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 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den 30 
april 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsens godkänner kommunstyrelsens verksamhetsrapport per 

den 30 april 2022. 

Bakgrund 

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 

uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad samt 

en helårsprognos den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. 

Uppföljningarna i augusti och december är lagstadgade och revideras av 

kommunens externa revisorer. Uppföljningen för april innehåller en kortare 

avstämning mot uppsatta mål. En djupare målanalys görs i uppföljningarna i 

augusti och december.  

Kommunstyrelsens resultat 

Kommunstyrelsens utfall per den 30 april visar 37 190 tkr. Det är en 

överskottsavvikelse mot budget inom perioden om 700 tkr. Nämnden 

prognostiserar ett underskott om 1 000 tkr i denna rapport. 

Inom kommunledningsförvaltningen finns överskott och underskott inom 

verksamheterna. Överskottet består av de vakanser där rekryteringarna 

tillsätts under vår och höst istället för vid årets början i enlighet med lagd 

budget. Underskotten finns i verksamheterna camping och skidbacke samt 

konsultkostnader. 

Alla sökta bidrag under kommunstyrelsens bidragsgivning är beslutade och 

utbetalades i februari 2022. Föregående år har MÖS betalat tillbaka 

överskottet från resultatet i samband med bokslut. Så även för år 2021 där 

beloppet dock inte kommer att vara lika stort. Avtalet med Mat- och Kultur 

fortsätter och utbetalningar kommer göras enligt plan. Sammantaget hålls 

budget inom området samverkan och samordning. 

Kommunstyrelsen enhet prognostiserar ett underskott. Detta beror på det 

beslut från kommunfullmäktige den 29 november år 2021, § 129 där 

kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisation där 

inriktningen är att tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till 



 

  2(2) 

 

 

kommunstyrelsen. Syftet är att den ska organiseras som ett tekniskt utskott 

under kommunstyrelsen. Utredning är klar och kostnader från konsult kom i 

mars 2022. Avvikelse från budget avser konsultkostnader. Ett 

kommunfullmäktigemöte i januari blev inställt och på grund av detta 

prognostiseras det ett mindre överskott. Tillsammans genererar detta ett 

totalt underskott för området politik. 

 

Inom Kommunstyrelsens investeringar är utfall per april är 259 tkr. Prognos 

för helåret är 5 600 tkr, ett överskott om 3 400 tkr. 

Utbyggnad av kommunnätet och Teams projektet pågår. Några av planerade 

aktiviteter får planeras om pga. försenade hårdvaruleveranser – ett globalt 

problem som främst beror på följdeffekter från pandemin. 

Inget utfall gällande ekonomisystem. Investeringen av nytt ekonomisystem 

kommer att ske i Skövde Kommun. Konsekvens till nästa år är att det istället 

blir driftskostnader för Falköpings Kommun avseende ekonomisystem. 

Näringslivsavdelningen kommer att under 2022 genomföra en upphandling 

av nya digitala infartsskyltar. 

 

Inom Mark- och exploaterings investeringar är utfall per den sista april 

12 539 tkr. Det visar ett överskott om 15 928 tkr mot budget samma period. 

Prognos för helår lämnas om 125 400 tkr. Ett underskott om 40 000 tkr. Det 

beror på att pågående projektet av Överlämningsbangård har en ny kalkyl. 

Detta gör att viss omprioritering av innevarande och nästkommande års 

investeringsbudget kommer att ske.  

Förvaltningens bedömning 

Det är kommunledningförvaltningens bedömning att upprättad 

verksamhetsrapport är i linje med Falköpings kommuns antagna riktlinjer för 

verksamhets- och ekonomistyrning.  

Kommunledningsförvaltningen förslår kommunstyrelsen att godkänna 

kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den 30 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-06 

Kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den 30 april 2022 

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Per Larsson, utvecklingsledare 

Edvin Ekholm, avdelningschef utveckling och processledning 

Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

 

 

Susanne Beijbom 

Ekonom 
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 

verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Verk-

samhetsrapporten syftar också tydliggöra att mål och 

ambitioner samspelar med de resurser som kommu-

nen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrappor-

ten ska även fungera som ett underlag till eventuella 

verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 

mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 

utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 

nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-

drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 

verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 

kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 

samband med kommunens gemensamma uppfölj-

ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 

och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och sam-

ordna den kommunala organisationen och ha över-

blick över nämndernas verksamhet samt den verk-

samhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommun-

styrelsen har ett övergripande ansvar för den eko-

nomiska förvaltningen samt beredning av ärenden 

till kommunfullmäktige och ansvarar även för att 

verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut. 

Organisation 
Kommunledningförvaltningens uppdrag är att leda 

de strategiska kommunövergripande utvecklings-

processerna. Kommunledningförvaltningens övergri-

pande roll är att samordna, styra, stödja, utveckla 

och följa upp kommunstyrelsens beslut och upp-

drag. 

Kommundirektören leder kommunledningsförvalt-

ningen och är tillika chef för övriga nämnders för-

valtningschefer och är länken till politikerna i kom-

munstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen utgår 

från kommunens helhetsperspektiv och har därmed 

en tydlig roll som styrande och stödjande i de strate-

giska och kommungemensamma frågorna med syfte 

att uppnå maximalt resursutnyttjande och en god 

kvalitet.  

Kommunledningsförvaltningen har från år 2021 till 

år 2022 en ny organisation som bättre ska svara upp 

förvaltningens uppdrag och framtida utmaningar. 

Tillkommande ansvarsområde är biträdande förvalt-

ningschef. Hållbar kommunikation och hållbar ut-

veckling upphör. 

Biträdande förvaltningschef 
Uppdraget som biträdande förvaltningschef handlar 

till största delen om att utveckla kommunlednings-

förvaltningen till en stark förvaltning att vara sty-

rande och stödjande för övriga förvaltningar. Biträ-

dande förvaltningschef leder kommunledningförvalt-

ningens avdelningschefer. 

Kansli 
Avdelningen ansvarar för beredningsprocesser inför 

politiska beslut och ansvarar för utvecklingen av 

dessa processer kommunövergripande. Avdelningen 

står för ett administrativt och juridiskt stöd till kom-

munfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 

och beredningar. Avdelningen ansvarar också för att 

ge juridiskt stöd till övriga nämnder, förvaltningar 

och kommunala bolag. I kansliavdelningen ingår 

kommunarkivet som sköter långtidsförvaringen av 

kommunens handlingar. Arkivet ansvarar för att 

driva arbetet och utvecklingen mot en elektronisk 

långtidsförvaring av kommunens handlingar. Kansli-

avdelningen arbetar med valnämndens uppdrag att 

genomföra allmänna val. 

IT 
Avdelningen ansvarar för ledning och samordning 

av utveckling inom IT-området. Avdelningen an-

svar även för drift av kommunens applikationer, nät-

verk och datorer. 

Ekonomi 
Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiad-

ministration samt samordnar kommunens budget-, 

uppföljnings- och årsredovisningsarbete samt arbetet 

med inköp, upphandlingar och statistik. 

Kommunikation 
Kommunikationsavdelningen har det övergripande 

strategiska ansvaret att styra, utveckla och sam-

ordna kommunens kommunikation. Avdelningen 

planerar kommunikation i aktuella ärenden, projekt 

och processer, utvecklar och förvaltar kommunikat-

ionskanaler, styrdokument och verktyg/system, leder 

och samordnar samarbetsgrupper kring kommuni-

kation, samt vägleder och stödjer i kontakt med 

press och media.  
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Utveckling och processledning 
Avdelningen arbetar med att leda och stödja proces-

ser, projekt och utredningar. Avdelningen arbetar 

strategiskt med övergripande frågor utifrån kommu-

nens vision ’Det goda livet’, kommunfullmäktiges 

mål samt övriga politiska prioriteringar och upp-

drag. På avdelningen finns funktioner och kompe-

tenser kopplat till de prioriterade områdena. 

Näringsliv 
Avdelningen har uppdraget att arbeta med närings-

livsutveckling och utveckling av besöksnäring ge-

nom att skapa goda förutsättningar för lokal nä-

ringslivsutveckling genom ett lokalt engagemang. 

Avdelningen ska också finnas som en aktiv och na-

turlig part i det lokala, regionala och nationella ut-

vecklingsarbetet. 

Stadsbyggnad 
Avdelningen arbetar med strategisk fysisk planering, 

mark- och exploatering samt naturvård på uppdrag 

av kommunstyrelsen. Avdelningen servar bygg-

nadsnämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur 

har lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och ut-

öva visst arbete, som bland annat handlar om service 

och tillsyn. 

HR 
Avdelningen har uppdraget att leda, samordna och 

följa upp kommunens utveckling inom personalom-

rådet samt vara ett stöd för chefer och medarbetare 

och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. 

De personalstrategiska medlen syftar till att utifrån 

kommunens mål prioritera insatser inom kompe-

tensutveckling samt införa verktyg och metoder för 

ständiga förbättringar. 

Samverkan och samordning 
Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har 

gemensamt myndighetsansvar med andra kommu-

ner. 

Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet 

Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har ett 

myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsom-

rådet. 

Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen 

för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i 

Skaraborgs 15 kommuner. 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-

borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 

kommun. De senaste medlemmarna är Essunga, 

Grästorp, Götene och Vara som anslöt sig den 1 ja-

nuari 2022. I samband med detta har AÖS bytt namn 

till Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) 

Under kommunstyrelsen ligger en del av kommu-

nens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och 

investeringsstöd, under vissa förutsättningar, till för-

eningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan 

nämnds verksamhetsområde. 

Utskottet för social hållbarhet 
Utskotten ska styra och leda kommunens arbete när 

det gäller social hållbarhet under mandatperioden 

2019-2022. Utskottet ska jobba med ett helhetsper-

spektiv och hantera frågor som är nämnds- och för-

valtningsövergripande. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 

verksamheten 
Merparten av restriktionerna mot covid-19 togs bort 

den 9 februari och den 1 april togs de kvarstående 

myndighetsrekommendationerna bort. Viss anpass-

ning av smittspridningen utefter rådande belastning 

inom hälso- och sjukvården och vaccinationstäck-

ning fanns kvar. Och inte minst, rekommendation 

om vaccinering kvarstår. 

Rysslands invasion av Ukraina inleddes i gryningen 

den 24 februari. Invasionen igångsatte den största 

flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. 

Kommunen följde händelseutvecklingen och sam-

verkade med andra myndigheter och organisationer. 

Förberedande arbete för flyktingmottande gjordes 

och verksamheter rustades för att kunna vara ett 

starkt stöd och kunna ge både akut och långsiktig 

hjälp. Information och stöd vid oro och krisbered-

skap inleddes. 

Som en följd av händelserna i omvärlden har priser 

på bland annat byggmaterial ökat kraftigt. Detta i 

kombination med stigande räntor kommer sannolikt 

att påverka byggnationstakten. Stadsbyggnadsav-

delningen har än så länge inte märkt av dessa effek-

ter. 

Konjunkturläget börjar kännas allt mer osäkert, 

flera av Falköpings lokala företag känner av en 

ökad inflation, varu och komponent brist, en allt 

större oro för ränteläget. Detta kan matta av investe-

ringsviljan under året.  

Det är fortsatt höga elpriser i Sveriges samtliga el 

områden. Prisprognoserna indikerar fortsatt höga 

elpriser. Det finns studier som visar hur elmark-

naden, energisystemen och elpriset kommer att ut-

vecklas framöver. I studierna görs ett antal antagan-

den som alla kan vara mer eller mindre korrekta. 

Några vanliga slutsatser om elpriser från scenarier 

för den svenska elmarknaden är att: Elpriser kom-

mer att svänga mer och oftare. Omställningen till 

ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor 

kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från 

icke planerbar produktion.  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

och Agenda 2030 
Kommunens vision om 

det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimension-

erna, samt de prioriterade 

målen hänger tätt ihop 

med FNs Agenda 2030.  

 

 

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar 

utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 

målens ikoner till kommunens övergripande mål 

stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 

kommunens övergripande mål, det lokala målet om 

fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 

vara styrande för att kommunen långsiktigt ska 

kunna leverera välfärd till invånarna. 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 

hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och 

agendan kan vara ett verktyg för att sortera, priori-

tera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av 

det arbete kommunen gör. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Rekrytering av biträdande förvaltningschef är klar 

och tjänsten tillsätts den 31 maj.  

Kommunen ingår i ett projekt med flera skaraborgs-

kommuner (Ö9) av upphandling av ett nytt ekono-

misystem. En leverantör är utsedd efter genomförd 

upphandling. Förslag till kostnadsfördelning mellan 

kommunerna är framtagen och på väg att beslutas. 

Planering pågår för införande av det nya ekonomi-

systemet som förväntas implementeras till våren 

2023. 

Ett projekt angående IT-säkerhet har startats upp ef-

ter att strategiska utvecklingsmedel har beviljats. 

Upphandling av konsult pågår och projektet kom-

mer att sättas igång under hösten.  

En rutin för beredningsprocessen har antagits av 

kommundirektören, vilken är styrande och stöd-

jande för alla förvaltningar. Kansliavdelningen har 

genom den juridiska rådgivningen stöttat och med-

verkat i flera övergripande processer.  
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Falköpings kommun och Hyresbostäder AB samar-

betar för att stärka och förebygga det främjande 

trygghetsarbetet. Rekrytering av en projekttjänst är 

genomförd och tillsattes den 18 april. 

Kommunikationsavdelningen har arbetat med att 

iordningställa en ”studio” i stadshuset varifrån 

kommunens verksamheter kan sända föreläsningar, 

seminarier, utbildningar anordna digitala möten el-

ler konferenser med mera. 

Kommunstyrelsens godkännande av förslag till de-

taljplan för Platåskolan (Gamla stan 2:26 mfl). Det 

slutliga antagandet av detaljplanen kommer att ske i 

kommunfullmäktige. 

Iordningställande av allmän plats inom detaljplanen 

Lilla Sikagårdens verksamhetsområde har påbörjats 

och beräknas vara klart under våren 2023. Utbygg-

naden tillgängliggör 50 000 kvadratmeter och mark 

för verksamheter.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

I Falköpings kommun skapas det 

goda livet – det är tillsammans 

som ett hållbart samhälle 

utvecklas 

Kommunstyrelsen leder och 

samordnar det nämndövergripande 

arbetet för att öka den sociala 

hållbarheten i kommunen. Under 

Kommunstyrelsen finns utskottet 

för social hållbarhet som har 

prioriterat följande fem fokusområden:  

- Trygghet  

- Delaktighet, inflytande, social sammanhållning  

- Barn, unga, familj, hälsa  

- Utbildning och sysselsättning  

- Fysisk miljö och bostadsmiljö 

Trygghet 
Kommunstyrelsen leder det förvaltnings- och 

nämndövergripande arbetet för ökad trygghet i 

kommunen. Arbetet sker främst genom 

förvaltningscheferna som leder processen och har 

jobbat fram en målbild och vision för trygghet som 

bygger på att skapa trygga och goda uppväxtvillkor 

i Falköpings kommun. För att åstadkomma detta 

behövs en god samverkan där kommunens alla 

verksamheter riktar kraften åt samma håll.  

Fokusområden i det arbetet är:  

- trygg familj  

- trygg förskola/skola 

- trygga mötesplatser/relationer  

- trygg fysisk miljö  

Utifrån detta styrs arbetet genom att ge uppdrag, 

tillsätta arbetsgrupper, med mera. Några exempel är 

stärkt samverkan mellan skola och 

socialförvaltning, samverkan mellan kommunen 

och Falköpings Hyresbostäder och 

föräldraskapsstöd.  

Under våren 2022 har arbete lagts att ta fram en 

målbild och vision för trygghet vilket utgör grunden 

till i ett första utkast i en trygghets-strategi. 

Planering pågår för att ha en bra förankrings- och 

arbetsprocess för det fortsatta arbetet med strategin. 

Strategin bygger på att undanröja riskfaktorer och 

tillföra skyddsfaktorer i barn- och ungas 

livsmiljöer. Genom att stärka skyddsfaktorerna vill 

Falköpings kommun förebygga problemutfall som 

alkohol- och narkotikabruk, ungdomsbrottslighet, 

sexuellt riskbeteende, ofullständig skolgång, våld, 

samt depression och ångest. Kopplat till planen har 

det varit lite extra fokus på psykisk hälsa och en 

separat aktivitetsplan för att förebygga psykisk 

ohälsa är framtagen under våren och kommer att 

gälla under år 2022. 

Under våren har också ett antal utbildningsinsatser i 

alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

(ANDTS) genomförts, både internt på skolor och 

arbetsplatser och externt hos näringslivet och 

fristående skolor. Fler utbildningar är planerade för 

exempelvis föräldrar till elever, lokala gym och 

nyckelfunktioner inom kommunens organisation. 

Fokus är doping och droger.  

Delaktighet, inflytande och social 

sammanhållning 
Kommunstyrelsen har under våren utvecklat det 

områdesbaserade arbetet. Områdesbaserat arbete 

handlar om att kommunala verksamheter, 

bostadsbolag, näringsliv, polis och civilsamhälle 

arbetar tillsammans med att skapa trygghet genom 

bland annat mötesplatser och aktiviteter. En tjänst 

har inrättats gemensamt med Hyresbostäder i syfte 

att jobba områdesbaserat på de platser hyresbo-

laget har sitt bestånd. Arbetet startade i april 2022 

med att en områdesprofil, som beskriver områdets 

styrkor och utmaningar, görs tillsammans med 

civilsamhället och boende i området. Detta lägger 

grunden för det fortsatta arbetet i projektet. 

Platssamverkan Ranten är ytterligare ett exempel på 

områdesbaserat arbete som initierats av kommun-

styrelsen. I Rantenarbetet samlas kommunala 

aktörer och näringslivsaktörer med syfte att öka 

trygghet och säkerhet runt tågstationen. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Medborgardialoger inom kommunstyrelsens projekt 

om Medskapande Falköping är inte planerad för år 

2022.  

Barn, unga, familj och hälsa 
Utvecklingsarbetet kring föräldraskapsstöd har 

fortsatt under året med syfte att skapa en röd tråd i 

befintligt föräldraskapsstöd i Falköping så att 

insatser erbjuds föräldrar genom hela barnets 

uppväxt samt når föräldrar från olika kulturer. 

Under våren har flera omgångar genomförts med 

FÖS – Föräldraskap i Sverige som är ett 

samhällsorienterande grupprogram som består av 

fem gruppträffar för utrikesfödda föräldrar med 

barn från 0-18 år. Arbete pågår även för att ta fram 

en samlad webbsida för föräldraskapsstöd samt att 

kunna utbilda fler instruktörer och på så vis sprida 

metoder och kunskap än mer.  

Utbildning och sysselsättning 
I ett led att genomföra den av kommunfullmäktige 

beslutade arbetsmarknadsstrategin om att få fler 

människor i egen försörjning arbetar 

kommunstyrelsen med Kompetens- och 

näringslivsnämnden. Under 2022 har måldokument 

för samverkan skapats för att stärka en öppen och 

tydlig dialog mellan nämnderna. Behovsanalyser 

visar att det finns målgrupper som står långt ifrån 

arbetsmarknaden, vilket försvårar direkta 

placeringar i lokala företag.  

Fysisk miljö och bostadsmiljö 
Personal under kommunstyrelsen har under 2022 

utbildats i ”Bo Tryggt 2030”. Utbildningen 

inkluderar metoder för att i fysisk planering kunna 

öka säkerheten och tryggheten för invånare i 

kommunen genom bland annat checklistor och 

handböcker.  

Bostadssegregationen i Falköpings tätort arbetas 

genom dialog av berörda funktioner, så som externa 

aktörer angående olika former av upplåtelser. 

Bedömningskriterier vid markanvisningstävlingar 

formuleras också utifrån målen att minska 

bostadssegregation.  

Effekten förväntas bli att genom blandad 

bebyggelse med olika upplåtelseformer inom 

samma bostadsområde ska bidra till att minska den 

socioekonomiska segregationen.  

 

 

 

  

 

  

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Ohälsotal (Försäkringskassan) 29,7 28,3 27,8 27,3 i.u. 

Socioekonomiska riskgrupper (SCB)  5     i.u. i.u. i.u. i.u. 

Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät) 0,7 i.u. 0,7 i.u. i.u. 

KKIK delaktighetsindex (Kolada) i.u.  61     i.u. i.u. i.u. 

Valdeltagande (SCB) 87,39% * 53,07% i.u. i.u. i.u. 

Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik)  11      12      16      11     i.u. 

