

Vattenförekomster ska vara av "god status" senast år 2015, och inget vatten 
får försämras under tiden. Om de inte uppnår god status, behövs åtgärder. 
Nedströms planområdet finns ytvattenförekomsten ”Slafsan / Hornborgaån 
från mynningen i Hornborgasjön till Valtorp”. Planområdet ligger inom 
område för de två grundvattenförekomsterna ”Falköping kalksten” och 
”Falköping-Skövde”.  

Fornminnen 

Fornminnen är skyddade enligt Kulturmiljölagen. 
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Miljökonsekvenser 

Dagvatten 

Nuläge 

Ungefär halva Falköping centralorts dagvatten rinner genom planområdet. 
Längs järnvägen, inom planområdet, har en våtmark anlagts som renar och 
utjämnar dagvattenflödet från Falköpings tätort. Avvattning av planområdet 
sker norrut genom två dikessystem vilka sammanstrålar och bildar ett större 
dike vid den norra planområdesgränsen. Det större diket rinner norrut och 
passerar ett rikkärr vid Stora Bäckabo som är Natura 2000-område. Vid 
passagen av Natura 2000-området ligger dikesbotten cirka 3 meter under 
omgivande marknivå. Diket bedöms därmed sakna betydelse för tillförsel av 
vatten till Natura 2000-området. Tillrinning till rikkärret sker främst via en 
mindre bäck som rinner från öster. 

Planområde avvattnas mot vattendraget Slafsan vilket rinner ut i 
Hornborgasjön som är Natura 2000-område, ramsarområde och naturreservat. 
Slafsan och Hornborgasjön är utpekade som nationellt värdefulla vatten. 

Närmaste ytvattenförekomst nedströms som omfattas av miljökvalitetsnormer 
är ”Slafsan / Hornborgaån från mynningen i Hornborgasjön till Valtorp”. 
Vattenförekomsten hade 2009 en god kemisk status (exklusive kvicksilver). 
Hittills utförd kartläggning visar inte på påverkan från miljögifter, 
övergödning eller försurning. Ekologisk status är klassad som måttlig 
eftersom vandringshinder för fisk finns i vattendraget. God ekologisk status 
ska vara uppnådd 2021. 

Planområdet ligger inom område för de två grundvattenförekomsterna 
”Falköping kalksten” och ”Falköping-Skövde”. ”Falköping-Skövde” är en 
grundvattenförekomst i sedimentärt berg. Utbredningen berör förutom 
Falköping även kommunerna Mariestad, Skara, Skövde och Tidaholm. 
Kemisk och kvantitativ status klassades som god 2009. ”Falköping kalksten” 
är en grundvattenförekomst i sedimentärt berg som ligger i Falköpings 
kommun. Kvantitativ status klassades som god 2009 medan kemisk status 
klassades som otillfredsställande då gränsvärden för bly och 
bekämpningsmedel överskrids. God kemisk status ska uppnås till 2015. 

Konsekvenser nollalternativ 

Nollalternativet tillåter industrimark på en yta som är ungefär en tredjedel så 
stor som i planförslaget. Utbyggnad medför en snabbare dagvattenavrinning 
vid regn än i nuläget. 

Konsekvenser planförslag 

Hårdgörningen av planområdet medför en snabbare dagvattenavrinning. För 
att undvika översvämning på olämpliga platser planeras ett nytt 
fördröjningsmagasin inom planområdet, öster om terminalområdet/söder om 
Marjarp.  

De beräkningar som är gjorda beskriver nivåer vid regn som är så kraftiga att 
de återkommer var 20:e år. Syftet har varit att dimensionera 
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fördröjningsåtgärder så att översvämning kan undvikas. Beräkningarna är 
gjorda i programvaran MIKE URBAN CS som räknar fram nivåer, flöden och 
vattenhastighet i ett antal punkter i dikessystemet genom området och 
nedströms. Beräkningarna bygger på att den befintliga dammen med volymen 
11 000 m3 kompletteras med en ny damm med volymen 12 000 m3. 
Beräkningarna visar att översvämning inte väntas uppstå inom planområdet 
eller nedströms under förutsättning att terminalen läggs på höjdnivå +206 m. 