Upplevd Trygghet (Medborgarundersökningen) i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 

Uppföljning av medborgardialog –upplevd kvalitet- och deltagande (Kommunens statistik) i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 
* ska jämföras med deltagandet i EU-valet 2014 som var 50,93%

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

Falköpings kommun ska vara en bra 

plats att bo, verka och leva på - en 

plats där invånare känner stolthet 

och trygghet 

Boende 
En e-tjänst för att ansöka om bygg-

lov är införd. Detta ska öka tillgäng-

ligheten för invånare och allmän-

heten och förenkla administrationen 

av ärenden.  

Vad gäller infrastruktur pågår arbete med att bygga 

en ny överlämningsbangård vid Marjarp.  

För att säkerställa och förbättra kollektivtrafiken förs 

kontinuerligt dialog med Västtrafik, både genom 

Falköpings kommun som enskild aktör och genom 

Skaraborgs kommunalförbund. I juni 2022 kommer 

bland annat stadstrafikens linje 3 till Ålleberg center 

att förlängas för att ge bättre kollektivtrafik till nya 

handelsområden.  

Falköpings kommuns första trafikstrategi är snart 

färdig. Strategin är ute på remiss fram till juni må-

nad, för att sedan kunna antas av kommunfullmäk-

tige i augusti 2022. Efter att strategin är antagen ska 

den också verkställas och uppnå de ställningstagan-

den som styrdokumentet fastslår.  

Besöksnäring 
Under början av 2022 har Platåbergsenheten fortsatt 

att utvecklas. Kommunstyrelsen har tillsammans 

med Kultur- och fritidsnämnden tagit fram en ge-

mensam samverkansplan för åren 2022 – 2024. En 

upphandling av aktör för skidbacken och campingen 

har genomförts och även en workshop om Ålleberg 

med förtroendevalda och samverkanspartners. Platå-

bergsenheten ska med professionellt arbetssätt över 

förvaltningsgränser locka till sig fler investeringar i 

miljonklassen. Avdelningen ska stärka och utveckla 

samverkan inom kultur, fritid och besöksnäringen 

kring Platåbergen.  

Upphandlingen av extern aktör för drift av både 

skidbacke och campingen på Mösseberg gick dock 

inte att genomföra enligt de ursprungliga anvisning-

arna. Det bedöms vara ytterst liten sannolikhet att 

hitta en aktör som kan genomföra driften av både 

skidbacken och campingen på tillfredsställande sätt, 

och det bedöms mer rimligt att skidbacken sköts av 

Falköpings kommun medan campingen sköts av an-

nan aktör.  

Projektet om hållbarbesöksnäring genom samarbete, 

Visit Hornborgasjön, har genomfört workshop kring 

den offentliga leveransen under 2022. För att skapa 

förutsättningar för en hållbar besöksnäring behövs 

samverkan inom och mellan offentliga aktörer.  

Platsvarumärke 
Arbetet att genomföra en kommunövergripande 

platsvarumärkesprocess är påbörjad då projektmedel 

är tilldelade och en direktupphandling för process-

ledning är igång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Klimat / klimatstrategi 2021 – 2030  

Kommunstyrelsen leder och samordnar det kommunövergripande arbetet med klimatomställningen enligt 

kommunens klimatstrategi, både internt och externt. Målen i klimatstrategin handlar om att bli en klimatneu-

tral kommun till år 2030. Utpekade fokusområden är: 

- Hållbara transporter 

- Klimatsmart och hälsosam mat 

- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 

- Förstärkning av kolsänkor 

- Lokal framställning av förnybar energi 

- Hållbara finanser 

- Utbildning och medskapande i klimatomställningen 

Nedan beskrivs kommunstyrelsens arbete utifrån fokusområdena i strategin. Där kopplas även de an kommun-

styrelsen antagna klimatlöftena på, och anger vilka av de satsningar som kommunens verksamheter ställer sig 

bakom i Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. 

Uppdrag Återrapportering per april 2022   Tidplan Kommunstyrelsens 

roll 

Uppfölj-

ning  

Klimatstyrande mö-

tes- och resepolicy 

Ett förslag till ny mötes- och rese-

policy är framtagen och utskickad 

på remiss till kommunens nämnder.  

 

2022 Projektledning  Ärende till  

kommun-

styrelsen 

Utreda och ta fram 

förslag till trans-

portpool  

En förstudie har tagits fram och uti-

från den ett projektdirektiv. Det 

kommer nu att arbetas vidare i en 

projektgrupp för att ta fram vad 

som behöver göras och vilka kost-

nader det medför. Dessa kostnader 

ska vara färdiga att tas med i hös-

tens budgetarbete. Det kommer att 

bli en Transportpool på Stadshuset 

med personbilar, cyklar och ett en-

klare system för kollektivtrafikbil-

jetter. Effekten ska bli en mer an-

vänd transportpool med ökad håll-

barhet utifrån miljö och ekonomi.    

 

2022 Projektledning Ärende till  

kommun-

styrelsen 

Ta fram grönstruk-

turplan  

Påbörjat arbete. 2022 Projektledning Ärende till  

kommun-

styrelsen 

Främja hållbart 

lantbruk genom av-

vägningar vid ex-

ploatering av jord-

bruksmark  

Avvägningar av olika intressen 

både vid fysisk planering och hand-

läggning av lovärenden sker. Syftet 

är att bevara jordbruksmark för 

matproduktion.  

 

 

Återkom-

mande 

Processledning  
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Använda checklis-

tor för social håll-

barhet, ekosystem-

tjänster och gröny-

tefaktor 

Används vid arbete med fysisk pla-

nering i syftet att ta hänsyn till alla 

tre hållbarhets aspekter. 

 

Återkom-

mande 

Processledning  

Ta fram laddinfra-

strukturplan 

Arbetet med att ta fram en ladd-

infrastrukturplan för organisationen 

kommer att påbörjas då mötes- och 

resepolicyn är framtagen. I sam-

band med detta tas också en ladd-

infrastrukturplan för externa aktö-

rer fram.  

 

2022 Projektledning Ärende till  

kommun-

styrelsen 

Ta fram strategi för 

solenergi samt hur 

tak på kommunala 

fastigheter kan ar-

renderas ut till ener-

giproducenter  

Arbetet med att ta fram en strategi 

för solenergi är påbörjat och beräk-

nas lämnas över för politiskt hante-

ring innan sommaren.  

 

2022 Projektledning Ärende till  

kommun-

styrelsen 

Skapa kunskap och 

delaktighet om kli-

matomställningen 

internt genom 

workshops och ut-

bildningsinsatser  

Ett antal ledningsgruppsmöten/ar-

betsplatsmöten  i de olika förvalt-

ningarna har utifrån klimatstrategin 

fått kunskap och fått arbeta med 

klimatomställningen. Ett engage-

mang och en vilja att bidra märks 

tydligt och många kreativa lös-

ningar kommer fram. Detta är ett 

framgångsrikt sätt att skapa just en-

gagemang och staka ut arbetet 

framåt.  

 

Återkom-

mande 

Processledning  

Genomföra externa 

klimatdialoger och 

arbeta fram kli-

matavtal med med-

borgare 

 

Fortsättning på Klimatdialogerna 

planeras ske på Ållebergsgymna-

siet under hösten 2022.  

 

Återkom-

mande 

Processledning  

Utveckla lokal mat-

kultur tillsammans 

med näringslivet 

Ansökt om och blivit beviljade ett 

Leader-projekt. 

Återkom-

mande 

Processledning  

Använda befintliga 

kontaktytor i nä-

ringslivet för skapa 

kreativa lösningar 

och kunskap om 

klimatomställ-

ningen. 

Deltagit och varit aktiva kring, pro-

jekt och öppnat upp Visit Hornbor-

gasjön för frågan. 

 

Återkom-

mande 

Processledning  
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KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Resande med stadstrafiken (Västtrafik) 392 481 348 146 196 260 i.u. i.u. 

Inpendling (SCB) 2 942 3 046 2 975 i.u. i.u. 

Utpendling (SCB) 4 747 4 703 4 677 i.u. i.u. 
(* Ny indikator) Kommunens information till företagen (Svensk näringslivsmätning av 

näringsklimatet)
3,5 3,6 i.u. i.u. i.u. 

Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s (Post-och telestyrelsen) 79,38% 83,61% i.u. i.u. i.u. 

Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svenskt näringslivs mätning av näringsklimatet) 4,36 i.u. i.u. i.u. i.u. 

Koldioxidutsläpp (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet -RUS) Ton/ invånare i.u. 3,7 i.u. i.u. i.u. 

Uppföljning av Koldioxidbudget (Egen statistik) i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi) i.u. i.u. 0.32 i.u. i.u. 

Andel gröna lån i.u. 17,5% 23,0% 36,9% i.u. 

Andel gröna placeringar (Egen statistik) i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Andel hektar av brukningsbar jordbruksmark som tas för annan explatering (Egen statistik) i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Befolkningsutveckling (SCB) 0,2 0,3 i.u. i.u. i.u. 

Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik) 214 79 40 143 i.u. 

Antal nya småhus (Kommunens statistik) 29 26  12     32 i.u. 

Fastighetspriser (SCB) 1 453 1 548 2 049 1 924 i.u. 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Falköping – en drivande aktör 

 

Det pågår aktiva interna processer 

och analyser för att tillgodose en 

långsiktig plan- och markreserv. 

Bland annat har en dimensioner-

ingsanalys av markbehov för extern 

handel genomförts. Falköpings 

kommun har verkställt strategiska markköp och ser 

över riktningen på kommande planarbeten. Behovet 

av mark för nya etableringar ses fortfarande som 

stort och ny detaljplanerad mark behöver tas fram 

och finnas till försäljning så fort som går.  

Skaraborg Logistic Center (SLC) på Marjarp har se-

dan tidigare beslutats ska utvidgas med ny överläm-

ningsbangård. Tillsammans med JULA har kom-

munstyrelsen planerat för nybyggnation och fört för-

handlingar kring ny markförsäljning och planeringen 

för ytterligare spåranslutningar fortgår.   

Efterfrågan på godstransporter och logistiska lös-

ningar är stor, vilket också ökar kraven på fortsatt 

utveckling av SLC.  

En samlad markandsförning av SLC är ett arbete 

som är påbörjat med JULA och BRS. Bland annat 

har annonsering i SLA Affärer skett, likaså genom 

sociala medier. Även företagsbesök med berörda ak-

törer fortsätter.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern)  4     3,6 4,4 i.u. i.u. 

Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut) 61 i.u 62 i.u. i.u. 

Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut)  82     i.u 82 i.u. i.u. 

Antal företag i Falköpings kommun (SCB)  4 288      4 308      4 368     4627 i.u. 

Antal arbetstillfällen (SCB)  13 837     i.u i.u i.u i.u. 

Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark  670 130      615 000      570 435      596 006     i.u. 

Näringslivsklimat (SKLs undersökning insikt)  73     77 73 i.u. i.u. 

Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)  70 236      73 510      54 848      61 960     i.u. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

Verksamheterna är till för kommu-

ninvånarna 

Kommunstyrelsen samordnar och le-

der uppdraget att implementera en 

tillitsbaserad styrning i Falköpings 

kommun. Arbetet fortgår genom att 

bygga kunskap och förståelse bland 

kommunens chefer, och kopplat till 

detta pågår också arbete med att fram verktyg som 

stöd för chefer att göra omställningen i dess ledar-

skap. I fokus är att göra tillitsbaserad styrning prak-

tisk och konkret – att formulera hur den styrningen 

ser ut. Parallellt med arbetet inom tjänstepersonsor-

ganisationen pågår också arbetet med tillsbaserad 

syrning för förtroendevalda.  

Sedan 2017 har andelen Gröna Lån succesivt ökat 

bland Falköpings kommuns investeringsprojekt, 

dock uppstår vissa problem vid återrapportering. 

Alla projekt är inte lika energieffektiva som beräk-

ningarna visade vid ansökningen. Kommuninvest 

har gett kommunstyrelsen respit för återrapportering 

till januari år 2023.  

Upphandling av produkter som innebär minskad kli-

matpåverkan är pågående, och här behövs en preci-

sering av vad exakt som ska beräknas och återrap-

porteras.  

Andelen digitaliserade fakturahanteringar har även 

den ökat succesivt de senaste åren. Detta har medfört 

klar kvalitetssäkring då antalet påminnelser väsent-

ligt minskat. Med det planerade nya ekonomisyste-

met kommer även abonnemangsfakturor ske på ett 

mer effektivt sätt.   

Kommunstyrelsens uppdrag för att genomföra digi-

taliseringsstrategin kommer att omprioriteras under 

år 2022 då ett projekt om IT-säkerhet behöver ta fo-

kus. Även den interna samverkansstrukturen priori-

teras genomföras under 2022.  

 

Digitalisering / digitaliseringsstrategi 

Kommunstyrelsen leder och samordnar det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet enligt kommunens digitalise-

ringsstrategi. Dessutom arbetar kommunstyrelsen med att digitalisera inom de egna verksamheterna.  

Målet med digitaliseringen i Falköpings kommun är att den ska leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö: 

- Digitaliseringen skall, under åren fram till år 2030, minska kommunens rekryteringsbehov med motsvarande 100 hel-

tidsarbetare 

- År 2030 anser medarbetare i Falköpings kommun att digitaliseringen bidragit till att arbetet är meningsfullt, intressant 

och utvecklande. 

- Digitaliseringen skall, genom att tekniken i större utsträckning sköter repetitiva och automatiserbara processer, bidra 

till att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare.  

För att lyckas med detta ska kommunen fokusera på bland annat att höja den digitala kompetensen, använda automatise-

ring och robotisering, anpassa kommunens sätt till digitala processer m.m.  

För att effektivisera och rationalisera inom områden där vi annars ser att kvalitet riskerar att bli lidande ska vi söka sam-

arbete och samverkan med andra kommuner, bland annat vid införandet av ett nytt ekonomisystem som görs av nio ska-

raborgskommuner gemensamt.  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap


 

14 I KOMMUNSTYRELSEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL2022 

Ett antal processer som kan digitaliseras är identifierade. Bland annat ekonomiprocesser såsom fakturahantering, abon-

nemangshantering och verifikat. Även en e-tjänst för bygglovsansökan och automatiserad arvodeshantering för förtroen-

devalda. Kommunstyrelsen har också ansvaret att leda kommunens övergång till en digital ärendehantering genom att 

införa e-signering och e-arkiv. 

IT-avdelningen ska etablera en organisation för att öka tydlighet i styrning och prioritering av aktiviteter och uppdrag 

och en samverkansstruktur behöver upprättas för att optimera IT-avdelningens stöd i digitalisering av kommunens alla 

verksamheter. 

 

Uppdrag Återrapportering april 2022  Tidplan Kommunsty-

relsens roll 

Uppföljning  

Modernisering 

av samarbets-

plattformen – 

införa Teams 

och så små-

ningom Micro-

soft 365. 

Implementeringsprojekt för 

Microsoft Teams är planerat att 

slutföras till september 2022.  

2022 Projektledning 

och samordning 

 

Trådlöst nät-

verk som tjänst 

Planeras genomföras under 

2023.  

2023 Projektledning Följa upp att alla kommunens 

trådlösa nätverk levereras som en 

tjänst. Där IT-avdelningen är 

tjänsteleverantör och verksam-

heten tjänstemottagare 

Livscykelhan-

tering 

Planeras genomföras under 

2023. 

2023 Genomföra  

Mäta digital 

mognad 

Planeras genomföras under 

2022.  

2022 Leda och sam-

ordna 

I slutet av 2022 har vi utvärderat 

DiMiOS och, om det är en lämp-

lig modell för Falköping, genom-

fört vår första självskattning. 

Etablera drift 

och förvaltning 

av Internet of 

Things-platt-

form 

Planeras genomföras under 

2023.  

 

2023 Genomföra  

 

  

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Andel hybridbilar av kommunens fordon (Kommunens statistik) 56 40 44 47 i.u. 

Andel biogasfordon av kommunens fordon (Kommunens statistik)  17     20 17 14 i.u. 

Digital mognad (DiMiOS) i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Antal e-tjänster (Kommunens statistik) 59 82 108 i.u. i.u. 

Antal osakliga löneskillnader baserade på kön (Kommunens statistik) i.u. 0 i.u. i.u. i.u. 

Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät) 0,84 0,78 i.u. i.u. i.u. 

Nöjd medarbetarindex i.u.
71 (medarbetare) 

80 (ledare)
i.u. 71 i.u. 

(* ny formulering) Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kommun som 

arbetsgivare (medarbetarundersökningen)
i.u. 

3,9 (medarbetare) 

4,6 (ledare)
i.u. 3.9 i.u. 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL2022 I KOMMUNSTYRELSEN I 15 

Kommunens uppföljningsarbete 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-

lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 

av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-

tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 

som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 

och vilken effekt olika kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 

måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-

råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-

ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser. 

 

Nämndens uppföljningsarbete 
Förvaltningsekonom och utvecklingsledaren har till-

sammans med avdelningscheferna och kommundi-

rektören uppföljning genom avstämningar och mö-

ten.  
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Personaluppföljning  

 

 

Uppföljning av nämndens 

personalplanering 
Inom kommunledningsgruppen har rekrytering av 

förvaltningschef för kultur-och fritid pågått under 

april och i början på maj beslutade KSAU om ny 

chef. Den 8 augusti tillträds tjänsten. Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborgs förvaltningschef har fått ett 

nytt uppdrag och gör sin sista dag den 15 juli. Re-

krytering har påbörjas. 

Inom kommunledningsförvaltningen har två bygg-

lovsingenjörer slutat på egen uppsägning. Ytterligare 

två uppsägningar har skett inom perioden och rekry-

tering pågår av lönekonsult och kommunikatör. 

Förväntad utveckling 
Förvaltningen förutspår att det kommer högre tryck 

av företagshälsovård inom personalstrategi på grund 

av ökat inflöde och behov av individuella samtal och 

grupputveckling. Friskvårdsbidrag löper på, dock är 

tendensen en annan nu än tidigare då det är ett större 

utflöde av bidrag tidigare på året än vad som är 

brukligt. En ökning av kostnader prognostiseras gäl-

lande kompetensförsörjningsplaner då mer och mer 

mässor bokas in.  

Sjukfrånvaro 

Kommunledningsförvaltningen januari – 

april 2022 
Under perioden januari - april brukar sjukfrånvaron 

generellt vara högre än under övriga månader under 

året, på grund av Covid-19, förkylningar, influensor 

m fl. infektionssjukdomar. Av Kommunledningsför-

valtningens medarbetare har 78,13 % ingen sjukfrån-

varo alls under januari – april 2022 (91,06 % 2021) 

och 15,6 % har 1-5 sjukfrånvarodagar under januari-

april 2022 (4,9 % 2021). 

 

Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordina-

rie arbetstid). Inom parentes visas siffrorna för samma period 2021 januari-april. 

Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen större skillnad mot samma period före-

gående år. 

 

 

 

 

 

 

  

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL

2021 

UTFALL 

APRIL 2022 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVK 

Årsarbetare 

kommunledningsgrupp
6,0 5,0 6,0 6,0 0,0

Årsarbetare 

kommunledningsförvaltning
82,0 85,0 88,8 86,0 -2,8

Pensionsavgångar 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0

Rekryteringar 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0

Kommunlednings

förvaltningen Totalt Kvinnor Män 

Varav 

över 60 

dagar  - 29 år 30-49 år 50 år 

1,9% (0,5%) 1,5% (0,5%) 2,4% (0,7%) 0,0% (0.0%) 1,6% (0,1%) 1,3% (0,7%) 2,6% (0,5%)



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL2022 I KOMMUNSTYRELSEN I 17 

Ekonomiska förutsättningar 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 

justeringar 
Kommunstyrelsens nettobudgetram var från årets 

början 105 100 tkr.  

I gällande policy för verksamhets- och ekonomi-

styrning är det endast kommunfullmäktige som kan 

besluta om budgetramförändringar inom drifts- och 

investeringsbudgeten. Under arbetet med flerårs-

plan för år 2022-2024 framkom att vissa delar inför 

budget för år 2022 inte skulle bli färdigutredda, vil-

ket innebar att budgetmedel avsattes på centrala 

poster för att senare omfördelas till respektive 

nämnd.  

För Kommunstyrelsens del innebar det en ökning 

om 1 120 tkr. Det bestod av en internhyresföränd-

ring, en minskning om 470 tkr, internkostnadsför-

ändring en ökning av städ 10 tkr och budgetväxling 

av kollektivtrafik mellan Tekniska nämnden och 

Kommunstyrelsen om 1 580 tkr. 

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna tre 

stycken projektansökningar av strategiskt utveckl-

ingsbidrag för år 2022. Det avser framtagande av 

skyfallskartering 600 tkr, IT-säkerhet 700 tkr, Plats-

varumärke – Falköping 600 tkr. 

Beslut avseende etablering av nod för Science Park 

Skövdes verksamhet i Falköpings kommun togs den 

6 april. Medel från centrala poster avseende oförut-

sett fördelades med 338 tkr till Näringslivsavdel-

ningen. 

 

 

 

 

 

Riktade medel i flerårsplan 
Politisk justering, totalt 2 500 tkr 

700 tkr – Riktade medel till stadsbyggnadsavdel-

ningen för att höja takten i framtagande av detalj-

planer 

600 tkr – Höjning av de kommunstrategiska bidra-

gen 

700 tkr – Förstärkt resurs för genomförande av kli-

matstrategin 

500 tkr – Framtagande av verktyg för mätning och 

uppföljning av utsläpp samt framtagande av koldi-

oxidbudget (ett års kompensation) 

Förväntad utveckling 
Stadsbyggnadsavdelningen har rekryterat ny medar-

bete med syfte att höja takten i framtagandet av de-

taljplaner. 

Alla de föreningar som sökte strategiskt förenings-

bidrag under år 2022 fick medel enligt ansökan. 

Utveckling- och processledningsavdelningen har re-

kryterat en ny medarbete som bland annat kommer 

att arbeta med genomförande av klimatstrategin. 

Ett verktyg är inköpt och bearbetas just nu inför 

lansering på hemsidan. Internt funderar förvalt-

ningen på hur detta kan bli en del av ordinarie styr-

ning, ledning och uppföljning. Det inköpta verkty-

get kommer troligtvis behöva kompletteras.  

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

verksamhetsrapporten 
En osäkerhet finns i att budgeterade intäkter inte får 

utfall som planerats. Att verksamhetskostnaderna 

tenderar att bli högre på grund av anlitande av kon-

sulter som ej är budgerat för och hur elpriser slår 

mot förbrukning på verksamheterna slalombacke 

och camping. 

 

 

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
BUDGET

1 JAN 
KF § 11 KS § 50 KS § 59 

BUDGET

30 APR 

Verksamhetsområden

Kommunledningsförvaltningen -88 300 -1 120 -1 900 -338 -91 658

Samverkan och Samordning -9 900 -9 900

Politik -6 900 -6 900

SUMMA BUDGET -105 100 -1 120 -1 900 -338 -108 458
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Ekonomiska rapporter 

per april 2022 

Kommunstyrelsen 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport  

Analys utfall april 
Kommunstyrelsen utfall per den sista april var  37 

190 tkr. Det visar ett överskott mot budget i samma 

period med ca 700 tkr. Jämför man årets utfall i april 

mot föregående år så har nämndes nettoresultat ökat 

med 8 %. 

Överskottsavvikelsen inom stadsbidrag per april be-

ror till största del till ej budgeterade externa driftpro-

jektintäkter, vilka är fleråriga. Tillväxtverket har för-

skott utbetalat ca 700 tkr för projektet Hållbar plats-

utveckling Hornborgasjön och till projektet Lona 

Falekvarna har 300 tkr utbetalts från arbetsför-

medlingen som är ett bidrag för de projektanställdas 

löner i projektet. 

Ytterligare utbetalning av pandemirelaterade stads-

bidrag för sjuklönekostnader har kommunlednings-

förvaltningen totalt erhållit 130 tkr för december år 

2021 samt januari-mars år 2022. 

Inom personalkostnader finns vakanser som gör att 

ett överskott visas i perioden. De rekryteringar som 

är budgeterade från årets början kommer att vara på 

plats i juni och augusti. 

Underskottet inom verksamhetskostnader beror på 

konsultkostnader som inte är budgeterade. Denna 

specialkompetens finns inte inom personalen vid 

kommunledningsförvaltningen. De fleråriga drifts-

projekten nämnda ovan om intäkter, har även ej bud-

geterade kostnader vilket också är en förklaring av 

underskottet i verksamhetskostnaderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL

2021-04 

UTFALL

2022-04 

BUDGET

2022-04 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 3 701 4 313 4 104 11 412 11 105 -307

Statsbidrag 904 1 590 325 817 1 200 383

Övriga intäkter 1 634 1 420 1 278 2 849 2 773 -76

Interna intäkter 1 837 1 574 1 824 5 724 5 724 0

Summa intäkter 8 076 8 898 7 530 20 802 20 802 0

Kostnader

Personalkostnader -22 774 -23 499 -23 939 -72 034 -70 624 1 410

Verksamhetskostnader -15 203 -17 946 -17 193 -44 528 -46 338 -1 810

Kapitalkostnader -2 164 -2 115 -2 152 -6 490 -6 490 0

Interna kostnader -2 395 -2 527 -2 151 -6 208 -6 808 -600

Summa kostnader -42 536 -46 088 -45 435 -129 260 -130 260 -1 000

NÄMNDENS RESULTAT -34 460 -37 190 -37 905 -108 458 -109 458 -1 000
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Verksamhetsrapport  

Kommunstyrelsens prognos 
Kommunstyrelsens prognostiserar ett underskott 

om 1 000 tkr. Detta beror bland annat på de kon-

sultkostnader som har uppstått och inte finns med i 

planerad budget. En annan orsak är den verksam-

hetsledning för platåbergsenheten avseende cam-

ping och skidbacke som inte kommer att följa den 

planerade budgetram som lagts.  

Kommunledningsförvaltningen 
Inom kommunledningsförvaltningen finns över-

skott och underskott inom verksamheterna. Över-

skottet består av de vakanser där rekryteringarna 

tillsätts under vår och höst istället för vid årets bör-

jan i enlighet med lagd budget. Underskotten finns i 

verksamheterna camping och skidbacke samt kon-

sultkostnader. 

Samverkan och Samordning 
Alla sökta bidrag under kommunstyrelsens bidrags-

givning är beslutade och utbetalades i februari 

2022. Föregående år har MÖS betalat tillbaka över-

skottet från resultatet i samband med bokslut. Så 

även för år 2021 där beloppet dock inte kommer att 

vara lika stort. Avtalet med Mat- och Kultur fortsät-

ter och utbetalningar kommer göras enligt plan. 

Sammantaget hålls budget inom området samver-

kan och samordning. 

Politik 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott. 

Detta beror på det beslut från kommunfullmäktige 

den 29 november år 2021, § 129 där kommunstyrel-

sen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en orga-

nisation där inriktningen är att tekniska nämndens 

ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Syftet 

är att den ska organiseras som ett tekniskt utskott 

under kommunstyrelsen. Utredning är klar och 

kostnader från konsult kom i mars 2022. Avvikelse 

från budget avser konsultkostnader. Ett kommun-

fullmäktigemöte i januari blev inställt och på grund 

av detta prognostiseras det ett mindre överskott. 

Tillsammans genererar detta ett totalt underskott för 

området politik. 

 

 

 

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

2021-04 

UTFALL

2022-04 

BUDGET

2022-04 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Kommunledningsförvaltningen -27 160 -29 053 -29 708 -91 658 -92 458 -800

Samverkan och Samordning -5 000 -5 605 -5 878 -9 900 -9 900 0

Politik -2 300 -2 533 -2 319 -6 900 -7 100 -200

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -34 460 -37 190 -37 905 -108 458 -109 458 -1 000
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Avdelningsrapport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVDELNINGSRAPPORT (tkr) 
UTFALL

2021-04 

UTFALL

2022-04 

Budget 

2022-04 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Kommunledningsförvaltningen

Kommundirektör -3 800 -2 530 -1 897 -5 740 -6 740 -1 000

Bitr Förvaltningschef 0 -2 270 -2 201 -6 700 -6 800 -100

Kansli -1 200 -1 415 -1 502 -4 400 -4 400 0

Näringsliv -3 740 -3 376 -3 535 -9 538 -10 038 -500

Hållbar kommunikation -1 300 0 0 0 0

Kommunikation -500 -716 -933 -3 100 -2 800 300

IT -6 900 -6 656 -6 587 -20 600 -20 600 0

Hållbar utveckling 200 0 0 0 0

Utveckling och processledning 0 -2 275 -2 273 -5 580 -6 080 -500

Stadsbyggnad -1 720 -1 415 -1 844 -8 415 -8 415 0

Ekonomi -2 600 -2 668 -2 767 -8 385 -8 385 0

HR -3 600 -2 913 -3 635 -11 225 -10 225 1 000

Personalstrategi -800 -1 635 -1 348 -4 375 -4 375 0

Fackligt -1 200 -1 184 -1 183 -3 600 -3 600 0

Summa kommunledningsförvaltningen -27 160 -29 053 -29 708 -91 658 -92 458 -800

Samverkan och Samordning

KS Bidragsgivning -2 930 -3 568 -3 830 -3 930 -3 600 330

Miljösamverkan -1 200 -1 151 -1 120 -3 360 -3 600 -240

Turismsamverkan -88 -88 -175 -350 -350 0

Kommunala medlemsavgifter -782 -798 -753 -2 260 -2 350 -90

Summa samverkan och samordning -5 000 -5 605 -5 878 -9 900 -9 900 0

Politik

Kommunstyrelsen -1 500 -1 695 -1 303 -4 400 -4 800 -400

Kommunfullmäktige -800 -838 -1 016 -2 500 -2 300 200

Summa Politik -2 300 -2 533 -2 319 -6 900 -7 100 -200

KOMMUNSTYRELSENS RESULTAT -34 460     -37 190     -37 905     -108 458     -109 458     -1 000     
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Uppföljning av driftsprojekt 

 

 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

(TKR) 

PROJEKT-

KALKYL 

UTFALL

2022-04 

BUDGET

2022 

PROJEKT 

PROGNOS 

PROGNOS-

AVVIKELSE 

För att stärka arbete mot mål 1

EU-projekt Shaping fair Cities 

Intäkter/bidrag 970 970 970 0

Kommunens personalkostnader -392 -392 -392 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -578 -246 -578 332

Summa Projekt 5112 0 332 0 0 332

Föräldrastöd

Intäkter/bidrag 1 100 1 100 1 100 0

Kommunens personalkostnader -401 0

Kommunens verksamhetskostnader -1 100 -1 100 0

Extern kostnader -367 0

Summa Projekt 5136 0 332 0 0 0

Stärk t samverkan mellan kommunen

och Falköpings hyresbostäder

Intäkter/bidrag 1 500 1500 0

Kommunens personalkostnader -1 400 -14 -1400 0

Kommunens verksamhetskostnader -100 -14 -100 0

Extern kostnader

Summa Projekt 5147 0 -28 0 0 0

SUMMA 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT 
0 636 0 0 332

Kommunstyrelsen 
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FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

(TKR) 

PROJEKT-

KALKYL 

UTFALL

2022-04 

BUDGET

2022 

PROJEKT 

PROGNOS 

PROGNOS-

AVVIKELSE 

För att stärka arbete mot mål  2

Lona Naturreservat Väsmestorp 

Intäkter/bidrag 300 415 300 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader -108 0

Extern kostnader -300 -334 -300 0

Summa Projekt 5103 0 -27 0 0 0

Pollineringslona restaurering av 

betesmarker på kommunägd mark  

Intäkter/bidrag 603 603 603 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -603 -388 -603 0

Summa Projekt 5119 0 215 0 0 0

Grönstruk turplan

Intäkter/bidrag 420 315 420 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -420 0 -420 0

Summa Projekt 5144 0 315 0 0 0

Klimatboende och destinationer

Intäkter/bidrag 648 648 648

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -28 -648 -648

Summa Projekt 5145 0 620 0 0 0

Lona förstudie våtmarker i Fkp kommun

Intäkter/bidrag 331 331 331

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0 -331 -331

Summa Projekt 5146 0 331 0 0 0

SUMMA 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT 
0 1 454 0 0 0

Kommunstyrelsen 
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Hållbar platsutveckling Hornborgasjön 
Under början av 2021 kom utlysningen ”Hållbar 

platsutveckling inklusive möten och evenemang” 

och Visit Hornborgasjön sökte och blev beviljade 

medel ihop med 12 andra projekt runt om i Sverige. 

Projektet påbörjades i februari 2021 och slutrappor-

terades i april 2022. Falköpings kommun har varit 

projektägare med Skara kommun och Next Skövde 

som samverkanspartners.  

Tillväxtprojektet har syftat till att skapa resurser för 

att utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställ-

ning där destinationsutveckling (företagsutveckling, 

produktutveckling, marknadsföring) sker i sam-

klang med samhällsplaneringens principer för en 

hållbar utveckling. Det handlar om att överbrygga 

organisatoriska och kunskapsmässiga gap mellan 

turismutveckling och samhällsplanering genom 

samskapande processer mellan turismutvecklare 

och samhällsplanerare på olika administrativa ni-

våer.  

Lärdomar från projektet: I ett hållbart perspektiv 

måste vi alltid utgå ifrån vad en plats tål för att be-

vara dess attraktivitet. Det här gynnar även be-

söksnäringen då de baserar sina verksamheter på att 

besökarna kommer till deras verksamheter på grund 

av det område de verkar i. Är inte området attraktivt 

så finns det ingen dragningskraft. Integrera Agenda 

2030, regionala och lokala strategier i arbetet. I tur-

ismutvecklingsarbetet och inom Visit Hornborga-

sjön behöver vi gå från destinationsutveckling till 

platsutveckling, inkluderat civilsamhället. Detta 

perspektiv förutsätter en samverkan över förvalt-

nings- och avdelningsgränserna. Det politiska upp-

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

(TKR) 

PROJEKT-

KALKYL 

UTFALL

2022-04 

BUDGET

2022 

PROJEKT 

PROGNOS 

PROGNOS-

AVVIKELSE 

För att stärka arbete mot mål 3

Visit Hornborgasjön 

Intäkter/bidrag 1 125 586 1 125 1 125 0

Kommunens personalkostnader -545 -94 -521 -545 0

Kommunens verksamhetskostnader -580 -254 -554 -580 0

Interna kostnader -1 -50

Extern kostnader 0

Summa Projekt 5137 0 237 0 0 0

Lona Falekvarna 

Bidrag Länstyrelsen 662 712 50

Bidrag AMF 381 1 329 1 329

Värde ideellt arbete 327 -327

Föreningens kontanta medel 100 100 0

Kommunens personalkostnader -381 -1 329 -1 329

Kommunens verksamhetskostnader -135 -264 -145 -10

Extern kostnader -954 -735 219

Summa Projekt 5142 0 -264 0 -68 -68

Hållplats Platsutveck ling 

Hornborgasjön

Intäkter/bidrag 1 014 950 950 -64

Offentlig finansiering 290 145 145 -145

Kommunens personalkostnader -737 -352 -352 385

Kommunens verksamhetskostnader -32 -33 -33

Extern kostnader -567 -567 -567 0

Summa Projekt 5143 0 144 0 143 143

SUMMA 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT 
0 117 0 75 75

Kommunstyrelsen 
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draget är viktigt och sätter mål och ramar för kom-

munernas arbete kopplat till platsutveckling inklu-

sive destinationsutveckling. Den offentliga styr-

ningen av turismen behöver ställas om för att vi ska 

kunna säkerställa en hållbar framtida samhällsut-

veckling. Politiken har därmed en avgörande roll i 

denna omställningsprocess och för att uppdragen 

till tjänstepersonerna går i linje med platsutveckl-

ingsperspektivet. 
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Investeringsrapport 

 

 

Kommunstyrelsens investeringar 
Utfall per april är 259 tkr. Prognos för helåret är 

5 600 tkr, ett överskott om 3 400 tkr. 

Utbyggnad av kommun nätet och Teams projektet 

pågår. Några av planerade aktiviteter får planeras 

om pga. försenade hårdvaruleveranser – ett globalt 

problem som främst beror på följdeffekter från pan-

demin. 

Inget utfall gällande ekonomisystem. Investeringen 

av nytt ekonomisystem kommer att ske i Skövde 

Kommun. Konsekvens till nästa år är att det istället 

blir driftskostnader för Falköpings Kommun avse-

ende ekonomisystem. 

Näringslivsavdelningen kommer att under 2022 ge-

nomföra en upphandling av nya digitala infartsskyl-

tar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
PROJEKT

BUDGET 

UTFALL

2022-04 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

PROJEKT 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Kommunövergripande IT-investeringar -2 800 -259 -2 800 -2 100 700

Ekonomisystem -1 100 0 -1 100 0 1 100

Infartsskyltar -2 000 0 -2 000 -2 000 0

Oförutsedda Investeringar -2 000 0 -2 000 -1 000 1 000

Övrigt -1 100 0 -1 100 -500 600

Summa Investeringar -9 000 -259 -9 000 -5 600 3 400

NÄMNDS INVESTERING -9 000 -259 -9 000 -5 600 3 400
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MARK- OCH EXPLOATERING (tkr) PROJEKTPLAN 
ACK TOM

2022-04 

UTFALL 

2022-04 

BUDGET

2022 

PROGNOS 

PROJKET 

PROGNOS 

AVVIK. 

Marjarp logistikområde -71 800 -6 349 -4 760 -27 500 -111 800 -40 000

Marjarp etapp 1-3 -33 300 -26 200 0 -4 000 -33 300 0

Gata -33 300 -26 200 0 -4 000 -33 300 0

Spårinvestering Marjarp -10 000 -1 232 -922 -5 000 -10 000 0

Övrigt -10 000 -1 232 -922 -5 000 -10 000 0

0

Överlämningsbangård -28 500 21 083 -3 838 -18 500 -68 500 -40 000 

Gata -28 500 -7 792 -3 838 -18 500 -68 500 -40 000 

Statliga bidrag 28 875 0 0 0 0

Fåraberget  -136 800 -49 343 -4 357 -50 100 -136 800 0

Fåraberget etapp 2B 

bostadsområde
-19 400 -11 971 -1 751 -7 500 -19 400 0

Gata -12 300 -6 489 -1 369 -6 000 -12 300 0

VA -7 100 -5 482 -382 -1 500 -7 100 0

0

Fåraberget etapp 2A radhus -23 100 -20 400 0 -1 700 -23 100 0

Gata -11 200 -9 800 0 -1 400 -11 200 0

Övrigt (Höstbruksgatan) -11 900 -10 600 0 -300 -11 900 0

0

Västerängsgatan, Fåraberget -1 000 -366 0 -1 000 -1 000 0

Gata -1 000 -366 0 -1 000 -1 000 0

0

Krokstorps Handelsområde (Megaliten et 1) -15 100 -12 400 0 -2 500 -15 100 0

Gata -15 100 -12 400 0 -2 500 -15 100 0

0

STE Bredängsgatan -1 700 -903 -903 -1 700 -1 700 0

Gata -700 -218 -218 -700 -700 0

VA -1 000 -685 -685 -1 000 -1 000 0

0

Sikagårdsgatan 

inkl rondell och gator
-11 400 -114 -114 -11 400 -11 400 0

Gata -11 100 -114 -114 -11 100 -11 100 0

VA -300 0 0 -300 -300 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

0

Förlängning Sikagårdsgatan -27 400 -3 189 -1 589 -24 300 -27 400 0

Gata -18 400 -929 -929 -16 900 -18 400 0

VA -7 100 -660 -660 -7 100 -7 100 0

Övrigt (gata Nordmmannag, förlägn Fårab) -1 900 -1 600 0 -300 -1 900 0

0

Sikagårdsgaran - gata, rondell 

och grönområde
-22 000 0 0 0 -22 000 0

Gata -10 700 0 0 0 -10 700 0

VA -11 300 0 0 0 -11 300 0

Övrigt 0 0 0 0 0

0

Fåraberget genomfartsgata, 

Fårabergsgatan
-15 700 0 0 0 -15 700 0

Gata -13 300 0 0 0 -13 300 0

VA -2 100 0 0 0 -2 100 0

Övrigt -300 0 0 0 -300 0

SUMMA MARJARP OCH FÅRABERGET -208 600 -55 692 -9 117 -77 600 -248 600 -40 000
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Mark- och exploaterings investeringar 
Utfall för Mark- och exploaterings investeringar per 

april är 12 539 tkr. Det visar ett överskott om 

15 928 tkr mot budget samma period. Prognos för 

helår lämnas på 125 400 tkr, vilket visar en avvi-

kelse om ett underskott på 40 000 tkr knutet till pro-

jekt Överlämningsbangård. 

Marjarp 
Det pågående projektet av Överlämningsbangård 

har en ny kalkyl vilket gör att projektets investe-

ringskostnad förväntas bli betydligt högre än beräk-

nat. Ett ärende om att begära tilläggsanslag är på 

gång till Kommunfullmäktige. Detta gör att viss 

omprioritering av innevarande och nästkommande 

års mark- och exploaterings budget kommer att ske.  