En bedömning har gjorts av generella flödesförändringar. Jämfört med 
nuläget bedöms framtidens flöde få större variationer och bli häftigare vid 
kraftiga regn. Förändringarna bedöms inte påverka Natura 2000-området vid 
Stora Bäckabo eftersom planområdet avvattnas till ett befintligt dike som 
rinner vid sidan av rikkärret och inte utgör tillflöde till våtmarken. Rikkärret 
försörjs med vatten från ett annat vattendrag. Förutom att förhindra 
översvämning på andra platser får fördröjningsmagasinet betydelse för rening 
av dagvattnet. Rätt utformning av fördröjningsåtgärderna innebär också att 
eventuella utsläpp av farligt gods kan omhändertas innan det rinner ut i 
naturen via det dike som passerar vid sidan av rikkärret vid Stora Bäckabo. 

Dagvatten från kombiterminalen kommer att innehålla en del diffusa 
föroreningar från fordon och asfalt. Dessa är suspenderade ämnen, metaller, 
organiska ämnen (PAH) och näringsämnen i låga koncentrationer. 
Föroreningar kan också komma från upplag av diverse gods men hantering av 
farligt gods planeras ej för terminalen. Trafikverket rekommenderar rening i 
exempelvis dammar, översilningsytor och diken för vägdagvatten. I vissa 
lägen rekommenderas oljeavskiljare. Dagvatten från kombiterminalen 
planeras att infiltreras och ledas till dammar och vidare till diken och 
vattendrag 6,5 kilometer innan det når vattenförekomsten Slafsan. Detta 
bedöms ge en god reducering av diffusa föroreningar så att ingen negativ 
påverkan uppstår på Slafsan och Hornborgasjön nedströms. 

Dagvatten från kombiterminalen når grundvattenmagasinen genom 
infiltration i mark längs diken och vattendrag. Halterna av bly och andra 
föroreningar är låga och reduceras i dammar och diken. Infiltration av 
dagvatten i jord har också en reducerande effekt på föroreningshalter. Det 
bedöms inte medföra någon risk för negativ påverkan på 
grundvattenförekomsterna från de diffusa föroreningarna i dagvattnet. 

Förslag till åtgärder 

Allt dagvatten från hårdgjorda ytor planeras att samlas i dammar innan det 
släpps ut i naturen. Åtgärden medför en utjämning av flöden och rening av 
dagvatten. Den skapar också förutsättningar för omhändertagande av utsläpp 
av farligt gods.  

Naturmiljö 

Påverkan på vatten och våtmarker nedströms redovisas under avsnitt 
”dagvatten” ovan. 

Nuläge 

Inom planområdet finns en våtmark med namnet 08D0D03 Fuktiga marker 
söder om Marjarp. Den består av öppen fastmark och är hydrologiskt 
påverkad. 
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I expansionsområdet finns ett område som är utpekat i kommunens 
naturvårdsprogram. Det är område 8383-15 Rikkärr vid Marjarp. Den har 
getts naturvärde 3 i en fyrgradig skala där 1 är högst.  

De miljöer som omfattas av generellt biotopskydd har ett värde som 
livsmiljöer och spridningskorridorer för växter och redovisas på karta. Några 
miljöer ligger inom område med gällande detaljplan. Vid inventeringstillfället 
pågick byggarbeten för utbyggnad enligt gällande plan. Kartan redovisar 
situationen vid inventeringstillfället (aug 2010). 

 

 

Miljövärden. 
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Objekt som omfattas av generellt biotopskydd. 

Konsekvenser nollalternativ 

Nollalternativet tillåter industrimark på en yta som är ungefär en tredjedel så 
stor som i planförslaget. Naturmark försvinner då marken inom befintlig 
detaljplan byggs ut med industrier. 

Konsekvenser planförslag 

En utbyggnad innebär att ett antal miljöer försvinner där element som 
omfattas av det generella biotopskyddet ingår. Dessa är främst öppna diken, 
småvatten, stenmurar och åkerholmar. Det leder bl a till att växter och djur får 
svårare att sprida sig från den ena sidan till den andra sidan av planområdet. 
Vissa arter förlorar även miljöer där de huvudsakligen uppehåller sig.  

Det befintliga fördröjningsmagasinet längs järnvägen och det planerade 
magasinet öster om terminalområdet/söder om Marjarp ingår i planområdet. 



 

 

 18 (29) 
 

Marken runt den västra dammen kommer sannolikt att även i fortsättningen 
utgöras av öppen odlingsmark. Den östra dammen kommer att ersätta en 
befintlig våtmark med begränsade värden vilket innebär en liten påverkan på 
naturvärdet. Samtidigt uppstår en möjlighet att skapa nya naturvärden i 
anslutning till dammen.  

Konsekvensen för naturmiljön bedöms som liten då inga stora värden skadas 
även om mer allmänna naturvärden påverkas i ett stort område. 

Förslag till åtgärder 

Utformning av dammarna och deras närmiljö bör göras för att öka 
naturvärdet. Värden i befintliga våtmarker och vegetation bör om möjligt 
sparas. Hänsyn bör också tas till landskapsbild och möjligheten att skapa 
rekreationsvärden för planerade arbetsplatser. 

 

Landskapsbild 

Nuläge 

Planområdet ligger i gränslandet mellan stad och land i Falköpings nordöstra 
utkant. Det skogklädda platåberget Mösseberg, som ligger vid foten av 
stadens nordvästra stadsrand, dominerar över slättbygden runt staden. Det 
som nedan omnämns som ”området” utgörs av planområde + 
expansionsområde. 

Området, som utgör en del av något som kan beskrivas som en vid dalgång, är 
uppodlat och nästan helt öppet förutom några mindre dungar. Planområdet, 
dvs landskapet närmast järnvägen, utgör dalbotten och är flackt utan större 
höjdskillnader. Expansionsområdet, dvs landskapet närmast Skövdevägen, 
bildar dalens ena dalsida och är kulligt. Alla höjdskillnader är skapade med 
mjuka former. Den vida dalgångens andra dalsida är mindre markant och 
ligger på andra sidan järnvägen, dvs utanför planområdet.  

Planområdets sydvästra och nordvästra gränser, dvs Norra Tvärvägen och 
Västra stambanan, är tydliga och utgör dessutom barriärer för rörelser i 
landskapet.  

På stad-sidan av Norra Tvärvägen finns fortfarande jordbruksmarker kvar 
men staden närmar sig Norra Tvärvägen och en del verksamheter når fram till 
vägen. Planområdet, dvs området på norra sidan av Norra Tvärvägen, är i det 
närmaste ett genuint jordbrukslandskap. Den enda anläggningen som har en 
avvikande karaktär är det 10 meter höga fjärrvärmeverket med sin bortåt 40 
meter höga skorsten och i viss mån ställverket. 

Även om området kan beskrivas som en vid dalgång finns här inget 
vattendrag som sätter prägel på landskapet, bara en väv av diken och små 
bäckar. Avsaknaden av ett större vattendrag som för bort dagvatten har 
bidragit till att man konstruerat ett system av fördröjningsdammar i 
odlingsmarken nära järnvägen och man håller på att bygga en damm just 
utanför planområdet, på stad-sidan av Norra Tvärvägen.  

När landskapsbilden ska beskrivas är intressanta platser/stråk varifrån 
planområdet kan uppfattas, väsentliga att peka ut. 
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De intressantaste platserna/stråken att uppleva 
planområdet/expansionsområdet från bedöms vara Norra Tvärvägen, 
Skövdevägen och i viss mån järnvägen. Utblickar från dessa stråk har 
avgörande betydelse för hur personer som närmar sig Falköping norrifrån  ska 
uppfatta staden.  

Trafikanter som kommer på Skövdevägen i riktning från Skövde ser ut över 
planområdets lägre liggande delar och ännu längre bort ses Falköping och 
Mösseberg. 

Trafikanter som kommer från Skövdevägen och svänger västerut in på Norra 
Tvärvägen ser, efter ett par hundra meter, ut över dalgången runt järnvägen. 
När man närmat sig planområdet dyker fjärrvärmeverket upp som en 
dominerande byggnad. Även ställverket med tillhörande kraftledningar, som 
leder österut in mot planområdet, framträder tydligt. Mittemot 
fjärrvärmeverket, på andra sidan vägen, når några lagerbyggnader fram till 
området nära vägen. 

När man kommer på Norra Tvärvägen från väster har man, på vägavsnittet då 
järnvägen passeras på bro, vid utsikt över planområdet. 