Fåraberget 
Projekten fortsätter enligt plan. 

Övrigt  
Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla 

stan 2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 

8 000 kvadratmeter industrimark för till- och ny-

byggnad av den gamla godisfabriken på Sjögatan. 

Det andra är Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning 

av en tomt på Smedjegatan avsedd för bostäder har 

genomförts. På fastigheten ska 16 hyresrätter upp-

föras. Den sista avser köpeavtal Dotorp 6:28 och 

Tåstorp 7:7 (del av). Här har försäljning av cirka 9 

000 kvadratmeter industrimark på Brogärdets indu-

striområde skett för nybyggnation av lagerbyggnad. 

Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Sten-

storp) har genomförts. 

En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen 

och Stormen, byggnation av hyresrätter, har genom-

förts under mars-april.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt -26 700 -156 -3 422 -7 800 -26 700 0

Oförutsett MEX -2 000 0 0 -2 000 -2 000 0

Anneborg 1:6 Hildasro -1 800 -156 -156 -1 800 -1 800 0

Gata -800 0 0 -800 -800 0

VA -1 000 -156 -156 -1 000 -1 000 0

Övrigt 0

0

Krokstorp handelsområdet 

etapp 2 
-13 000 0 0 0 -13 000 0

Gata -12 000 0 0 0 -12 000 0

VA -1 000 0 0 0 -1 000 0

Övrigt 0

0

Vintervägen  Stenstorp 
-5 900 0 0 0 -5 900 0

Gata -3 700 0 0 0 -3 700 0

VA -2 100 0 0 0 -2 100 0

Övrigt -100 0 0 0 -100 0

0

Västorpsgatan/Herregårdsgatan, Floby -4 000 0 0 -4 000 -4 000 0

Gata -2 000 0 0 -2 000 -2 000 0

VA -2 000 0 0 -2 000 -2 000 0

Köp av fastigheter och mark -3 266 

SUMMA MARK OCH EXPLOATERING  -235 300 -55 848 -12 539 -85 400 -275 300 -40 000
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd 

under år 2022 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i 

Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå ett mer effektivt och 

ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens och kultur- och 

fritidsnämnden under år 2022. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten. 

Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen för 2023-2025 

ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt till budgetprocess för 2024-2026 

ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram. 

Arbete med uppdrag 
Inget att rapportera. 
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av 

verksamhetsrapport 
Kommunstyrelsens utfall per den 30 april visar 37 

190 tkr. Det är en överskottsavvikelse mot budget 

inom perioden om 700 tkr. Nämnden prognostiserar 

ett underskott om 1 000 tkr i denna rapport. 

Inom kommunledningsförvaltningen finns över-

skott och underskott inom verksamheterna. Över-

skottet består av de vakanser där rekryteringarna 

tillsätts under vår och höst istället för vid årets bör-

jan i enlighet med lagd budget. Underskotten finns i 

verksamheterna camping och skidbacke samt kon-

sultkostnader. 

Alla sökta bidrag under kommunstyrelsens bidrags-

givning är beslutade och utbetalades i februari 

2022. Föregående år har MÖS betalat tillbaka över-

skottet från resultatet i samband med bokslut. Så 

även för år 2021 där beloppet dock inte kommer att 

vara lika stort. Avtalet med Mat- och Kultur fortsät-

ter och utbetalningar kommer göras enligt plan. 

Sammantaget hålls budget inom området samver-

kan och samordning. 

Kommunstyrelsen enhet prognostiserar ett under-

skott. Detta beror på det beslut från kommunfull-

mäktige den 29 november år 2021, § 129 där kom-

munstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag 

på en organisation där inriktningen är att tekniska 

nämndens ansvarsområden flyttas till kommunsty-

relsen. Syftet är att den ska organiseras som ett tek-

niskt utskott under kommunstyrelsen. Utredning är 

klar och kostnader från konsult kom i mars 2022. 

Avvikelse från budget avser konsultkostnader. Ett 

kommunfullmäktigemöte i januari blev inställt och 

på grund av detta prognostiseras det ett mindre 

överskott. Tillsammans genererar detta ett totalt un-

derskott för området politik. 

Inom Kommunstyrelsens investeringar är utfall per 

april är 259 tkr. Prognos för helåret är 5 600 tkr, ett 

överskott om 3 400 tkr. 

Utbyggnad av kommunnätet och Teams projektet 

pågår. Några av planerade aktiviteter får planeras 

om pga. försenade hårdvaruleveranser – ett globalt 

problem som främst beror på följdeffekter från pan-

demin. 

Inget utfall gällande ekonomisystem. Investeringen 

av nytt ekonomisystem kommer att ske i Skövde 

Kommun. Konsekvens till nästa år är att det istället 

blir driftskostnader för Falköpings Kommun avse-

ende ekonomisystem. Näringslivsavdelningen kom-

mer att under 2022 genomföra en upphandling av 

nya digitala infartsskyltar. 

Inom Mark- och exploaterings investeringar är ut-

fall per den sista april 12 539 tkr. Det visar ett över-

skott om 15 928 tkr mot budget samma period. Pro-

gnos för helår lämnas om 125 400 tkr. Ett under-

skott om 40 000 tkr. Det beror på att pågående pro-

jektet av Överlämningsbangård har en ny kalkyl. 

Detta gör att viss omprioritering av innevarande 

och nästkommande års investeringsbudget kommer 

att ske.  

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Nämnden kommer att på de områden som går att 

hushålla med den budgetram som blivit tilldelad. 

De överskott som uppkommer ska i den mån det är 

möjligt täcka de underskott som uppstår. 

Återkoppling till 

nämnd/kommunfullmäktige 
Projektet Överlämningsbangård avvikelse mot ur-

sprungs kalkyl från år 2018 beror bland annat på 

kostnadsökningar och en högre ambitionsnivå i 

dagsläget. Projektet kommer att lyftas som eget 

ärende och kan på verka verksamhetsplan för år 

2022. 
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§ 32 Dnr 2022/00207 

Start av utförande av projektet Utveckling av 
stadskärnan, etapp 1 och 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att starta 

utförandet av etapp 1 och 2 inom projektet ”Utvecklingen av 

stadskärnan”. 

Deltar ej i beslutet 

Jonas Larsson (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunen har under 2021 genomfört en arkitekttävling för att få fram en 

gestaltning till de offentliga miljöerna inom stadskärnan. Sedan vinnaren av 

arkitekttävlingen presenterades i juni 2021 har kommunen tillsammans med 

arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap bearbetat förslaget och 

förväntas påbörja verkställandet av etapp 1 och 2 med start under hösten 

2022. 

Budget för genomförande av projektet framgår av kommunens flerårsplan 

för åren 2022-2024. Där finns avsatta medel om 25 miljoner kr för projektet. 

Etapp 1 och 2 inryms i denna budgetram. Några ytterligare medel tillförs inte 

projektet i och med detta beslut. Anledningen till att detta ärende lyfts är för 

att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om att tekniska nämnden får 

påbörja utförandet av projektet och därmed börja nyttja den avsatta 

budgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-13 

Projektdirektiv, 2022-04-10 

Bilaga 1, etappindelning, 2022-04-13 
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2022-04-13 

KS 2022/00207  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Start av utförande av projektet Utveckling av 
stadskärnan, etapp 1 och 2 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att starta 

utförandet av etapp 1 och 2 inom projektet ”Utvecklingen av 

stadskärnan”. 

Sammanfattning  

Kommunen har under 2021 genomfört en arkitekttävling för att få fram en 

gestaltning till de offentliga miljöerna inom stadskärnan. Sedan vinnaren av 

arkitekttävlingen presenterades i juni 2021 har kommunen tillsammans med 

arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap bearbetat förslaget och 

förväntas påbörja verkställandet av etapp 1 och 2 med start under hösten 

2022. 

Budget för genomförande av projektet framgår av kommunens flerårsplan 

för åren 2022-2024. Där finns avsatta medel om 25 miljoner kr för projektet. 

Etapp 1 och 2 inryms i denna budgetram. Några ytterligare medel tillförs inte 

projektet i och med detta beslut. Anledningen till att detta ärende lyfts är för 

att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om att tekniska nämnden får 

påbörja utförandet av projektet och därmed börja nyttja den avsatta 

budgeten. 

Bakgrund 

Falköping växer och utvecklas. Att få till stånd en stadsutveckling är viktigt, 

både för att stärka kommunen som helhet och för att stärka dess olika delar. 

Utvecklingen bör handla om att stärka olika funktioner i staden och 

kopplingen mellan dessa, såväl som kopplingen mellan staden och den 

omgivande landsbygden.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2019 § 25 att påbörja projektet 

”Utveckling av stadskärnan” samt uppdrog åt kommunledningsförvaltningen 

att leda projektet. Kommunstyrelsen beslutade även att tillsätta en politisk 

styrgrupp för projektet, med representanter från berörda nämnder.  
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För att åstadkomma den stadsutveckling som projektet syftar till har 

kommunen genomfört en arkitekttävling i samarbete med Sveriges 

Arkitekter. Arkitekttävlingen genomfördes tillsammans med Svenska 

Kyrkan för att få synergieffekter i gestaltningen av de offentliga rummen.  

I juni 2021 presenterades vinnararen i projekttävlingen. Det vinnande 

bidraget var ”Extra lagrad” från arkitektfirman Sydväst arkitektur och 

landskap. Därefter har kommunen och arkitektfirman arbetat vidare med en 

bearbetning av förslaget och förväntas nu att påbörja verkställandet under 

hösten 2022 (etapp1) och våren 2023 (etapp 2). 

Budget för genomförande av projektet framgår av kommunens flerårsplan 

för åren 2022-2024. Där finns avsatta medel om 25 miljoner kr för projektet. 

Budgeten ligger under tekniska nämnden eftersom det är de som ansvarar för 

utförandet.  

Förvaltningens bedömning 

Projektet grundar sig i att iordningställa stadskärnan enligt delar av den 

idéskiss som Sydväst arkitektur och landskap har presenterat i 

arkitekttävlingen. En etappindelning har tagits fram för de två första 

etapperna, där etapp 1 omfattar entréplats Östertull/Hästbacken och etapp 2 

omfattar Stora Torget (etapp 2A) samt entréplats 

Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan och Dotorpsgatan (2B). Anledningen till att 

etapp 2 är delad i två delar beror på att det finns en viss budgetrisk kopplad 

till det som just nu sker i omvärlden. Etapp 2B kommer endast genomföras i 

sin helhet om utrymme finns kvar i projektets beslutade budget och annars 

genomförs endast entréplatsen i denna etapp.  

Den beslutade budgeten i flerårsplan uppgår till 25 miljoner kr. Denna 

budget tillhör tekniska nämnden. Anledningen till att detta ärende lyfts är för 

att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om att tekniska nämnden får 

påbörja utförandet av projektet och därmed börja nyttja den avsatta 

budgeten. Arkitekttävlingen samt framtagandet av slutlig idéskiss för 

stadskärnan har redan upparbetat kostnader om ca 2,2 miljoner kr inom 

projektet.  

Detta projektdirektiv och beslut omfattar genomförandet av etapp 1, etapp 

2A och etapp 2B. Övriga etapper är ännu inte finansierade i budget och för 

att genomföra samtliga av dessa etapper enligt Sydväst idéskiss behövs 

ytterligare finansiering om 23,7 miljoner kr. 

Finansiering 

I kommunens flerårsplan finns en budget för projektet på 25 miljoner kronor 

inom tekniska nämnden. Etapp 1 och 2 inryms i denna budgetram. Några 

ytterligare medel tillförs inte projektet i och med detta beslut. 

 

Det finns dock en stor budgetrisk då antagen projektkostnad bygger på en 

kostnadsberäkning som togs fram innan Ukrainakrisen och drivmedelspriser 

gick upp kraftigt i början av 2022. Då produktionen ändå kommer 

genomföras i olika etapper finns en möjlighet att stanna upp och eventuellt ta 

nya beslut. Uppföljningen av budgeten inom projektet kommer följas av 

tekniska nämnden samt projektets styrgrupp. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-13 

Projektdirektiv, 2022-04-10 

Bilaga 1, etappindelning, 2022-04-13 

 

Beslutet ska skickas till 

Amelie Sandström, Biträdande stadsbyggnadschef 

Fredrik Johansson, Gatuchef 

Ekonomiavdelningen 

 

 

Amelie Sandström 

Biträdande stadsbyggnadschef 
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Projektbakgrund 
Bakgrund och nuläge 

Falköping växer och utvecklas. Att få tillstånd en stadsutveckling är viktigt, både för att 
stärka kommunen som helhet och för att stärka dess olika delar. Utvecklingen bör 
handla om att stärka olika funktioner i staden och kopplingen mellan dessa, såväl som 
kopplingen mellan staden och den omgivande landsbygden.  

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2019 § 25 att påbörja projektet ”Utveckling 
av stadskärnan” samt uppdrog åt kommunledningsförvaltningen att leda projektet. 
Kommunstyrelsen beslutade även att tillsätta en politisk styrgrupp för projektet, med 
representanter från berörda nämnder (kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden).  

Visionen för Falköpings kommun är ”Det goda livet”. För att knyta an projektet till den 
övergripande visionen har sex stycken värdeord/begrepp tagits fram som ska genomsyra 
arbetet med stadskärnan:  

• ETT CENTRUM DÄR ALLA VILL VARA 
• RUMMET FÖR HANDEL OCH MÖTEN 
• STADENS VARDAGSRUM 
• FÖRSTÄRKNING AV STADEN OCH LANDET 
• FALKÖPINGS IDENTITET  
• SAMVERKAN OCH DELAKTIGHET  

För att åstadkomma den stadsutveckling som projektet syftar till har kommunen 
genomfört en arkitekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. Arkitekttävlingen 
genomfördes tillsammans med Svenska Kyrkan för att få synergieffekter i gestaltningen 
av de offentliga rummen.  

I juni 2021 presenterades vinnararen i projekttävlingen. Det vinnande bidraget var 
”Extra lagrad” från arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap. Därefter har 
kommunen och arkitektfirman arbetat vidare med en bearbetning av förslaget och 
förväntas nu att påbörja verkställandet under hösten 2022.  

Projektnamn 
Namn: Stora Torget ombyggnad 

Ansvar: 2543  

Verksamhet: 311 

Projekt: 3038 
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Syfte och mål 
Projektets syfte är att ta fram en gestaltning samt verkställa denna för fyra delar av 
stadskärnan:  

• Stora Torget 
• Kyrkparken (till stora delar Svenska Kyrkans ansvar)  
• Kopplingen mellan Stora torget och Kyrkbacken 
• Tre entréplatser 

Målet är att få en gestaltning som uppfyller följande krav:  

• Stadskärnan ska vara hållbar över tid och ur både ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv.  

• Stadskärnan ska vara tillgänglig. 
• Stadskärnan ska vara estetiskt tilltalande.  
• Stadskärnan ska knyta samman de kulturhistoriska och karaktäristiska värdena 

med nutid och framtid.  
• Stadskärnan ska ha en utformning som är flexibel och erbjuder möjligheter för 

både små och stora arrangemang och evenemang.  
• Stadskärnan ska ha tydliga entréer så att det är enkelt att hitta och att läsa av 

stadsrummet.  
• Stadskärnan ska innehålla mötesplatser aktiviteter för alla åldrar.  
• Stadskärnans utformning och funktioner ska kunna ändra karaktär beroende på 

årstid.  
• Kyrkparken ska upplevas som en del av stadskärnan.  
• Kopplingen mellan kyrkparken och Stora torget ska stärkas. 

Förutsättningar och avgränsningar 
Projektet grundar sig i att iordningställa stadskärnan enligt delar av den idéskiss som 
Sydväst har presenterat i arkitekttävlingen. Etappindelningarna redovisas i bilaga 1.  
Etapp 2B kommer endast genomföras i sin helhet om utrymme finns kvar i projektets 
beslutade budget och annars genomförs endast entréplatsen i denna etapp. 

Utförande av övriga delar av idéskissen som ligger utanför nuvarande etappindelning 
kräver att nya investeringsbeslut tas. 

Eventuella omläggningar/renoveringar av ledningar inklusive kommunens VA-nät 
kommer ges möjlighet till i projektet för samförläggning men belastar inte 
projektbudgeten utan finansieras av respektive ledningsägare. 

Vid tillgänglighetsanpassningar av specifika entréer till lokaler inom projektområdet 
kommer respektive fastighetsägare att faktureras halva kostnaden för genomförandet i 
de fall det är möjligt. Är det däremot en del av en större omgestaltning/höjdsättning i 
stadskärnan vilket medför att entréerna blir tillgänglighetsanpassade så faktureras inte 
fastighetsägaren.   
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Risker och antaganden 
Det finns en stor budgetrisk då antagen projektkostnad bygger på en kostnadsberäkning  
som togs fram innan Ukrainakrisen och drivmedelspriser gick upp kraftigt under början 
av 2022. Då produktionen ändå kommer genomföras i olika etapper finns en möjlighet 
att stanna upp och eventuellt ta nya beslut.  

Organisation 
Styrgrupp för projektet är, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 6 februari 2019 § 
25, kommunstyrelsens presidium samt ordförande i byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden.   

Kronor/år  Ansvarig 
 

Projektdeltagare 
Kronor/år 
 
 

Notering Ansvarig 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Fredrik Johansson Gatuchef Projektombud, attestant Projektombud, beställare 
Amelie Sandström Bitr. 

Stadsbyggnadschef 
Projektledare Projektleder projektet i sin helhet 

Kjell Björk  Bitr. Gatuchef Byggledare, projektledare 
produktion 

Ansvarig för produktion, 
genomförande 

 

Projektering och fortsatt framtagande av bygghandlingar avropas genom 
arkitekttävlingen där Sydväst får fortsatt uppdrag. Produktionen av etapp 1 kommer att 
avropas från extern entreprenad genom kommunens upphandlade ramavtal för 
anläggningsarbeten och etapp 2A och etapp 2B förväntas att upphandlas som en 
utförandeentreprenad.  

Tidplan 
Arkitekttävling har genomförts under 2021.  

Framtagande av bygghandlingar etapp 1 våren 2022.  

Upphandling av produktion etapp 1. Våren 2022.  

Framtagande av bygghandling etapp 2. Hösten 2022 

Upphandling av produktion etapp 2. Hösten 2022.  

Produktion etapp 1. Hösten 2022 

 Produktion etapp 2. Våren-Vinter 2023.  

(Övriga etapper startas 2024 under förutsättning att nya investeringsbeslut tas.)   
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Rapportering 
Detta projektdirektiv ska utgöra underlag för beslut om verkställande. 

Vid ett beslut om verkställande ska rapportering ske löpande av projektombud till 
tekniska nämnden. 

Ekonomi 
Den totala beslutade budgeten i flerårsplan uppgår till 25 miljoner kr. Arkitekttävling 
samt framtagande av slutlig idéskiss för stadskärnan har redan upparbetat kostnader om 
ca 2,2 miljoner kr. Detta projektdirektiv omfattar genomförandet av etapp 1, etapp 2A 
och etapp 2B. Övriga etapper är ännu inte finansierade i budget och för att genomföra 
samtliga av dessa etapper enligt Sydväst idéskiss behövs ytterligare finansiering om 23,7 
miljoner kr.  

Kommande etapper har följande produktionskalkyler inklusive projektering:  

-Etapp 1 Östertullsgatan   2 200 000kr 

-Etapp 2 A Stora Torget   17 000 000kr  

-Etapp 2 B Entrépunkt Dotorpsgatan   2 400 000kr 

Totalt:    21 600 000kr  

Investering 
 

 Kronor Notering Ansvarig 
Byggnadsinvestering inkl. 
byggherreskostnad 

   

Trafiksituation    
VA    
Mark & exploatering    
Utomhusmiljö 25 000 000kr  TN 
Inventarier    
IT-utrustning    
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Kapitalkostnader 
 

 Kronor/år Notering Ansvarig 
Byggnadsinvestering inkl. 
byggherreskostnad 

   

Trafiksituation    
VA    
Mark & exploatering    
Utomhusmiljö 1515000kr Beräknad avskrivning enligt schablon 

med i snitt strax över 20 års 
avskrivning. Ränta är baserad på 
1,25% första året.  