Från järnvägen har man också utsikt över det öppna planområdet. Järnvägen 
ligger dock i lågt läge, på dalgångens botten, varför utblicken ändå är 
begränsad. 

Nollalternativ 

Utbyggand av industri enligt gällande detaljplan kommer att förändra 
landskapsbilden påtagligt. 

Kraftledningarna genom Marjarpsområdet kan ligga kvar. Det innebär att 
stråket längs Norra Tvärvägen mellan ställverket och järnvägen inte skulle 
störas av kraftledningar. 

Planförslag, konsekvenser 

Terminalområdet mäter ca 800 x 500 meter och kommer att dominera 
landskapsbilden. Att terminalområdet läggs parallellt med den intilliggande 
järnvägen bedöms vara positivt. Om de inte hade varit parallella skulle det ge 
ett oroligt intryck.   

Kraftledningsgatan längs väg Norra Tvärvägen mellan ställverket och 
järnvägen kommer att i hög grad prägla landskapsupplevelsen för trafikanter 
som färdas på detta vägavsnitt. Tre parallella ledningar längs vägen innebär 
ändå att den som färdas på Norra Tvärvägen uppfattar mycket stolpar och 
ledningar vid sidan av vägen. Med omsorgsfull utforming och skötsel kan 
kraftledningsgatan dock ges ett vårdat utseende. En möjlig lösning kan vara att 
lägga ledningar som kablar under mark så att de inte påverkar landskapsbilden. Även 
byggnader samt upplag med timmer och containers kan komma att exponeras. 
20 meter är angivet som byggnadshöjd för den yta där fjärrvärmeverket idag 
ligger. Detta kan bidra till ett oroligt intryck längs Norra Tvärvägen då 
omgivande byggnadshöjd är 10 meter. 

Gaturummen inne i området är dimensionerade för att ge plats åt inramande 
vegetation vilket är positivt. Det östra naturområdet (området kring nytt 
fördröjningsmagasin) kan bli ett positivt tillskott, framför allt för personer 
som rör sig i planområdet, beroende på åtgärder och skötsel.  
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Utblickar från Skövdevägen kommer att förändras påtagligt. Avståndet 
mellan Skövdevägen och planområdet är relativt stort men södra delen av 
Skövdevägen ligger högre än planområdet. Kullar och trädbestånd mellan 
vägen och planområdet ger en viss avskärmning.  

Utbyggnad av planområdet kan medföra behov av ytterligare utbyggnad. 
Expansionsområdet mot Skövdevägen kommer då sannolikt att tas i anspråk 
för industriändamål. Detta område kommer att exponeras tydligt mot 
Skövdevägen. För trafikanter som kommer från Skövde-hållet blir detta möte 
avgörande för det första intrycket av Falköping.  

Utbygganden bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för 
landskapbilden då ett stycke vackert och väl synligt landskap byggs om till 
industriområde. Påverkan på landskapsbilden kan dock styras genom 
utformning av de exponerade randzonerna (kanterna). 

Förslag till åtgärder 

Hänsyn till synintryck från Norra Tvärvägen och Skövdevägen har hög 
prioritet. Det är därför avgörande hur områdets randzoner (kanter) utformas. I 
första hand gäller det randzonen som följer Norra Tvärvägen. Vad gäller 
kraftledningarna längs Norra Tvärvägen kommer utformning och skötsel att 
vara avgörande för detta markområdes estetiska kvalitet. Plantering av trädrad 
längs Norra Tvärvägen skulle kunna vara ett sätt att tona ner den något 
stökiga verksamhet och bebyggelse som ska etablera sig inne på området. 
Stor vikt bör läggas på att skapa förutsättningar och krav som gör att det som 
trafikanterna möts av när de tittar in mot planområdet, ger ett vårdat intryck. 
Det kan ske genom etablering av vegetation men också genom att de 
byggnader och anläggningar som vetter mot vägen ger ett vårdat och 
harmoniskt intryck.  

Trädplanteringar som definierar gaturum inne på området skapar också 
visuella barriärer mot upplag av timmer och containers. 

Något eller några landmärken kommer med all säkerhet att skapas - 
landmärken som ger Norra Tvärvägen och Falköpings norra infart en 
identitet. Det är lämpligt att ta ställning till om man vill och har möjlighet att 
ha kontroll över detta. Ett samlat koncept för utformning av gaturum och 
omgivande byggnader längs N Tvärvägen kan vara värdefullt. 

Eventuell exponering av planområdets bebyggelse m m mot Skövdevägen bör 
studeras. Utfomning av byggnader och etablering av skymmande trädbestånd 
i kanten av planområdet kan ge positiva effekter. 

 

Kulturmiljö 

Nuläge 

Riksintresse för kulturmiljö: Kambrosilurområdet (R100) 

Hela planområdet och expansionsområdet liksom ungefär hälften av 
kommunens övriga delar, ingår i ett riksintresse för kulturmiljö benämnt 
Kambrosilurområdet (R100). Som motiv till riksintresset sägs: 
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Kulturhistorisk region kring de västgötska platåbergen vars breda innehåll 
speglar väsentliga skeden inom landets agrara och förindustriella 
landsbygdshistoria från jordbrukande stenålderskulturer till 1700- och 
1800-talets agrara revolution, och där gynnsamma naturgeografiska 
förhållanden bidragit till en landskapsutveckling av rent kontinentala 
mått, exempelvis ovanligt stora byar. Detta utgjorde också basen för en 
medeltida stadsbildning vars fortsatta utveckling präglades av järnvägens 
tillkomst. Området, som har sin tyngdpunkt på Falbygden, har mycket 
höga pedagogiska och vetenskapliga värden som genom landskapets 
öppenhet och speciella topografiska egenskaper tydligt kan avläsas.  

 

Friggeråkers kyrka – objekt tillhörande kommunal kulturhistorisk 
inventering 

Falköpings kommun har tagit fram en kulturhistorisk inventering, ”Hus och 
miljöer på Falbygden” (1989). I denna inventering finns ett objekt som berör 
aktuell detaljplan. Det är området ”Friggeråkers kyrka”. Området består av 
Friggeråkers bebyggelse, inklusive gården Stora Bäckabo på östra sidan av 
järnvägen, samt ett omland med öppet jordbrukslandskap kring bebyggelsen. 
I söder sträcker sig området ett litet stycke in i planområdets norra delar.  

Inventeringens beskrivning av området: 

Sammanfattning: Bebyggelsemiljö kring en av Falbygdens äldsta 
kyrkplatser. 

Friggeråker ligger ca en km norr om Falköpings stad och omges av ett 
öppet mjukt kuperat odlingslandskap. På 1600-talet omfattade 
ensädesbyn 16 hemman och var en av Falbygdens stora byar. Laga skifte 
genomfördes på 1840-talet och många gårdar flyttades ut. 1871 revs 
gamla kyrkan, vars äldsta delar var från 1100-talet. Friggeråker var, enligt 
västgötalagens biskopslängd, en av tre kyrkplatser i stiftet som invigdes 
av S:t Sigfrid på 1000-talet. 1955 byggdes den nuvarande lilla kyrkan av 
kalksten vid ödekyrkogården. Nordost om Stora Bäckabo gård finns 
lämningar efter gårdens kalkindustri.  

Byn i sin nuvarande omfattning består av ett litet område kring kyrkan 
med några bondgårdar och boningshus. Mellan kyrkan och Stora 
Bäckabo, över platsen för bytån, går Västra stambanan. På 1970-talet 
drogs en ny vägsträckning mot Torbjörntorp genom byns västra del. Den 
gamla vägslingan förbi kyrkan, kantas av stora lövträd. 

Bebyggelsen härstammar över lag från sent 1800-tal och 1900-talets 
första årtionden. Boningshusen har i varierande utsträckning genomgått 
förändringar under de senaste decennierna. Från 1950-talet är 
bygdegården i sydväst. Området är uttaget med hänsyn till kyrkan. 

Friggeråkers kyrka och kyrkogård angränsar till de öppna odlingsmarkerna i 
söder. Härifrån och från gården Stora Bäckabo på andra sidan järnvägen, kan 
man blicka ut över den helt öppna och platta odlingsmarken söderut, dvs ut 
över det omland som omger byn och som ingår i det kulturhistoriskt 
värdefulla området Friggeråkers kyrka. Man ser därmed in på planområdet. 
Järnvägen utgör inget visuellt hinder mellan kyrkan/kyrkogården och 
planområdet. 
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Fornlämningar 

Inom planområdet finns flera kända fornlämningar. De flesta utgör 
stensättningar eller stenkammargravar. En större koncentration ligger utanför 
planområdet intill Skövdevägen. 