TN 

Inventarier    
IT-utrustning    
    

 
 
Driftkonsekvenser 
 

 Kronor/år Notering Ansvarig 
Fastighetsdrift    
Trafiksituation    
Rivning & restvärde    
Ersättningslokaler    
VA    
Mark & exploatering    
Städ    
IT-utrustning    
Verksamhetsdrift - Inga utökade ytor. Kostnad för drift 

och underhåll första åren kommer att 
vara något lägre pga nya ytor men 
högre ambitioner kräver mer 
underhåll. Inga utökade anslag krävs.  

SBF 

Flyttkostnader    
Avgående hyra    
    

 Bilaga: 
1. Bilaga etappindelning stadskärnan.   
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§ 33 Dnr 2021/00394 

Begäran om inlösen av fastighet på Gamla Stan 2:24 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – 

Falköping Gamla stan 2:24. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag 

till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 4 190 000 kr. 

Sammanfattning 

Falköpings kommun har fått in en begäran om att lösa in fastigheten Gamla 

Stan 2:24 som är planlagd som allmän plats - parkmark. Kommunen har 

enligt Plan- och bygglagen samt Expropriationslagen en skyldighet att lösa 

in sådana fastigheter. En marknadsvärdering av fastigheten har gjorts och 

ersättningen för fastigheten enligt köpeavtalet är marknadsvärdet uppräknat 

med 25 % enligt bestämmelserna i Expropriationslagen. Den totala 

ersättningen uppgår till 4 187 500 kronor. Kommunstyrelsens 

investeringsbudget innehåller inte någon post för förvärv av fastigheter. 

Kommunledningsförvaltningens förslag är därför att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal mellan kommunen och 

fastighetsägarna samt att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens 

investeringsbudget för år 2022 med 4 190 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-30 

Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:24 

Värdering Gamla Stan 2:24 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Stadsbyggnadsavdelningen   Kommunledningsförvaltningen 

 

Alexander Järkeborn   Mark- och exploateringsansvarig      alexander.jarkeborn@falkoping.se 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Begäran om inlösen av fastighet på Gamla Stan 2:24 

Förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – 

Falköping Gamla stan 2:24. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag 

till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 4 190 000 kr. 

Sammanfattning 

Falköpings kommun har fått in en begäran om att lösa in fastigheten Gamla 

Stan 2:24 som är planlagd som allmän plats - parkmark. Kommunen har 

enligt Plan- och bygglagen samt Expropriationslagen en skyldighet att lösa 

in sådana fastigheter. En marknadsvärdering av fastigheten har gjorts och 

ersättningen för fastigheten enligt köpeavtalet är marknadsvärdet uppräknat 

med 25 % enligt bestämmelserna i Expropriationslagen. Den totala 

ersättningen uppgår till 4 187 500 kronor. Kommunstyrelsens 

investeringsbudget innehåller inte någon post för förvärv av fastigheter. 

Kommunledningsförvaltningens förslag är därför att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal mellan kommunen och 

fastighetsägarna samt att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens 

investeringsbudget för år 2022 med 4 190 000 kronor. 

Bakgrund 

Falköpings kommun fick den 29 september 2021 en begäran från 

fastighetsägarna till fastigheten Gamla stan 2:24 om att lösa in fastigheten. 

För fastigheten Gamla stan 2:24 gäller två detaljplaner. Dels Stadsplan del av 

Gamla Staden, Kv Vävaren mfl från 1973 som pekar ut den aktuella 

fastigheten i sin helhet som parkmark (se figur 1 nedan) dels Stadsplan del 

av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 från 1974 (se figur 2 nedan) 

som pekar ut del av den aktuella fastigheten som parkmark. 
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Figur 1 - Del av Gamla Staden, Kv Vävaren mfl, Gamla Stan 2:24 markerad i rött 

  

Figur 2 - Stadsplan del av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 Gamla Stan 2:24 markerad i 

rött  

Förvaltningens bedömning 

Enligt Expropriationslagens och Plan- och bygglagens bestämmelser har 

kommunen rätt och skyldighet att lösa in fastigheter som ligger inom allmän 

platsmark. Fastighetsägaren till Gamla Stan 2:24 har begärt att kommunen 

ska lösa in fastigheten och har rätt till inlösenersättning motsvarande 

marknadsvärdet, som i detta fall har bestämts genom att en värdering av 

auktoriserad värderingsman har genomförts. Utöver marknadsvärdet ska 

fastighetsägaren erhålla ytterligare 25 % av marknadsvärdet. Totalt uppgår 

ersättningen i detta fall till 4 187 500 kronor. 

Med hänsyn till tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – Falköping Gamla stan 2:24 

och att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 

2022 med 4 190 000 kr. 

Finansiering 

Finansiering av inlösen av fastigheter ska i först hand ske genom 

kommunens investeringsbudget. I det nu enskilda fallet finns inget 

budgeterat för inlösen av fastigheter. Finansiering får då ske genom utökad 

budgetram för investeringar, i detta fall kommunstyrelsen. Enligt 

Expropriationslagen och Plan- och Bygglagen ska fastighetsägaren erhålla 

ytterligare inlösenersättning  med 25 % av marknadsvärdet. Denna del kan 
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komma att utgöra en driftskostnad för kommunen vilket kostnadsförs 

centralt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-30 

Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:24 

Värdering Gamla Stan 2:24 

Beslutet ska skickas till 

Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef 

Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig 

Fastighetsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

Alexander Järkeborn 

Mark- och exploateringsansvarig 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 34 Dnr 2021/00528252 

Förvärv av del av fastigheten Friggeråker 23:1 i 
Falköping 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

överenskommelse om fastighetsreglering samt nyttjanderättsavtal mellan 

Falköpings kommun och fastighetsägaren till Friggeråker 23:1. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag 

till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 16 100 000 kr. 

Sammanfattning 

Skaraborg Logistic Center som ligger på Marjarps industriområde i 

Falköping har en positiv utveckling. Därför håller kommunen på att ta fram 

ett planprogram för den fortsatta utbyggnaden av området. Kommunen äger 

en del av den mark som ingår i planprogrammet men behöver förvärva 

ytterligare mark. En överenskommelse om att förvärva cirka 50 hektar mark, 

vilket motsvarar hälften av den mark som ingår i planprogrammet, har 

träffats med en av fastighetsägarna. I kommunstyrelsens investeringsbudget 

för år 2022 finns inga medel budgeterade för fastighetsförvärv. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen samt att medge 

tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2022 med 

16 100 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12 

Ansökan och överenskommelse mellan Falköpings kommun och 

fastighetsägaren till Friggeråker 23:1 undertecknad 2022-04-01 

Nyttjanderättsavtal mellan Falköpings kommun och fastighetsägaren till 

Friggeråker 23:1 undertecknat 2022-04-01 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Stadsbyggnadsavdelningen   Kommunledningsförvaltningen 

 

Alexander Järkeborn   Mark- och exploateringsansvarig      alexander.jarkeborn@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Förvärv av del av fastigheten Falköping Friggeråker 
23:1 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

överenskommelse om fastighetsreglering samt nyttjanderättsavtal mellan 

Falköpings kommun och fastighetsägaren till Friggeråker 23:1. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag 

till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 16 100 000 kr. 

Sammanfattning  

Skaraborg Logistic Center som ligger på Marjarps industriområde i 

Falköping har en positiv utveckling. Därför håller kommunen på att ta fram 

ett planprogram för den fortsatta utbyggnaden av området. Kommunen äger 

en del av den mark som ingår i planprogrammet men behöver förvärva 

ytterligare mark. En överenskommelse om att förvärva cirka 50 hektar mark, 

vilket motsvarar hälften av den mark som ingår i planprogrammet, har 

träffats med en av fastighetsägarna. I kommunstyrelsens investeringsbudget 

för år 2022 finns inga medel budgeterade för fastighetsförvärv. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen samt att medge 

tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2022 med 

16 100 000 kronor. 

Bakgrund 

Falköpings kommun har utvecklat logistikområdet Skaraborg Logistic 

Center med fokus på intermodala trafiklösningar. De senaste åren har det 

skett en stark utveckling på området och kommunen har sålt cirka 400 000 

kvadratmeter industrimark avsett för logistik. Intresset för 

logistiketableringar är fortsatt stort och den positiva utvecklingen av området 

förväntas att fortsätta. Falköpings kommun har i gällande översiktsplan pekat 

ut området norr om befintligt logistikområde för fortsatt utbyggnad. Den 6 

november 2019 §189 beslutade kommunstyrelsen i Falköpings kommun att 

inleda arbetet med upprättande av ett planprogram för den fortsatta 

utbyggnaden av logistikområdet. Under arbetet med planprogrammets 
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framtagande har förhandling pågått avseende förvärv av den mark som 

omfattas av  planprogrammet och som har resulterat i det nu föreslagna 

avtalet. 

Förvaltningens bedömning 

För att kunna fortsätta utvecklingen av Marjarps logistikområde och 

Skaraborg Logistik Center krävs att ytterligare mark tas i anspråk och 

planläggs för ändamålet. Förhandlingen på vilket markpriset grundar sig har 

utgått från den värdering som gjorts av den aktuella marken. Arealen uppgår 

till cirka 50 hektar vilket är ungefär hälften av den yta som planprogrammet 

omfattar. Kommunen äger sedan tidigare majoriteten av den resterande 

marken som omfattas av planprogrammet.  

I överenskommelse med markägaren och i syfte att hålla marken öppen 

under planeringsprocessen erbjuds markägaren nyttjanderätt på marken 

under fem års tid. 

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och i det ovan anförda föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering 

och nyttjanderättsavtal mellan Falköpings kommun och fastighetsägaren till 

Friggeråker 23:1 samt att kommunfullmäktige medger tilläggsanslag till 

kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 16 100 000 kr. 

Finansiering 

Finansiering av fastighetsförvärv ska i först hand ske genom kommunens 

investeringsbudget. I detta fall finns inga medel budgeterade för förvärv av 

fastigheter. Finansiering får då ske genom utökad budgetram för 

investeringar, i detta fall kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12 

Ansökan och överenskommelse mellan Falköpings kommun och 

fastighetsägaren till Friggeråker 23:1 undertecknad 2022-04-01 

Nyttjanderättsavtal mellan Falköpings kommun och fastighetsägaren till 

Friggeråker 23:1 undertecknat 2022-04-01 

Beslutet ska skickas till 

Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 

Ekonomiavdelningen 

 

 

Alexander Järkeborn 

Mark- och exploateringsansvarig 
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Programförslaget möjliggör för industrier att placeras i utkanten av tätorten 

på ett betryggande avstånd till bostadsområden och bidrar därmed till en 

positiv utveckling av hela tätorten. 

Den fortsatta utvecklingen av Marjarps industriområde med dess närhet till 

terminalerna i Dryport Skaraborg möjliggör för fler godstransporter via 

järnväg istället för via lastbil samt på så sätt minskade utsläpp av 

växthusgaser. Ett genomförande av planprogrammet kan således bidra till 

uppfyllnad av såväl kommunens som Västra Götalandsregionens klimatmål. 

Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer att ett genomförande av 

planprogrammet inte innebär en betydande miljöpåverkan. 
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 Kommunstyrelsen 

Samråd angående planprogram för Marjarps 
industriområde 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner upprättat samrådsförslag till planprogram 

för Marjarps industriområde samt tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

2 Kommunstyrelsen sänder programförslaget och 

miljökonsekvensbeskrivningen samt tillhörande dokument på samråd från 

den 8 juni till den 1 juli 2022. 

Sammanfattning  

Planprogrammet föreslår att främst jordbruksmark men även till viss del 

skogsmark tas i anspråk för att möjliggöra utveckling av Marjarps 

industriområde. Inom området föreslås transportintensiva, platskrävande 

etableringar eller industrietableringar med omgivningspåverkan kunna 

uppföras. Det skapas även möjlighet till anläggande av nya terminaler. Vissa 

markområden inom programområdet föreslås bevaras från exploatering för 

att bevara vissa höga natur- och kulturmiljövärden men även för att fördröja 

dagvatten.  

 

En sammanhängande struktur mellan grönområden bör eftersträvas vid 

planläggning och ekosystemtjänster ska beaktas och grönytefaktor beräknas. 

Biologisk mångfald bör beaktas vid utformning av naturområden.  

 

De ställningstaganden som föreslås i planprogrammet möjliggör för en 

fortsatt utveckling av Marjarps industriområde samtidigt som betydande 

negativ påverkan på kulturmiljö- och naturvärden bedöms kunna undvikas. 

En övergripande dagvattenhantering möjliggör för detaljplanläggning som 

inte medför risker för människors hälsa och säkerhet samtidigt som negativ 

påverkan på miljökvalitetsnormer bedöms kunna undvikas. 

Ställningstaganden vad gäller gatustruktur möjliggör för planläggning av 

mark på ett ekonomiskt hållbart sätt och möjlighet till utbyggnad av gång- 

och cykelvägar och kollektivtrafik.  
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Programförslaget möjliggör för industrier att placeras i utkanten av tätorten 

på ett betryggande avstånd till bostadsområden och bidrar därmed till en 

positiv utveckling av hela tätorten. 

 
Den fortsatta utvecklingen av Marjarps industriområde med dess närhet till 

terminalerna i Dryport Skaraborg möjliggör för fler godstransporter via 

järnväg istället för via lastbil samt på så sätt minskade utsläpp av 

växthusgaser. Ett genomförande av planprogrammet kan således bidra till 

uppfyllnad av såväl kommunens som Västra Götalandsregionens klimatmål. 

Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer att ett genomförande av 

planprogrammet inte innebär en betydande miljöpåverkan. 

Bakgrund 

Den 26 februari 2018 antogs den nu gällande översiktsplanen av 

kommunfullmäktige som bland annat pekar ut mark för utökning av 

Marjarps industriområde. Länsstyrelsen hade dock synpunkter på delar av 

detta område under granskningen av översiktsplanen. 

Sedan år 2000 har flera detaljplaner tagits fram i olika versioner och etapper 

för Marjarps industriområde. Dessa detaljplaner omfattar i princip all den 

mark som utpekades i det planprogram som antogs av kommunfullmäktige 

den 23 februari 2009, § 23. Därmed kvarstår alltså ingen mark att planlägga 

inom det planprogramområdet. Samtidigt pågår en snabb utveckling av 

industriområdet och det finns behov av att samordna övergripande frågor för 

att möjliggöra för fortsatt utveckling i framtiden. Den nya 

överlämningsbangård, som möjliggörs enligt den senast antagna 

detaljplanen, skapar ökad kapacitet för de befintliga kombiterminalerna. Det 

medför möjlighet till fler etableringar som gynnas av närheten till 

kombiterminalerna och överlämningsbangården.  

Den 6 november 2020, § 189, gav kommunstyrelsen i uppdrag till 

stadsbyggnadsavdelningen att ta fram ett planprogram för Marjarps 

industriområde. 

Planprogrammet ska ses som en precisering av intentionerna för området i 

översiktsplanen. 

Planprogrammet bedömdes kunna innebära en betydande miljöpåverkan 

varpå avgränsningssamråd genomfördes med länsstyrelsen för att avgöra 

vilka frågor som skulle hanteras i en miljökonsekvensbeskrivning.  

Förvaltningens bedömning 

Planprogrammet innehåller ställningstaganden som blir vägledande vid 

detaljplanering och bedöms innebära en möjlighet till utvidgning av 

Marjarps industriområde. Programförslaget beaktar flertalet allmänna 

intressen samt bedöms i enlighet med genomförd 

miljökonsekvensbeskrivning inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

Förvaltningen bedömer att ett genomförande av föreslaget planprogram 

visserligen kommer innebära vissa negativa effekter på lokal nivå främst vad 

gäller ianspråktagande av jordbruksmark, kulturmiljön samt viss påverkan 

från verksamheterna. Genomförandet innebär dock flera positiva effekter på 

främst regional och nationell nivå i form av minskade koldioxidutsläpp och 
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logistiska fördelar för näringslivet i Skaraborg. De positiva aspekterna 

bedöms överväga de negativa. 

Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att godkänna upprättat 

samrådsförslag till planprogram för Marjaps industriområde samt tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. Förvaltningen föreslår också kommunstyrelsen 

att sända programförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen samt 

tillhörande dokument på samråd från den 8 juni till den 1 juli 2022.  

Finansiering 

Beslutet innebär inga finansiella åtaganden för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-13 

Programbeskrivning, 2022-04-12 

Miljökonsekvensbeskrivning, 2022-04-12 

Arkeologiska utredningar, 2022-04-12 

Utdrag från kulturmiljöutredning, 2022-04-12 

Kapacitetsutredning, 2022-03-20 

Trafikmätning, 2021-06-07 

Dagvattenutredning, 2021-03-31 

Länsstyrelsens yttrande angående undersökning av miljöpåverkan, 2021-01-

20 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-12-10 

Geoteknisk utredning, 2020-11-13 

Utdrag från naturvårdsprogrammets objektdel, 2020-11-27 

Naturvärdesinventering, 2020-05-19 

 

Beslutet ska skickas till 

Planstrateg, Josef Ydeskog 

 

 

Josef Ydeskog 

Planstrateg 
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Om planprogram 

Ett planprogram är ett dokument som en kommun kan ta fram för att 

underlätta detaljplanearbetet vid exempelvis komplicerade planer eller för 

större områden. I ett planprogram kan därmed övergripande frågor lyftas i ett 

tidigt stadium. Ställningstaganden som görs i planprogrammet blir ledande 

och utgör underlag för efterföljande detaljplanering. 
 

Medverkande 

Planarkitekt Josef Karlsson 

 

Handlingar 

Handlingar som ingår i planprogrammet:

 

Justeringar 

Efter samrådet kommer de revideringar som gjorts att beskrivas under denna 

rubrik. 
 

 Geoteknisk utredning, 2020 

 Naturvärdesinventering, 2020. 

 Arkeologiska utredningar, 2007, 20008, 2009, 2012 

 Utdrag från Kulturmiljöutredning, 2016 

 Dagvattenutredning, 2021 

 Utdrag från naturvårdsprogrammets objektdel, 2017 

 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

 Länsstyrelsens yttrande angående undersökning av miljöpåverkan 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Trafikmätning, 2021 

 Kapacitetsutredning, 2022 



Samrådshandling 
Planprogram för Marjarps industriområde 
 

 

3 
 

Sammanfattning 

 
Bild 1 visar en möjlig ungefärlig markanvändning i enlighet med de ställningstaganden som 

planprogrammet innehåller.  

Planprogrammet föreslår att främst jordbruksmark men även till viss del skogsmark tas i 

anspråk för att möjliggöra för utveckling av Marjarps industriområde. Inom området föreslås 

transportintensiva, platskrävande etableringar eller industrietableringar med 

omgivningspåverkan kunna uppföras. Det skapas även möjlighet till anläggande av nya 

terminaler. Vissa markområden inom programområdet föreslås bevaras från exploatering för att 

bevara vissa höga natur- och kulturmiljövärden men även för att fördröja dagvatten.  

En sammanhängande struktur mellan grönområden bör eftersträvas vid planläggning och 

ekosystemtjänster ska beaktas och grönytefaktor beräknas. Biologisk mångfald bör beaktas vid 

utformning av naturområden. 

De ställningstaganden som föreslås i planprogrammet möjliggör för en fortsatt utveckling av 

Marjarps industriområde samtidigt som betydande negativ påverkan på kulturmiljö- och 

naturvärden bedöms kunna undvikas. En övergripande dagvattenhantering möjliggör för 

detaljplanläggning som inte medför risker för människors hälsa och säkerhet samtidigt som 

negativ påverkan på miljökvalitetsnormer bedöms kunna undvikas. Ställningstaganden vad 

gäller gatustruktur möjliggör för planläggning av mark på ett ekonomiskt hållbart sätt och 

möjlighet till utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik.  

Programförslaget möjliggör för industrier att placeras i utkanten av tätorten på ett betryggande 

avstånd till bostadsområden och bidrar därmed till en positiv utveckling av hela tätorten. 
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Den fortsatta utvecklingen av Marjarps industriområde med dess närhet till terminalerna i 

Dryport Skaraborg möjliggör för fler godstransporter via järnväg istället för via lastbil samt på 

så sätt minskade utsläpp av växthusgaser. Ett genomförande av planprogrammet kan således 

bidra till uppfyllnad av såväl kommunens som Västra Götalandsregionens klimatmål. Ett 

genomförande av planprogrammet bedöms inte bidra till en betydande miljöpåverkan enligt 

bifogad miljökonsekvensbeskrivning.  
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1. Bakgrund, syfte & mål 

1.1 Bakgrund 
Marjarps industriområde utvecklas och sedan år 2000 har flera detaljplaner tagits fram i olika 

versioner och etapper. Dessa detaljplaner omfattar i princip all den mark som utpekades i det 

planprogram som antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2009, § 23. Därmed kvarstår 

alltså ingen mark att planlägga inom det planprogramområdet.  