 
Figuren är tagen ur den arkeologiska utredningen (Rapport 2008:11) av 
Västergötlands museum. 

Som framgår av planbeskrivningen har en arkeologisk utredning genomförts. 
Utredningen resulterade främst i att tidigare ej kända boplatser hittades. 
Kommunen har begärt slutundersökning av samtliga fornlämningar inom 
detaljplanelagt område. 

 

Övrigt 

Den struktur som idag finns i området med gårdar, byar, vägar och järnväg 
har funnits länge. På den ekonomiska kartan från 1920-talet hittar man 
Dotorp, Marjarps by, gården ”Västra Marjarp”, Stora Bäckabo, Friggeråker 
och vägen som förbinder dessa gårdar och byar med varandra. Det är samma 
gårdar/byar och vägsträckningar som finns idag. Även järnvägen var på plats. 
Sedan kan man konstatera att ingen odlingsmark har tagits ur bruk, snarare 
kan man hitta viss utökning.  
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Utsnitt ur ekonomisk karta från 1920-talet. Strukturerna i landskapet norr om 
Norra Tvärvägen är i stort sett oförändrade idag.  

 

Nollalternativ 

Riksintresset påverkas negativt då fornlämningar behöver slutundersökas vid 
utbyggnad enligt gällande detaljplan. 

Planförslag, konsekvenser 

Utbyggnaden innebär att allmänna värden i kulturlandskapet försvinner. De så 
kallade ”uttryck för riksintresset” som finns i beskrivningen av riksintresset är 
företeelser som saknas i det område som exploateras. Från denna synvinkel 
berörs inte riksintresset i någon betydande omfattning.  

Alla fornlämningar som efter den arkeologiska utredningen är kända, kommer 
att slutundersökas. Det innebär att alla lämningar tas bort från området. Även 
detta leder till ökad kunskap om kulturmiljön i området är borttagandet av 
fornlämningarna negativ. 

När det gäller det kommunala kulturhistoriska objektet Friggeråkers kyrka 
kommer planområdet att innebära ett litet intrång i områdets sydligaste del. 
Byggandet av terminalen innebär att utblickar söderut från kyrkogården och 
Stora Bäckabo kommer att påverkas negativt. 

Utbyggnaden bedöms medföra små till måttliga konsekvenser för 
kulturmiljön eftersom den innebär en liten påverkan på ett värdefullt och 
storskaligt område. 
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Förslag till åtgärder 

När det gäller riksintresset utgör landskapsbild mycket av dess värde. Därför 
är mycket av det som sägs under rubriken Landskapsbild  - Förslag till 
åtgärder relevant även från kulturmiljösynpunkt.  

För att mildra de negativa konsekvenserna som terminalområdet kan få på 
utblickar från kyrkogården och Stora Bäckabo är det lämpligt med en visuellt 
avskärmande vegetationsbård eller byggnadsrad längs planområdets norra 
gräns.  

 

Risk – farligt gods 

Nuläge 

Söder om planområdet löper Norra Tvärvägen (länsväg 184). Denna led utgör 
en primär transportled för farligt gods, vilket innebär att Vägverket 
rekommenderar att farligt gods transporteras denna väg. 

Inventering av farligt gods-transporter på Norra Tvärvägen har gjorts. 
Dominerande är brandfarliga vätskor (klass 3), frätande ämnen (klass 8) och 
övriga farliga ämnen och föremål (klass 9). Andra farligt gods-klasser som 
förekommer gör så endast i mycket liten omfattning, se Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Transporterat gods på Norra Tvärvägen vid två olika mättillfällen.  