Tidigare har omlastningen som sker på terminalerna haft en dimension om drygt 673 000 ton 

gods. Det har inneburit en reduktion av ungefär 12 135,5 ton koldioxid för transportarbetet i 

Sverige per år. 

Det pågår en snabb utveckling av industriområdet och det finns behov av att samordna 

övergripande frågor för att möjliggöra för fortsatt utveckling i framtiden. Den nya 

överlämningsbangård, som möjliggörs enligt den senast antagna detaljplanen, skapar ökad 

kapacitet för de befintliga kombiterminalerna. Genom den ökade kapaciteten beräknas 

överlämningsbangården kunna bidra med en reduktion cirka 7 269 ton koldioxid i Västra 

Götaland och ännu större effekt räknat på hela Sverige. På grund av dessa reduktioner har 

Naturvårdsverket genom klimatklivet tillsammans med regionutvecklingsnämnden i Region 

Västra Götaland lämnat stöd för att anlägga överlämningsbangården. Det medför möjlighet till 

fler etableringar som gynnas av närheten till kombiterminalerna och överlämningsbangården. 

Det bidrar också till ökad omlastning och ytterligare reduktion av koldioxid.  

Enligt Trafikverkets rapport ”Längre och tyngre tåg” (2020) är Västra stambanan en sådan 

sträcka där åtgärder ska möjliggöra för upp till 750 meter långa godståg. Därmed behöver mark 

tillgängliggöras för en förlängning av de befintliga kombiterminalerna.  

Den 6 november 2020, § 189, gav kommunstyrelsen i uppdrag till stadsbyggnadsavdelningen att 

ta fram ett planprogram för Marjarps industriområde.  

Detta dokument är en beskrivning av förutsättningarna i området, planprogrammets intentioner 

och dess konsekvenser. Förslaget är utställt för samråd från den 8 juni till den 1 juli 2022 och 

under denna period kan synpunkter lämnas på förslaget. 
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Bild 2 visar planprogramområdets placering i förhållande till Falköpings stad med området markerat 

med en röd ring. 

1.2 Syfte, mål & ställningstaganden  
Detta planprogram ska ses som en precisering av intentionerna i Översiktsplan 2017-2030, 

antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2018. Syftet med planprogrammet är att kartlägga 

förutsättningarna för och möjligheterna till en framtida expansion av Marjarps industriområde 

med inriktning mot transportintensiva, platskrävande etableringar eller industrietableringar med 

omgivningspåverkan som inte lämpar sig på andra platser. Planprogrammet syftar också till att 

vara vägledande i kommande detaljplanering av området, framförallt vad gäller övergripande 

frågor som vägstruktur och hantering av dagvatten.  

Planprogrammet syftar också till att verka som ett visionsdokument för områdets framtida 

utveckling och därmed kunna fungera som vägledande underlag vid översiktlig planering. 

Mål 

Nedan beskrivs målen med utvecklingen av Marjarps industriområde: 

- Att bidra till ökade godstransporter via tåg istället för via lastbil och därmed lägre 

utsläpp av växthusgaser. Denna plats föreslås för transportintensiva etableringar på 

grund av närheten till terminalerna i Dryport Skaraborg och vägarna 184 och 46. 

- Att bidra till en positiv utveckling för hela staden genom att föreslå etableringar som är 

platskrävande eller medför omgivningspåverkan på betryggande avstånd från närmsta 

bostadsområde. På grund av områdets placering i utkanten av Falköpings tätort undviks 

omgivningspåverkan på resterande delar av tätorten och bidrar därmed till en positiv 

utveckling för hela staden.  

- Att möjliggöra för fortsatt utveckling av Skaraborg Logistic Center och dess betydelse 

för det regionala näringslivet samt möjligheten att erbjuda förutsättningar för ett 

effektivt och miljövänligt transportsystem. Genom industriell symbios och ett starkt 
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kluster kring järnvägsrelaterade transporter och tjänster, sprunget ur Falköpings långa 

järnvägshistorik, skapas förutsättningar för ett starkt logistikcentra. Ett dynamiskt och 

robust näringsliv med hög konkurrenskraft och med förmåga att stå emot 

konjunktursvängningar utgör grunden för en stark region. Det är av yttersta vikt att 

varje region får utvecklas utefter sina egna förutsättningar. Gemensamt för många 

företag i regionen är betydelsen av tillgång till effektiv logistik och effektiva 

transportsystem. Genom utvecklandet av Skaraborg Logistic Center skapas en ökad 

tillgänglighet till järnväg i allmänhet och intermodala transporter i synnerhet för 

regionens företag och därmed ökade förutsättningar för att utveckla sin logistik. 

Betydelsen och behovet av konkurrenskraftig logistik förstärks av att Sverige är glest 

befolkat i världsmarknadens periferi med jämförelsevis långt till marknaden. 

- Att skapa möjligheter för depåverksamhet och spåruppställning. Trafikverket har i en 

nyligen genomförd åtgärdsvalsstudie pekat ut Falköping som en av tre orter inom 

Västra Götalandsregionen för framtida depåverksamhet och spåruppställning. Att 

föreslå utveckling på detta område är nödvändigt för att arbeta för denna utveckling. 

Ställningstaganden 

Listan nedan utgör sådana ställningstaganden som krävs på grund av platsens förutsättningar, 

för att uppfylla planprogrammets syfte och för att genomförandet ska vara lämpligt. Dessa 

ställningstaganden utgör planprogrammets kärna och ska efterlevas vid framtida detaljplanering. 

 Fastigheter om minst 10 000 kvadratmeter ska kunna bildas. 

 En fortsättning av Virkesvägen norrut och västerut bör planläggas. 

 En gata parallellt med Virkesvägen mellan Virkesvägen och riksväg 46 bör planläggas. 

 Gata med anslutning till Virkesvägen bör planläggas österut mot riksväg 46. 

 Gata med anslutning till Torbjörntorpvägen bör planläggas. 

 Säkerställa möjlighet att uppföra gång- och cykelbanor längs Virkesvägens fortsättning 

och tillgänglighet för kollektivtrafik längs samtliga gator inom allmän plats i den östra 

delen av programområdet. 

 Vid detaljplaneläggning ska ekosystemtjänster beaktas och grönytefaktor beräknas. 

 Användningen natur föreslås för områden som har naturvärdesklass 2. 

 Allmän plats med användningen natur föreslås för områden som behövs för hantering 

av dagvatten. 

 Ovan jord synliga fornlämningar inom kvartersmark och allmän platsmark bör bevaras. 

 Biotoper där växt- och djurarter som omfattas av artskyddsförordningen (ASF) 

identifierats ska så långt som möjligt skyddas från exploatering. 

 Kompensationsåtgärder för påverkan på biotoper som omfattas av generellt biotopskydd 

bör följa förslag beskrivna i kapitel 3.6. 

 Dagvatten från programområdet ska fördröjas och renas innan det lämnar 

programområdet. 

 Dagvatten från verksamheter ska renas och till viss del fördröjas inom den egna 

fastigheten. 

 Dagvattnet bör så långt som möjligt hanteras genom öppna diken. 

 Kommunens dagvattenplan ska följas. 
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 Programområdets östra sida ska dräneras till det dike som inte passerar igenom Natura-

2000 området norr om planprogrammet. 

 Ytor för hantering av skyfall bör avsättas inom allmän plats där så är lämpligt. 

 Vissa gators höjd ska om nödvändigt regleras så att de kan användas av 

räddningstjänstens fordon även vid översvämning. 

 Lägsta tillåtna golvnivå ska om nödvändigt regleras så att byggnader inte översvämmas. 

 Naturliga lågpunkter bör i första hand planläggas som allmän plats och i andra hand 

undantas från möjlighet att uppföra byggnad. 

 Det bör finnas möjlighet att uppföra brandposter så att det finns tillgänglighet till brand- 

och släckvatten inom hela planområdet.  

 En rundmatning av dricks- och brandvatten bör möjliggöras så att försörjning kan 

säkerställas. 

 Verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten behöver utökas så att det omfattar 

hela programområdet.  

 Ledningar för dricks- och spillvatten bör anläggas under gator i samband med 

utbyggnad. 

 Samtliga markavattningsföretag som helt eller delvis berörs av planprogramområdet 

behöver omprövas eller upphävas. 

 Massbalans bör i så hög utsträckning som möjligt eftersträvas vid planläggning. 

 Massor som bildas vid iordningställandet av allmän plats och inte kan återanvändas 

direkt bör placeras inom allmän plats med användning natur där så är möjligt utan 

påverkan på skyddade områden, skyddade arter eller fornlämningar. 

 Masshantering ska ske så att invasiva växter inte sprids inom eller utanför 

programområdet. 

 Där kraftledningar passerar genom kvartersmark ska erforderlig reglering av 

kvartersmark göras. 

 Minst ett 30 meter brett byggnadsfritt område ska finnas från mitten av trafikverkets 

spår- och vägområden. 

 Risker kopplade till transportleder för farligt gods ska beaktas vid detaljplanering i 

anslutning av transportlederna. 

 Skydd mot störningar ska planläggas inom kvartersmark mellan verksamheter och 

bostäder där buller eller vibrationer riskerar överstiga riktvärden. 

 Kvartersmark väster om Virkesvägen bör planläggas för logistikverksamhet. 

 En gatuanslutning till riksväg 46 för räddningstjänsten bör möjliggöras för att 

säkerställa god tillgänglighet även vid nödsituationer. 

 Byggnaders höjd bör regleras enligt nollplan för att minska påverkan på stads- och 

landskapsbilden.  

 Vissa siktlinjer från gator till Friggeråker kyrkby, Stora Bäckabo och ängsmarken norr 

om programområdet inom området bör bevaras genom att reglera var byggnader kan 

placeras.  

 Brukningsvägen som går genom programområdet i öst-västlig riktning bör till viss del 

bevaras genom planläggning av användningen naturmark.  

 Höjden på byggnader inom kvartersmark i programområdets norra delar bör regleras 

lägre så att stads- och landskapsbilden från Friggeråker kyrkbyn och Stora Bäckabo 

påverkas mindre. 
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 Byggnaders placering i norra delen av programområdet bör regleras så att de placeras så 

långt söderut som möjligt inom kvartersmarken.  

 Siktlinjer från vägar och gator mot synliga fornlämningar bör skyddas. 

 Vissa befintliga gränser som trädridåer bör bevaras genom planläggning av 

användningen natur. 

 En sammanhängande struktur mellan grönområden bör eftersträvas vid 

detaljplanläggning. 

 Naturområden bör utformas och placeras för att möjliggöra besök. 

1.3 Geografisk avgränsning 

Läge 
Programområdet ligger norr om Falköpings stad, cirka 2 kilometer från Falköpings resecentrum. 

Området ligger mellan riksväg 46 och länsväg 184 samt angränsar till Marjarps industriområde i 

väster, öster och norr. Programområdet delas av Västra stambanan och fastigheten Ranten 1:1 i 

en östlig och västlig del. Den västra delen avgränsas av Västra stambanan i öster, länsväg 184 i 

söder och vägen mot Torbjörntorp i väst. Den östra delen avgränsas av riksväg 46 i öster och 

Västra stambanan i väst samt tidigare planlagd mark i söder. Båda delars nordliga avgränsning 

är ungefär vid en kraftledning. 

Bild 3 visar ett flygfoto över området med programområdet markerat med gul streckad linje. 

Areal 
Programområdet omfattar knappt 110 hektar. 
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Markanvändning 
Marken inom programområdet används idag främst för areella näringar så som jord- och 

skogsbruk men det finns även en bostadsfastighet och ett koloniområde.  
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2. Planeringsförutsättningar 
 

2.1 Befintlig plansituation 

Översiktsplan 
Det föreslagna programområdet omfattas av Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018 § 44, med användningarna framtida 

verksamhetsområde och grönområde. Området är till för storskaliga verksamheter som alstrar 

många och tunga transporter. Genom att samla dessa verksamheter på samma ställe, i utkanten 

av Falköping och med marginal till större sammanhängande bostadsområden sker en positiv 

utveckling för hela staden. Områdets kopplingar till Västra stambanan och närheten till 

riksvägarna 46 och 47 samt länsväg 184 möjliggör för transporter till och från området utan att 

behöva köra genom staden. Området kring Marjarp utgör en nod för transporter, dess utveckling 

är viktig för såväl kommunen, Skaraborg och Sverige som helhet. Programområdet omfattas 

även av ett utvecklingsområde för transporter. Även i medborgardialogen fanns förslag på 

utveckling av Marjarps verksamhetsområde åt både väster, öster och norr. Översiktsplanen utgår 

från kommunens övergripande vision Det goda livet och dess preciseringar i de fyra målen: Ett 

socialt hållbart Falköping, Ett attraktivare Falköping, ett näringsliv som utvecklas, Kvaliteten 

inom verksamheterna ska öka. Översiktsplanens gränser ska inte tolkas som så exakta som de 

framstår i bild 4 nedan.  

 
Bild 4 visar kommunens intentioner för programområdet med omnejd enligt översiktsplan 2017-2030. 

I länsstyrelsens yttrande till översiktsplanen, som är en del av översiktsplanen, finns det 

områden inom programområdet där länsstyrelsen inte godtagit översiktsplanen. Dessa områden 

befaras riskera att påtagligt skada riksintresse för kulturmiljövården. Specifikt gäller det väster 
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om västra stambanan, området norr om kraftledningen som löper norr om dagens 

verksamhetsområde och i en zon med fornlämningar i öster längs riksväg 46 ner till Marjarps 

gård. Dessa områden illustreras i bild 5 på nästa sida. 

 
Bild 5 visar ungefär vilka områden inom programområdet som länsstyrelsen har synpunkter på 

Översiktsplan 2017-2030. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser & järnvägsplan 
Det föreslagna programområdet omfattas till största del inte av någon detaljplan. Endast en 

mindre del ingår i detaljplanen Marjarps industriområde etapp 2 antagen år 2016 och detaljplan 

för del av Friggeråker 25:8 ny överlämningsbangård antagen år 2020. Delen av detaljplanerna 

som ingår i programområdet har användningen industrigata. Bild 6 på nästa sida illustrerar 

vilken del av detaljplanerna som ingår i programområdet. 
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Bild 6 visar plankarta för detaljplan för Marjarps industriområde Etapp 2 samt med röd markering 

vilken del av planen som ingår i planprogramsområde. 

Programområdet angränsar i norr till områdesbestämmelser för Friggeråker, antagen år 1993. 

Områdesbestämmelserna finns till för att skydda kulturmiljövärdena kopplade till Friggeråker 

kyrkby. Delar av området omfattas av järnvägsplan framtagen av Trafikverket för utbyggnad av 

förbigångsspår på Västra stambanan. De delar av planen som omfattas av programområdet är ny 

järnvägsmark med servitutsrätt väster om Västra stambanan. Inom dessa områden har 
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Trafikverket rätt att använda dem för servisväg. Var planprogramområdet angränsar till 

områdesbestämmelserna, detaljplanerna och järnvägsplanen framgår av bild 7 nedan.  
 

 
Bild 7 visar området som omfattas av områdesbestämmelser samt de två angränsande detaljplanerna. 

Planprogrammets område är markerat med röd streckad linje. 

2.2 Bebyggelse 
Inom programområdet finns idag ett koloniområde med flera mindre byggnader samt ett 

bostadshus med två mindre tillhörande byggnader. Fram tills nyligen fanns en gård i den östra 

delen av programområdet som numera är riven. Se bild 8 nedan som visar var den befintliga 

bebyggelse är placerad inom programområdet. 
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Bild 8 visar var det finns befintlig bebyggelse inom programområdet. Programområdet är markerat 

med röd streckad linje. 

2.3 Gator & trafik 

Gång- & cykeltrafik 
Gång- och cykelvägar finns i stråk längs Energigatan, Virkesvägen och Logistikvägen samt 

sammankopplas med resterande gång- och cykelvägnät via stråk under länsväg 184 och över vid 

rondellen. En grusväg som ansluter till Energigatan i norr används som gång- och cykelväg 

mellan Falköpings stad och Torbjörntorp. Bild 9 på nästa sida illustrerar gång- och 

cykelvägarnas placering. 
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Bild 9 visar gång- och cykelvägar inom och i närheten av programområdet. Programområdet markerat 

med röd streckad linje. 

Bil- & Godstrafik 
Spårbunden godstrafik ansluter till de befintliga terminalerna via Västra stambanan och i 

förlängningen Jönköpingsbanan.  

Lastbilstransporter och biltrafik till eller från Skaraborg Logistic Center går främst via 

Virkesvägen och Energigatan som sedan ansluter till det allmänna vägnätet.  

De allmänna statliga vägarna som omfattas av eller angränsar till programområdet är 

Torbjörntorpsvägen (väg 2841), länsväg 184 samt riksväg 46. Torbjörntorpsvägens hastighet 

regleras till som högst 80 kilometer i timmen. Länsväg 184 omfattas delvis av riksintresse för 

kommunikationer, är transportled för farligt gods och hastigheten regleras till 80 kilometer i 

timmen förutom vid korsningen med Torbjörntorpsvägen. Riksväg 46 omfattas av riksintresse 

för kommunikationer, är transportled för farligt gods och hastigheten regleras till 80 kilometer i 

timmen förutom vid korsningen med länsväg 184 där hastigheten är 60 kilometer i timmen. Bild 

10 på nästa sida visar gatornas anslutning till det allmänna vägnätet. 
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Bild 10 visar gator, vägar och Västra stambanan i området och planprogramsområdet är markerat med 

röd streckad linje. 

Kapacitet vägnätet 
En utredning har genomförts som undersöker kapaciteten på cirkulationsplatsen på länsväg 184 

samt korsningen på riksväg 46 och länsväg 184. Utredningen visar att korsningen mellan 

länsväg 184 och riksväg 46 bedöms bli överbelastad år 2040 utifrån uppskattad trafikökning, 

alltså utan planprogrammets föreslagna expansion av Marjarps industriområde. 

Kollektivtrafik 
Det finns ingen kollektivtrafiksanslutning inom området och Falköpings resecentrum, som har 

både goda tåg- och bussanslutningar, ligger cirka 2,5 kilometersydväst från programområdet. 

Parkeringsplatser 
Inom området finns inga allmänna parkeringsplatser men det finns platser för lastbilar längs 

vissa gator. Bostadshuset som finns i området och koloniområdet iordningställer egna 

parkeringsplatser inom respektive område och fastighet. 

2.4 Naturvärden 
Falköping kommuns naturvårdsprogram antogs 26 februari 2018 § 47. Programmet identifierar, 

klassificerar och beskriver ett antal områden med naturvärden i och omkring programområdet. 

Inom och i närheten av programområdet finns områden med naturvärden av lokalt-, kommunalt-

, regionalt- och nationellt intresse. De olika områdena har i detta program fått namn mellan N1 

och N7 för att förtydliga beskrivningen av dem och särskilja dem från varandra. Informationen 

om naturvärdesobjekten har kompletterats med resultatet av en naturvärdesinventering som 
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genomfördes under april månad 2020. Inventeringen resulterade i 40 naturvärdesobjekt samt 

104 biotoper som omfattas av generellt biotopskydd.  

Naturvårdsprogram 
Nedan beskriv kortfattat de objekt som helt eller delvis omfattas av planprogrammet. För 

utförligare beskrivning hänvisas bifogat utdrag av objektbeskrivningsdelen av 

naturvårdsprogrammet. 

 
Bild 11 visar naturvärden enligt naturvårdsprogrammet som är av lokalt, kommunalt, regionalt och 

nationellt intresse som finns i och området och dess närhet. 

N1 – Sumpskog vid Anneberg  
En sumpskog med blandlövskog som tidigare möjligtvis varit öppnare men är nu i en 

igenväxningsfas. Objektet är enligt naturvärdesprogrammet av kommunalt intresse och påverkas 

negativt av samtliga ingrepp som kan påverka hydrologin och bör bevaras. I objektets sydvästra 

del har påverkan skett vid Trafikverkets byggnation av förbigångsspår längs Västra stambanan. 

N2 – Anlagda dammar vid Vedtraven i Marjarp 
Objektet består av en större damm och fyra mindre dammar som hänger samman samt bäcken 

som rinner till dammarna. Objektet bedöms i naturvårdsprogrammet inneha naturvärden av 

kommunalt intresse. Dammarna är anlagda men har blivit en intressant biotop i ett landskap som 

i övrigt har få småvatten. Naturvårdsprogrammet föreslår fortsatt hävd genom bete eller slåtter 

för att bevara naturvärdena. 
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N3 – Igenväxta betesmarker vid Marjarp 
Enligt naturvårdsprogrammet har området naturvärden av kommunalt intresse. Det nordvästra 

delområdet är numera att betrakta som en obrukad mossodling. Området har tidigare varit 

hävdat och öppet. Någon hävd har inte förelegat de senaste 10 åren. Det går troligtvis inte att 

återskapa rikkärret och det finns andra områden som är betydligt enklare att återställa. 

N4 – Sumpskog vid Marjarp 
Objektet har enligt naturvårdsprogrammet naturvärden av lokalt intresse. Området längst österut 

utgörs av ”lövskog på gammal mossodling” med långt gången igenväxt. Området längst västerut 

utgörs av ”lövskog på tidigare kulturmarker” med långt gången igenväxt. Området finns med på 

den topografiska kartan som en del av rikkärret. Det är tveksamt om området överhuvudtaget 

har eller har haft någon karaktär av ”rikkärr”. Möjligtvis har området historiskt ingått i ängs- 

och hagmarker med anknytning till rikkärret. Området längst söderut har historiskt brukats som 

åkermark och hävdats genom bete och/eller slåtter. Numera är det betesmark med förhållandevis 

svagt betestryck. Betesmaken är tyvärr mycket påverkad av kväve. Likt objekt N3 bedöms 

rikkärret inte kunna återskapas. 

N5 – Rikkärr söder om Marjarpskärret 
Området har historiskt varit ängsmark och hävdats genom bete och/eller slåtter som numera 

upphört. Här finns naturvärden av regionalt intresse på grund av de rikkärrsarter som fortfarande 

finns. En noggrannare inventering skulle säkert resultera till flera så kallade rikkärrsarter. 

Området har stor potential till restaurering enbart genom slåtter eller sent årligt bete. Enligt 

naturvårdsprogrammet bör området restaureras genom att beteshävd återupptas. 

N6 - Åkerholme 
Objektet är ängs- och/eller hagmark med biotopen åkerholme som bildar livsmiljö för flertalet 

växtarter i ett för övrigt brukat landskap. Objektet har regionalt intressanta naturvärden och bör 

utredas vidare, se bifogad naturvärdesinventering samt bild x på sidan x nedan samt bild y på 

sidan y nedan. 

N7 – Betesmarker vid Friggeråker Stora Bäckabo 
Objektet består av vidsträckta betesmarker med flera olika vegetationstyper. Området ligger på 

kalkstensnivå med berg i dagen på flera ställen. Omgivningarna präglas av stora täkter och 

andra ingrepp. Centralt i området ligger Natura 2000-område Friggeråker Stora Bäckabo. Större 

delen av Natura-området består av ett rikkärr, vilket omges av mindre delar av kalkfuktäng och 

kalkgräsmark. Rikkärret, vilket består av ett extremrikkärr, ligger i en flack nordnordost 

sluttning och är delvis mycket blött och tydligt källpåverkat. Natura 2000-området är klass 2 

(högt naturvärde) i länets våtmarksinventering och som "högt skyddsvärde" i länets inventering 

av sällsynta grynsnäckor i rikkärr. Norr om vägen ligger Brukadammarna. De omges av öppna 

betesmarker som domineras av friskängar. De gamla betesmarkerna har restaurerats och betet 

har återupptagits. Målet i bevarandeplanen för Natura 2000-området är att bevara och utveckla 

rikkärret och fuktängarna med möjlighet för rikkärrsarterna att expandera.  

Naturvärdesinventering 
Under 2020 genomfördes en naturvärdesinventering av programområdet för att kartlägga 

och beskriva naturvärdesobjekt och biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet. 
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Inventeringen genomfördes också för att komplettera naturvårdsprogrammet. Sammantaget 

identifierades och beskrevs 4 naturvärdesobjekt med högt naturvärde (klass 2), 17 objekt 

med påtagligt naturvärde (klass 3) och 19 objekt med ett visst naturvärde (klass 4). 104 

generella biotopskydd har registrerats varav 8 diken, 24 stenmurar, 3 småvatten, 8 

åkerholmar, 3 alléer och 58 odlingsrösen. Se bifogad naturvärdesinventering för 

beskrivning av objekten. Bilderna 12 till 14 på nästkommande sidor visar de 

naturvärdesobjekt som inventeringen identifierade inom programområdet. Identifierad 

stenmurar, alléer, öppna diken, odlingsrösen, småvatten och åkerholmar som omfattas av 

generellt biotopskydd beskrivs i kapitel 2.8. 
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Bild 12 visar naturvärdesobjekt väster om Västra stambanan enligt naturvårdsinventeringen.  
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Bild 13 visar naturvärdesobjekt i den norra delen av programområdet enligt inventeringen. 
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Bild 14 visar naturvärdesobjekt enligt inventeringen i den östra delen av programområdet väster om 

riksväg 46. 

 

Invasiva arter 
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Enligt naturvårdsinventeringen och artportalen finns invasiva arter inom och utanför 

programområdet. De inventerade arterna är jättebalsamin och kanadensiskt gullris, bild 15 

nedan visar var inom programområdet och dess närområde. 

 

Bild 15 visar var de invasiva arterna jättebalsamin och kanadensiskt gullris finns inom 

programområdet och i dess närhet. 

2.5 Kulturmiljövärden 
En kulturmiljöutredning genomfördes 2016 av WSP för all mark som i översiktsplanen angivits 

som utvecklingsområden och som ingår i riksintresse för kulturmiljö. Utredningen identifierar 

områden med olika känslighet för förändring och föreslår förhållningssätt till de värden som 

beskrivs så att riksintresset kan tillgodoses. Utredningen beskriver även förhållningssätt till de 

värden som finns. Områdenas känslighet för förändring har klassificerats enligt en fyrgradig 

skala; inte känsliga, mindre känslig, känslig och mycket känslig.  

I mindre känsliga områden är läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget mindre känsligt 

för förändring. Åtgärder innebär liten eller ingen risk för skada på riksintresset. Vid planering av 

bebyggelse och verksamheter i dessa områden finns inga särskilda anpassnings- eller 

kompensationsåtgärder vad gäller värden för riksintresset. Rekommendationer kan dock finnas 

för tillvaratagande av landskapsbild och övriga kulturhistoriska värden. 

I känsliga områden är läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget känsligt för förändring. 

Åtgärder innebär en måttlig risk för skada på riksintresset genom att:  

 mer än obetydlig skada något eller några av de värden som utgör grunden för 

riksintresset.  
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 den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som 

riksintresse.  

Vid planering av bebyggelse och verksamheter i dessa områden rekommenderas noggranna 

anpassningar till landskapsbild och enskilda värdefulla objekt. 

I mycket känsliga områden är läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget mycket 

känsligt för förändring. Åtgärder innebär en stor risk för påtaglig skada på riksintresset genom 

att:  

 mer än obetydlig skada något eller några av de värden som utgör grunden för 

riksintresset.  

 den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som 

riksintresse.  

Vid planering av bebyggelse och verksamheter i dessa områden krävs noggranna anpassningar, 

försiktighetsåtgärder och/eller kompensationsåtgärder för att undvika påtaglig skada. 

Enskilda objekts bevarandevärde har också klassificerats enlig en tregradig skala; Lokalt 

bevarandevärde, regionalt bevarandevärde, nationellt bevarandevärde.  

Objekt med lokalt bevarandevärde är objekt som på ett mindre tydligt sätt representerar en eller 

flera viktiga teman för riksintresset. Objektet kan vara viktigt som komplement till omgivande 

A- och B-klassade miljöer samt riksintresseområdet i stort. Övergripande värden för 

landskapsbilden är viktigare att värna vid dessa områden än enskilda kulturhistoriska objekt. Ny 

bebyggelse behöver inordna sig i det övergripande landskapet och strukturerna. 

Objekt med regionalt bevarandevärde är objekt som väl representerar ett eller flera viktiga 

teman för riksintresset. Läsbarheten av kulturhistoriska sammanhang är tydlig. B-klassade 

miljöer kräver hänsyn vid etablering av nya verksamheter eller uppförande av ny bebyggelse. 

Objektet bör delvis skyddas genom exempelvis områdesbestämmelser eller planbestämmelser. 

Utöver dessa områden finns även beskrivning av kulturmiljöområden, alltså områden med 

samlad bebyggelse och sammanhängande kulturvärden. De områden som helt eller delvis ingår i 

programområdet har fått namn mellan K1 och K6 för att förtydliga beskrivningen av dem och 

enklare särskilja dem från varandra. Beskrivningarna och bilden nedan är en sammanställning 

av resultatet av den kulturmiljöutredning som bifogas handlingarna. 
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Bild 16 visar kulturmiljöområden med olika känslighet till förändring inom och i närheten av 

programområdet. Bilden illustrerar också var det finns byggnader/gårdar med bevarandevärde, viktiga 

siktlinjer, kulturhistoriskt värdefulla vägar samt fornlämningar.  

K1 
Ett mindre känsligt kulturmiljöområde med två gårdsmiljöer samt ett koloniområde. Den ena 

gårdsmiljön har sedan utredningen genomförts rivits och den andra har ett lokalt 

bevarandevärde. 

K2 
Två mycket känsliga kulturmiljöområden som delvis avgränsats utifrån den kulturhistoriska 

helhetsmiljön som är en ungefärlig utbredning för säteriet Stora Bäckabos marker vid 1800-

talets början. Helhetsmiljön går fortfarande att uppleva i dagens landskap. Åkerns dominans har 

lång kontinuitet söder om Stora Bäckabo vilket gör vyn mot gården till en viktig siktlinje som 

förstärks av fornlämningar i området. De olika markslagen sammanbinds av brukningsvägar 

som i sig har ett kulturhistoriskt värde. Stora Bäckabos gårdsmiljö har vid översiktlig 

inventering bedömts ha ett regionalt bevarandevärde på grund av bevarad manbyggnad samt 

ekonomibyggnader från 1800-talets andra hälft. 

K3 
Området har ett regionalt bevarandevärde och består av den medeltida kyrkbyn Friggeråker som 

omges av ett öppet, mjukt kuperat odlingslandskap. I sin nuvarande omfattning består byn av 

bebyggelse både öster och väster om järnvägen. Området präglas av fullåkersbygd där de 

samlade åkerskiftena strålar ut från byn åt olika håll, avgränsade av vägar och stengärdesgårdar. 

En bygata kantad av stora lövträd från bytån fortsätter västerut. Området karaktäriseras av 

samlad by med kyrka och prästgård samt bytå. 
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K4 
Mindre känsligt kulturmiljöområde utan registrerade fornlämningar där marken varit på gränsen 

mellan säteriets åker- och betesmarker till de yttre betesmarkerna. I början av 1800-talet fanns 

här frälsegården Lilla Bäckabo. Det finns inga kända spår av denna gård men det skulle kunna 

påträffas vid en arkeologisk utredning. Genom området går en brukningsväg från riksväg 46 till 

Stora Bäckabo, denna sträcka har dock inte bedömts vara kulturhistoriskt värdefull. Generellt är 

fornlämningar allmänt förekommande. 

K5 
Ett mindre känsligt kulturmiljöområde vars gårdar som ingått i Marjarps by inte finns kvar. Den 

agrara landskapsbilden tillsammans med kvarvarande stenmurar är värdeskapande. Arkeologisk 

utredning är genomförd och fornlämningar berörda av befintlig planläggning har tagits bort. 

Stora delarna av den agrara landskapsbilden och flera av stenmurarna är borta på grund av 

tidigare planläggning. Endast mindre delar av området ingår i programområdet. 

K6 
Mycket känsligt kulturmiljöområde avgränsat till ett område med tre registrerade fornlämningar 

väster om Marjarps gård, två gånggrifter och en hällkista, två gravformer från bondestenåldern. 

Direkt öster om delområdet finns även tre stensättningar. Marjarps gård har bedömts ha 

regionala bevarandevärden, dels på grund av dess bevarade samlade struktur, dels på grund av 

omgivningen av fornlämningar. Gårdsbebyggelsen utgör, upplevelsemässigt, en viktig kontext 

för fornlämningarna och visar på kontinuiteten av det mänskliga brukandet i området. Gården 

har dock rivits och därmed bryts kontinuiteten.  

2.6 Social struktur 
Programområdet består till stor del av jord- och skogsbruk samt en bostadsbyggnad och ett 

koloniområde och delas i två delar av Västra stambanan. Programområdet avgränsas från 

resterande delar av Falköpings stad genom länsväg 184. Koloniområdet bedöms fungera som en 

mötesplats. 

Inom Marjarps industriområde finns ett antal terminaler, industrimark och naturmark med bland 

annat hantering av dagvatten och bevarande av naturvärden. Verksamheterna på industrimarken 

bidrar med trafik till och från arbetsplatser samt godstrafik, naturmarken bedöms kunna bidra 

med besökare. Det finns utbyggda gång- och cykelvägar längs gatorna i området vilket främjar 

hållbart resande.  

Det bedöms inte vistas många barn i närområdet med tanke på att det inte finns tät 

bostadsbebyggelse i närheten. De få barn som kan tänkas vistas inom programområdet bedöms 

då använda skogsområden, främst kopplade till bostaden eller koloniområdet. 

Det färdas tung trafik på gatorna inom Marjarps industriområde och på angränsande vägar och 

det bedöms finnas en viss risk kopplad till det. Däremot bedöms det inte finnas en förhöjd 

koncentration av individer med hög suicidrisk i närområdet. 
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2.7 Skyddade områden 

Stenmurar, alléer, åkerholmar, odlingsrösen, öppna diken och småvatten 
Planprogramområdet omfattar jordbruksmark som innehåller flertalet biotopskyddade områden. 

Områdena finns främst i de västliga och östliga delarna av programområdet, se bilderna 17 till 

19 nedan som illustrerar områdenas utbredning och placering inom området. Eftersom 

stenmurarna angränsar till jordbruksmark skyddas de av ett generellt biotopskydd. Stenmurarna 

har detta skydd eftersom de utgör livsmiljö samt plats att söka skydd eller föda på för flera djur 

och växtarter. 
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Bild 17 visar biotoper som omfattas av biotopskyddet på den västra sidan av Västra stambanan enligt 

inventeringen. 
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Bild 18 visar biotoper som omfattas av biotopskyddet i den norra delen av programområdet enligt 

inventeringen. 
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Bild 19 visar biotoper som omfattas av biotopskyddet i den östra delen av programområdet enligt 

inventeringen. 
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Skyddade arter 
Inom och i närheten av programområdet har ett antal fridlysta arter observerats, dessa 

observationer har registrerats dels genom naturvärdesinventeringar men även artportalen och 

kommunens naturvårdsprogram. Enligt dessa källor har 18 olika fridlysta arter observerats i 

närområdet under de senaste 20 åren. Arterna vistas olika permanent på platsen, vissa eventuellt 

endast sporadiskt. Se bild 20 nedan för ungefärlig placering av respektive arters observation. 

 
Bild 20 visar fridlysta arter enligt artportalen, naturvärdesinventering och naturvårdsprogram. 

Markörernas placering är inte exakt utan indikerar ungefär var arterna har observerats. 

Några av platserna där skyddade arter noterats har sedan inventeringen påverkats och förstörts 

framförallt i samband med iordningställande av trafikverkets förbigångspår längs Västra 

stambanan. Det gäller ett odlingsröse i den nordvästra delen av programområdets östra del där 

buskmus, skogsödla och vanlig padda noterades. Odlingsröset finns inte längre kvar och delar 

av stenmuren har försvunnit eftersom ytan också använts för upplag och etablering under 

arbetets gång. Det gäller även de tidigare dikena längs Västra stambanan där buskmus och 

skogsödla noterats både i norr och söder. Kompensationsåtgärder har genomförts för ingreppen 

för att locka bort buskmusen från ytorna som påverkades till ett område mellan 

dagvattendammar och Västra stambanan, se bild 21 på nästa sida. 
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Bild 21 visar områden där kompensationsåtgärder iordningställts för buskmus och områden som 

påverkats under iordningställandet av förbigångspåren. 

Fridlysta arter skyddas genom artskyddsförordningen och åtgärder i miljöer där fridlysta arter 

finns ska föregås av en ansökan om dispens från förordningen.  

Känsliga vattenmiljöer 
Inom området finns inga känsliga vattenmiljöer men nedströms från området finns Slafsan som 

omfattas av miljökvalitetsnormer och mynnar ut i Hornborgasjön som är ett naturreservat samt 

omfattas av riksintresse för naturmiljö/naturvård. Beskrivning av planprogrammets påverkan på 

miljökvalitetsnormer kopplade till Slafsan finns på kapitel 3.11. 

Jordbruksmark 
Enligt tredje kapitlet fjärde paragrafen miljöbalken (1998:808) får brukningsvärd jordbruksmark 

tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Stora delar av marken som omfattas av 

planprogrammet bedöms vara brukningsvärd jordbruksmark.   

Sammanlagt är det ungefär 78,5 hektar jordbruksmark som omfattas av planprogrammet. 

Fornlämningar 
Inom och i närheten av planprogramsområdet finns flera sedan tidigare kända fornlämningar 

och fornlämningsområden. Kartläggningen av dessa fornlämningar bygger på information från 

Riksantikvarieämbetet samt tidigare genomförda arkeologiska utredningar. För att tydligare 

beskriva vilka fornlämningar som finns i närområdet har de numrerats från 1 till 30, se bild 22 

och tabell 1 på nästkommande sidor.  
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Bild 22 visar kända fornlämningar och fornlämningsområden inom programområdet och närområdet. 

Nr RAÄ nr Typ Fynd Undersökningsstatus Grad av 

skada 

1 Friggeråker 48:1 Domarring.  Okänd. Förstörd. 

2 Friggeråker 89:1 Övrig kulturhistorisk 

lämning i form av 

vägmärke. 

 Undersökt Okänd. 

3 Friggeråker 28:1  Stensättning. knivar, pincetter och 

halsring av brons. 

Undersökt. Okänd/Övert

äckt. 

4 Friggeråker 111 Möjlig boplats, 

möjlig fornlämning. 

Fynd av flinta, 

kvartsit, kvarts, 

diabas ben. 

Delvis undersökt. Ej skadad. 

5 Friggeråker 110 Övrig kulturhistorisk 

lämning. 

Fynd av flinta. Delvis undersökt. Ej skadad. 

6 Friggeråker 19:1 Hällristning med 

skålgropar. 

Skålgropar. Okänd. Borttagen 

7 L2019:7014 Härd. Ej kultur-

historisk lämning. 

Kolbitar och 

Skörbränd sten. 

Ingen antikvarisk-

bedömning. 

Förstörd och 

borttagen. 

8 L2019:7012 Härd.  Ingen antikvarisk 

bedömning. 

Förstörd och 

borttagen. 
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Tabell 1 visar information om fornlämningarna som finns inom och i närheten av programområdet. 

 

 

 

9 Frigeråker 109 Boplats Härd och sex 

flintavslag. 

Ej undersökt. Ej skadad. 

10 Friggeråker 16:1 Stensättning. Ej 

kulturhistorisk 

lämning. 

 Ingen antikvarisk 

bedömning.  

Förstörd. 

11 Friggeråker 86:1 Boplats. Flintavslag. Ej undersökt. Ej skadad. 

12,

13 

Friggeråker 58:1 

& 58:2 

Stensättning.  Undersökt. Skadad, 

övertäckt och 

överväxt. 

14, 

15,

16 

Friggeråker 

59:1, 92:1 & 

17:1 

Stensättning.  Okänd. Okänd. 

Övertäckt 

och 

övervuxen. 

17 Friggeråker 17:2 Stensättning.  Okänd. Förstörd, 

borttagen 

och 

överodlad. 

18 Friggeråker 115 Fyndplats. Övrig 

kulturhistorisk 

lämning. 

Flintavslag. Undersökt och 

slutredovisad. 

Ej skadad. 

19 Friggeråker 20:1 Domarring.  Okänd. Okänd. 

20 Friggeråker 108 Boplats Flintfynd. Delvis undersökt. Ej skadad. 

21 Friggeråkre 21:3 Stensättning.  Okänd. Överodlad, 

riskerar att 

försvinna 

helt. 

22 Friggeråker 21:2 Hög.  Okänd. Överodlad, 

riskerar att 

försvinna 

helt. 

23 Friggeråker 21:1 Stensättning.  Okänd. Skadad och 

övertäckt. 

24 Friggeråker 114 Boplats Flintfynd. Ej undersökt. Ej skadad. 

25 Friggeråker 60:3 Trolig stensättning.  Okänd. Skadad och 

överväxt. 