Klass Godsklass 

Medel 
1998 
(ton/år)

Andel 
1998 
(%) 

Medel  
2006 
(ton/år) 

Andel 
2006 
(%) 

Medelvärde 
av andelar 
(%) 

3 Brandfarliga vätskor 5 500 71,4% 99 600 40,8% 56,11% 

4 Brandfarliga fasta ämnen 0 0,0% 1 620 0,7% 0,33% 

5 Oxiderande ämnen, organiska peroxider 0 0,0% 2 940 1,2% 0,61% 

6 Giftiga ämnen 0 0,0% 1 080 0,2% 0,11% 

8 Frätande ämnen 2 100 28,6% 69 600 28,7% 28,62% 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 0 0,0% 69 000 28,4% 14,22% 

Totalt  7 600 100,00% 243 840 100,00% 100,00% 

 

 

 

Konsekvenser 

I samband med framtagandet av planprogrammet genomfördes en särskild 
trafikstudie, för att beskriva den framtida trafiksituationen i område. Om 
kombiterminalen i Falköping anläggs kan lastbilstrafiken enligt studien 
förväntas öka med ett 50-tal fordon per dygn på aktuell väg, jämfört med 
dagens 450 fordon per dygn.  
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Följande riskscenarier bedöms kunna påverka vägens omgivning:  

 Farligt gods-olycka med brandfarlig vätska (klass 3). Brännskador 
och rökskador till följd av pölbrand, strålningseffekt eller giftig rök. 
Konsekvensområden vanligtvis inte större än 40 m för brännskador. 

 Farligt gods-olycka med oxiderande ämnen, organiska peroxider 
(klass 5). Tryckpåverkan och brännskador vid explosionsartade 
brandförlopp. Konsekvensområden för tryckvågor uppemot 150 m. 

 

Andra scenarier bedöms enbart påverka närområdet kring transportleden, och 
behandlas inte vidare i analysen. 

Baserat på genomförda beräkningar görs bedömningen att inga personer bör 
vistas mer än tillfälligt närmre än 30 meter från vägen, vilket innebär att ingen 
bebyggelse bör förekomma där. Närmare än 30 meter från vägen bedöms 
bebyggelse kunna accepteras med riskreducerande åtgärder. 

I den aktuella detaljplanen tillåts ingen bebyggelse närmare vägen än ca 45 
meter. Inga konsekvenser bedöms uppstå inom planområdet till följd av 
farligt gods-olyckor på Norra Tvärvägen. 

Förslag till åtgärder 

I anslutning till planområdet går även Västra stambanan, som är primär 
transportled för farligt gods. Här transporteras mellan 360 000 och 480 000 
ton farligt gods per år fördelat på samtliga godsklasser, med 
konsekvensavstånd på flera hundra meter. För ett mer fullständigt 
beslutsunderlag bör även Västra stambanan inkluderas i riskbedömningen för 
planområdet. 

Verksamheten på planområdet har inte inkluderats i riskbilden, eftersom 
uppgifter saknats om vilken typ av industri som planeras. Virke och andra 
godstyper som inte kan betraktas som farligt gods väntas bli dominerande. 
Om det blir aktuellt att hantera farligt gods i framtiden kommer de 
verksamheterna att prövas i senare skede.  

Planens samlade miljöpåverkan  

Dagvatten 

Utbyggnaden medför snabbare dagvattenavrinning från planområdet vid regn 
och större flödesvariationer än idag. Inga översvämningar förväntas. Rikkärr 
nedströms som är Natura 2000-område bedöms inte bli påverkat. Eftersom 
ingen hantering av farligt gods planeras ger planerad infiltration samt dammar 
och befintliga diken en tillräcklig reducering av diffusa föroreningar så att 
inga skador uppstår på grundvattenförekomster och värdefulla vattendrag 
nedströms.  
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Naturmiljö 

Ett stort område med odlingsmark kommer att hårdgöras. I detta område finns 
en hel del miljöer som skyddas av det generella biotopskyddet, t ex stenmurar 
och diken. Möjligheten till spridning av arter tvärs planområdet minskar 
därmed samtidigt som livsmiljöer försvinner.  

Inom planområdet finns en våtmark med begränsade värden. Den försvinner 
då ett fördröjningsmagasin kommer att anläggas i samma område. Runt denna 
nya damm finns möjligheter att skapa eller bevara naturvärden.  

Landskapsbild 

Landskapsbilden i Falköping tätorts norra utkanter kommer att förändras 
radikalt. Ett stort område med öppet odlingslandskap kommer att fyllas med 
höga byggnader, upplag och järnvägsspår. De som i första hand kommer att 
påverkas av detta är trafikanter som kör på Norra Tvärvägen eller som 
kommer norrifrån på Skövdevägen. Mellan ställverket och järnvägen kommer 
kraftledningar att dras parallellt med Norra Tvärvägen. Alternativt kommer 
ledningarna att läggas som kablar under mark. För att mildra upplevelsen av 
industri- och terminalområdet är det viktigt att områdets kanter ges ett vårdat 
utseende. Det kan bl a ske med hjälp av träd- och buskplanteringar.  

Kulturmiljö 

Planområdet ligger inom ett mycket storskaligt riksintresse för kulturmiljö 
men påverkar inte de beskrivna värdena. Utblickar från Friggeråkers kyrka 
påverkas av utbyggnaden. En arkeologisk utredning har utförts. Alla 
fornlämningar i planområdet, främst boplatser, kommer att slutundersökas 
och tas bort.  
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Planens beaktande av miljömål m.m. 

Miljökvalitetsmål 

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. I 
november 2005 lades miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” till 
de 15 som man antagit redan i april 1999.  

I den behovsbedömning som gjordes under arbetet med planprogrammet 
identifierades de miljökvalitetsmål som är relevanta för projektet. Dessa är 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande av ozonskikt, 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande 
våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Säker 
strålmiljö.  

De övriga miljökvalitetsmålen är Bara naturlig försurning, Ingen 
övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, 
Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö. 

Påverkan på miljömål är komplex och beroende av okända faktorer. Till 
exempel ryms många olika verksamheter med varierande miljöpåverkan inom 
detaljplanens ramar. För många miljömål blir beskrivningen av planens 
påverkan mycket osäker. Under MKB-arbetet har därför ett nytt urval gjorts 
av de miljökvalitetsmål som tydligast påverkas. Dessa är:  

 Begränsad klimatpåverkan  

 Myllrande våtmarker  

 Ett rikt odlingslandskap 

Begränsad klimatpåverkan 

Planen skapar förutsättningar för att överföra transporter från väg till järnväg 
vilket leder till att utsläppsmängder av koldioxid minskar. Planen bidrar 
därmed till uppfyllande av miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 

Myllrande våtmarker 

Planen medför att en våtmark försvinner. Mark runt planerat 
fördröjningsmagasin kan utvecklas till värdefulla biotoper. Planen bedöms 
inte motverka miljömålet ”Myllrande våtmarker”. 

Ett rikt odlingslandskap 

Området utgörs i nuläget av ett odlingslandskap med begränsade natur- och 
kulturvärden som kommer att försvinna. Målet ”Ett rikt odlingslandskap” 
motverkas därmed något. 
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Metod och redogörelse för bedömningen 
Bedömning av påverkan på naturmiljö bygger på värdebeskrivningar i form 
av inventeringar, naturmiljöprogram och beskrivning av Natura 2000-området 
Friggeråker Stora Bäckabo. Arkivstudierna har kompletterats med platsbesök. 
Dagvattenutredningen som gjordes under arbetet med planprogrammet har 
också varit ett underlag för bedömning av påverkan på rikkärret vid Stora 
Bäckabo. Rening av dagvatten har beskrivits enligt Trafikverkets 
rekommendationer. 

Landskapsbilden har studerats genom platsbesök i omgivningarna. 
Planområdets exponering mot omgivande vägar och andra miljöer har 
studerats på plats som underlag för bedömning av påverkan. 

Kulturmiljön har studerats genom arkivstudier och platsbesök. 
Värdebeskrivningen för riksintresseområdet har jämförts med karaktären hos 
aktuellt område varefter en bedömning av påverkan på riksintresset har gjorts. 
För Friggeråker som utgör kommunalt intresse har den visuella påverkan 
bedömts genom platsbesök. Fornlämningar har studerats i en separat 
arkeologisk utredning. 

Bedömning av risker i samband med farligt gods har gjorts genom 
beräkningar som bygger på arkivmaterial. En inventering av transporter av 
farligt gods på Norra Tvärvägen och en trafikstudie ligger till grund för 
framtagande av aktuella riskscenarier. Beräkningar av individrisk har gjorts 
för dessa scenarier som en grund för det säkerhetsavstånd som 
rekommenderas kring vägen. 
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