26, 

27 

Friggeråker 60:1 

& 60:2 

Otydlig stensättning.  Okänd. Okänd. 

Överväxt. 

28, 

29,

30 

Friggeråker 

23:1, 22:1 & 

22:2 

Gånggrift/Stenkamm

argrav. 

 Okänd. Skadad, 

övertäckt och 

övervuxen. 
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2.8 Teknisk försörjning 

El, värme & elektroniska kommunikationer 
Det finns tre kraftledningar i form av luftledningar som går igenom och angränsar till 

planprogramområdet. Ledningarnas placering och sträckning i förhållande till 

planprogramsområdet illustreras i bild 23 nedan. 

Bild 23 visar placering av luftledningar i och runt planprogramområdet. Planprogramområdet är 

markerat med röd streckad linje. 

Skanova AB har underjordiska ledningar i planprogrammets västra del som sträcker sig i 

nordsydlig riktning. Skanova AB har även ledningar i den sydöstra delen av programområdet 

som sträcker sig tvärs över området från gatan utanför området via den före detta gården till 

riksväg 46. 

FEAB har underjordiska ledningar som främst följer gatunätet men även servisledningar till 

befintlig och tidigare existerande bebyggelse. Därutöver finns en 10 kilovolt luftledning med 

nordsydlig sträckning som följer en brukningsväg i programområdets norra del.  

Dricksvatten & spillvatten 
Vissa delar av planprogramområdet omfattas av kommunens verksamhetsområde för dricks-, 

spill- och dagvatten. Bild 24 nedan visar vilka delar av verksamhetsområdet som ingår i 

planprogramområdet. Verksamhetsområdet innebär att kommunen ansvarar för försörjningen av 

dricks-, spill- och dagvatten till fastigheterna som omfattas. 
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Bild 24 visar kommunens verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. Planprogramområdet 

är markerat med röd streckad linje. 

Det finns dricks- och spillvattenledningar i närområdet samt delvis inom planprogramområdet. 

Ledningarna följer till stor del sträckningen på Energigatan och Virkesvägen men har på vissa 

platser en annan streckning.  

Dagvatten 
Dagvatten från delar av Falköpings tätort avleds via diken och ledningar till Marjarps 

industriområde dels till dagvattendammarna närmast Västra stambanan samt dels en 

fördröjningsdam nära korsningen mellan Energigatan och Virkesvägen. Detta dagvatten leds 

sedan via diken och ledningar till en bäck som rinner vidare norrut. Se bild 25 på nästa sida som 

beskriver dagvattnets väg till, inom och från området. 

Det finns dagvattenledningar som huvudsakligen följer Energigatans och Virkesvägens 

sträckning men det finns även ledningar som sammankopplar diken. Inom programområdets 

västra del lutar marken mot Västra stambanan där det finns grävda diken som leder bort vattnet 

norrut. Norr om sumpskogen går ett dike från Torbjörntorpsvägen österut mot diket längs västra 

stambanan. I den norra delen av programområdet kommer vatten söderifrån via diken mellan 

kvartersmarken som planlagts sedan tidigare. Dikena kommer samman i en bäck som fortsätter 

norrut. Den östra delen av programområdet lutar främst västerut förutom vid en sänka täckt av 

skog. Sänkan har dikats ut och dikena rinner norrut tills dikena når en grusväg som kulverterats. 
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Bild 25 visar dagvattenhanteringen i och i närheten av planprogrammet. Programområdet markerat 

med röd streckad linje. 

Det finns fem diknings- och markavvattningsföretag som helt eller delvis ligger inom 

programområdet. Dessa är Dotorp-Marjarps torrläggningsföretag av år 1946, Marjarps 

torrläggningsföretag av år 1946, Stora Bäckabo dikningsföretag av år 1961, Stora Bäckabo 

dikningsföretag av år 1975 och Sikagårdens dikningsföretag av år 1955. Bild 26 på nästa sida 

visar dikningsföretagens utbredning och vilka delar som omfattas av planprogrammet.  
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Bild 26 visar diknings- och markavvattningsföretagens utbredning inom programområdet. 

Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Brand- och släckvatten 
Kommunen har det samlade ansvaret för att se till att det finns tillgång till brand- och 

släckvatten inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Vid användande 

av ett så kallat konventionellt system för brandposter bör avståndet mellan brandposter 

maximalt vara 150 meter men kan inom tätort uppgå till maximalt 500 meter beroende på behov 

av vattentillgång. Avstånd mellan brandposter och placering av brandposter ska ske i samråd 

med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS). Inom och i programområdet och dess 

närområde finns det elva brandposter som framförallt är placerade längs gatorna inom Marjarps 

industriområde. Dessa brandposter är anslutna till dricksvattenledningarna under gatorna. Det 

längsta avståndet mellan posterna är 450 meter i Virkesvägens öst-västliga sträcka, därutöver är 

avståndet kortare. Bild 27 nedan visar brandposternas placering i förhållande till 

programområdet. 
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Bild 27 visar ungefärlig placering av befintliga brandposter i planprogrammets närområde.  

Avfall 
Verksamheter själva ansvarar för hanteringen av avfall och får därmed själva välja företag för 

avfallshantering.  

2.9 Hälsa & säkerhet 

Geoteknik 
Den geotekniska utredningen som genomförts visar att inom större delen av programområdet 

utgörs den ytliga jorden av siltig mulljord med en mäktighet varierande mellan 0,2 och 1,1 

meter. I områdets nordvästra del finns ett sankt område där den ytliga jorden utgörs av torv ner 

till som mest 1,5 meter i de undersökta punkterna, torvens mäktighet kan dock lokalt vara större 

än så. Under det organiska ytskiktet utgörs jorden huvudsakligen av morän. Inom stora delar av 

området överlagras moränen av sand, silt eller lera som bedöms vara av medelfast lagring och 

delvis mycket tjällyftande. Den underliggande moränen är av varierande sammansättning av 

sand och lera samt bedöms huvudsakligen hålla hög relativ fasthet och delvis mycket 

tjällyftande. 

Radon 
Jorden inom området innehåller rikligt med alunskiffer och uppmätta halter varierade enligt den 

genomförda geotekniska utredningen mellan 61 och 194 kBq/m3. Det innebär att marken ska 

klassas som högradonmark och därmed kräver åtgärder vid byggnation.  
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Översvämningsrisk 
Vid skyfall finns det risk att områden inom planprogramområdet översvämmas. Detta gäller 

främst i områdets norra delar.  

Ras-, skred- & erosionsrisk 
Enligt den geotekniska utredningen bedöms inte sättningsproblematik föreligga. Enligt 

geotekniska utredningen bedöms inte några stabilitetsproblem eller någon risk för ras eller 

blockutfall.  

Buller 
Det förekommer buller från Västra stambanan, riksväg 46 och länsväg 184 samt järnvägsspåren 

och terminalerna i Dryport Skaraborg. Även fjärrvärmecentralen har miljötillstånd för buller.  

Vibrationer 
Det förekommer troligen vibrationer från Västra stambanan, riksväg 46 och länsväg 184 samt 

järnvägsspåren och terminalerna i Dryport Skaraborg. Tunga lastbilstransporter till och från 

området bidrar troligen också till vibrationer på gator och omkringliggande vägar. 

Farligt gods 
Farligt gods transporteras på specifika trafikleder, inom 150 meter från dessa leder bildas ett så 

kallat influensområde. Inom influensområdet ska riskerna för människors liv och hälsa utredas 

vid planläggning och lovgivning. Inom 40 meter från dessa leder gäller generellt att byggnader 

ska uppföras med brandsäkert material, att utrymningsvägar leds bort från leden samt att 

utomhusytor inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta avstånd kan dock variera 

beroende på omgivningens beskaffenhet. I planprogramområdets närhet ligger tre transportleder 

för farligt gods, det är länsväg 184, riksväg 46 och Västra stambanan. Bild 28 på nästa sida 

illustrerar vilka delar av programområdet som ligger inom 150 respektive 40 meter från dessa 

transportleder. 
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Bild 28 visar ungefär områden inom 40 och 150 meter från led där farligt gods transporteras. 

Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Markföroreningar 
Inom planprogramsområdet finns inga kända markföroreningar men det finns två registrerade i 

EBH-registret i närområdet. Ett potentiellt förorenat område norr om planprogramsområdet är 

ett gammalt kalkbrott som återställts med vatten. Det finns även ett oklassat måttligt förorenat 

område vid fjärrvärmepannan i Marjarps industriområde. I samråd med Miljösamverkan Östra 

Skaraborg (MÖS) har det bedömts att föroreningarna inte påverkar marken inom 

programområdet. På grund av detta bedöms inte markteknisk utredning krävas. Om förorening 

påträffas vid markarbeten ska arbetet avbrytas och föroreningen rapporteras till 

Miljösamverksam Östra Skaraborg. Bild 29 på nästa sida visar var dessa förorenade och 

potentiellt förorenade områden finns. 
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Bild 29 visar områden som är och kan vara förorenade i programområdets närhet. 

Lukt & luftföroreningar 
Fjärrvärmecentralen omfattas av tillstånd för luftföroreningar så som kväveoxider, kolmonoxid, 

stoft, kadmium, kvicksilver, arsenik, bly, nickel, krom, koppar, zink och ammoniumkväve. 

Tillståndet omfattar även bullernivåer som inte får överskridas vid bostäder och närliggande 

verksamheter.   
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3. Programförslag & konsekvenser 

3.1 Bebyggelse 

Ställningstaganden 
 Fastigheter om minst 10 000 kvadratmeter ska kunna bildas. 

 Byggnader bör placeras i förhållande till fastighetsgräns och andra byggnader. 

 Byggnaders höjd bör regleras i meter över nollpunkt. 

 Byggnaders höjder bör regleras i förhållande till intilliggande befintliga detaljplaner. 

 Byggnaders höjd bör regleras med landskapsbilden i beaktning från omkringliggande 

vägar. 

Stads- och landskapsbild 
Genom reglering av byggnaders höjd i meter över en nollpunkt kan etableringar möjliggöras 

samtidigt som stads- och landskapsbilden kan värnas. En sådan reglering skulle kunna innebära 

att mark inom höglänta områden behöver schaktas för att möjliggöra för byggnader. Framförallt 

är det stads- och landskapsbilden från riksväg 46 som bör beaktas men även landskapsbilden 

från länsväg 184 och stadsbilden från Torbjörntorpsvägen. Inifrån programområdet kommer 

möjligheten att avläsa stads- och landskapsbilden vara liten men ytor mellan byggnader medför 

att det är möjligt.  

Exploateringsgrad 
Vid detaljplanering ska en exploateringsgrad regleras på ett sätt som möjliggör för stora 

etableringar samtidigt som det finns ytor för parkering, hantering av dagvatten och möjlighet till 

sikt mellan byggnader. 

Utformning & volymer 
Höjdreglering bör beakta kulturmiljövärden kopplade till Friggeråker kyrkby genom att reglera 

byggnaders högsta höjd lägre närmare kyrkbyn än andra delar av programområdet. Vid 

reglering av byggnaders höjd bör landskapsbilden beaktas från omkringliggande vägar. 

Byggnaders höjder bör i övrigt regleras i förhållande till intilliggande befintliga detaljplaner.  

Fastighetsreglering 
För att möjliggöra för etableringar som är transportintensiva, platskrävande eller med 

omgivningspåverkan bör det i detaljplanering skapas förutsättningar för att bilda fastigheter om 

minst 10 000 kvadratmeter. 

 

 



Samrådshandling 
Planprogram för Marjarps industriområde 
 

 

47 
 

3.2 Gator & trafik 

Ställningstaganden 
 En fortsättning av Virkesvägen norrut och västerut bör planläggas. 

 Gata med anslutning till Virkesvägen bör planläggas österut mot riksväg 46. 

 En gata parallellt med Virkesvägen mellan Virkesvägen och riksväg 46 bör planläggas. 

 Gata med anslutning till Torbjörntorpvägen bör planläggas i området väster om Västra 

stambanan. 

 Säkerställa möjlighet att uppföra gång- och cykelbanor längs Virkesvägens fortsättning 

och tillgänglighet för kollektivtrafik längs samtliga gator inom allmän plats i den östra 

delen av programområdet. 

 Parkeringsplatser för verksamheterna ska iordningställas i enlighet med Falköping 

kommuns parkeringspolicy och -norm. 

Gatustruktur 
En fortsättning av Virkesvägen norrut förbi befintlig kraftledningen mellan Falköping och 

Tidaholm föreslås. För kvartersmarken västerut bör gatan sedan svänga västerut parallellt med 

kraftledningen mot Västra stambanan. I nära anslutning till början av förlängningen av 

Virkesvägen föreslås en korsning med en industrigata österut mot riksväg 46. Denna gata skulle 

i framtiden kunna ansluta till riksvägen eller ett område på den östra sidan av riksväg 46. En 

gata föreslås planläggas parallellt med Virkesvägen för att på så sätt trafikförsörja etableringar 

närmare riksväg 46. 

I den västra delen av programområdet föreslås en industrigata ansluta till Torbjörntorpvägen och 

fortsätta österut mot Västra stambanan. En sådan gata skulle fungera som den enda anslutningen 

till det allmänna gatunätet på den västra delen av programområdet.  

Planprogrammets ställningstaganden kring gatustruktur möjliggör även för uppförande av 

gemensamt anlagda och skötta gator inom kvartersmark om så är nödvändigt. 

Bild 30 på nästa sida illustrerar möjliga sträckningar av nya industrigator.  
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Bild 30 illustrerar en möjlig sträckning av industrigator inom programområdet. Programområdet är 

markerats med röd streckad linje. 

Industrigatornas bredd ska möjliggöra för både själva körbanan och ytor som behövs för 

hantering av dagvattnet som gatan ger upphov till. Bredden bör även möjliggöra för uppförande 

av gång- och cykelbanor, hållplatser för kollektivtrafik och eventuella kompensationsåtgärder 

som alléer. 

Gång- och cykelbanor bör planläggas längs Virkesvägens fortsättning och tillgänglighet för 

kollektivtrafik föreslås på samtliga gator i den östra delen av programområdet. Huruvida 

området försörjs med kollektivtrafik avgörs av Region Västra Götaland. Genom en sådan 

utbyggnad kan hållbara transporter till och från arbete underlättas och möjlighet skapas för 

besök i de naturområden som skapas. En utbyggnad av gång- cykelvägen möjliggör för en 

ersättning av den befintliga anslutningen norrut mot Torbjörntorp.  

Parkeringsplatser för verksamheterna ska iordningställas i enlighet med Falköpings kommuns 

parkeringspolicy och -norm. Det innebär bland annat att parkeringsplatser först och främst ska 

iordningställas inom respektive fastighet. Parkeringsbehovet beräknas utifrån vad som byggs 

och hur mycket. 

Trafikalstring 
Ett genomförande av planprogrammet bedöms innebära ökade trafikmängder på gatorna inom 

Marjarps industriområde och den delen av Torbjörntorpvägen som ingår i programområdet. 

Trafikökningen bedöms bestå av godstrafik men även persontrafik till och från arbeten. Exakta 

trafikmängder som ett genomförande av planprogrammet bidrar med är omöjligt att uppskatta 

och beror bland annat på hur stora ytor för etableringar som skapas vid detaljplanering. Enligt 

genomförd kapacitetsutredning bedöms korsningen mellan riksväg 46 och länsväg 184 

överbelastas år 2040 även utan utbyggnad av planprogrammet. Utredningen visar att eftersom 
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vänstersvängarna i korsningen kräver väjning för ett eller flera fält bildas köer vid framförallt 

eftermiddagens maxtimme. Enligt utredningen finns det kapacitet i cirkulationsplatsen på 

länsväg 184 även vid full utbyggnad av planprogrammet och vid olika scenarier vad gäller 

huvudsaklig trafikriktning till och från området.  

Planprogrammet möjliggör för ytterligare anslutning mot riksväg 46 men för att inte befintlig 

korsning på väg 46 ska överbelastas skulle en mötesfri korsningspunkt krävas. 

3.3 Naturvärden 

Ställningstaganden 
 Användningen natur föreslås för områden som har naturvärdesklass 2. 

 En sammanhängande struktur mellan grönområden bör eftersträvas vid 

detaljplanläggning. 

 Vid detaljplaneläggning ska ekosystemtjänster beaktas och grönytefaktor beräknas. 

 Naturområden bör utformas med beaktande av biologiska mångfalden. 

Naturmark 
Enligt naturvårdsprogrammet bör naturvårdsintressen inom klass 2 prioriteras framför andra 

intressen eftersom de motsvarar ”ekologiskt särskilt känsliga områden” enligt miljöbalken 3 

kap. 6§ och PBL. Därmed bör samtliga områden med naturvårdsobjekt inom klass 2 planläggas 

med användningen natur och på så sätt bevara naturvärdet. Inom områden med klass 3 ska en 

prioritering göras vid varje enskilt fall. 

En sammanhängande struktur mellan grönområden bör eftersträvas vid planläggning. Utöver 

områden som planläggs med användningen natur kan diken längs gator och vägar också delvis 

fungera som länkar mellan naturområden. Genom en sådan sammanhängande struktur kan växt- 

och djurarter sprida sig och deras bestånd fortleva. Även naturområden i redan planlagd mark 

bör beaktas på liknande sätt.  

Genom att utforma naturområden med beaktande av biologisk mångfald kan den bevaras och 

utvecklas så att nuvarande och framtida generationer får tillgång till en god livsmiljö med rika 

naturupplevelser. 
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Bild 31 illustrerar en schematisk bild av hur sammanhängande struktur mellan grönområden kan 

skapas. Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Vid detaljplaneläggning ska ekosystemtjänster beaktas och grönytefaktor beräknas och de 

aspekterna ska fungera som underlag för detaljplanernas utformning. 

Allmän plats med användningen natur föreslås för områden som behövs för hantering av 

dagvatten som exempelvis diken eller fördröjningsområden så att kommunen har rådighet över 

dem och möjlighet att sköta dem. Användningen föreslås även för att bevara vissa skogsridåer 

och brukningsvägar som är av värde för kulturmiljön men även för att bevara vissa 

fornlämningar. Se kapitel 3.7 för beskrivning av programmets påverkan på och 

ställningstaganden angående det generella biotopskyddet, skyddade arter, känsliga 

vattenmiljöer, jordbruksmark och fornlämningar.  

Ungefärliga områden som föreslås få användningen natur framgår av bild 32 på nästa sida. 
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Bild 32 visar ungefärliga områden som föreslås planläggas som allmän plats med användningen natur 

samt områden med naturvärden enligt naturvårdsprogrammet. Programområdet är markerat med röd 

streckad linje. 

Planprogrammet förespråkar att områdena N1, N3, N5, N6 samt den del av N7 som ingår i 

programområdet helt eller delvis planläggs med användningen natur. Genom sådan 

planläggning skyddas naturvärden inom dessa områden. Värdet av att möjliggöra för 

industrietableringar har bedömts som viktigare än bevarandet av övriga naturvärdesobjekt. 

Naturvärdesobjekt som inte föreslås skyddas med användningen natur är vissa områden med 

naturvärdesklass tre och fyra samt av lokalt eller kommunalt intresse enligt 

naturvårdsprogrammet. Vissa naturvärdesobjekt är kopplade till biotoper som omfattas av det 

generella biotopskyddet och kommer om de påverkas kompenseras för. Påverkan på skyddade 

områden och kompensationsåtgärder beskrivs i kapitel 3.6. 
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Bild 33 visar ungefärliga områden som föreslås planläggas som allmän plats med användningen natur 

samt områden med naturvärden enligt naturvärdesinventeringen. Programområdet är markerat med 

röd streckad linje. 

Invasiva arter 
Eftersom de invasiva arterna kanadensiskt gullris och jättebalsamin finns inom programområdet 

och dess närmiljö är det viktigt att säkerställa att de inte sprids vidare varken inom eller ut ur 

programområdet. Det innebär att de områden som kommer omfattas av användningen natur 

behöver skötas på ett sätt som säkerställer att arterna inte sprider sig. Det innebär också att risk 

för spridning av arterna måste beaktas vid hantering av jordmassor.  

3.4 Kulturmiljövärden 

Ställningstaganden 
 Att brukningsvägen som går genom programområdet i öst-västlig riktning till viss del 

bör bevaras.  

 Att vissa befintliga gränser som trädridåer bör bevaras. 

 Att höjden på byggnader inom kvartersmark i programområdets norra delar bör regleras 

lägre så att stads- och landskapsbilden från Friggeråker kyrkbyn och Stora Bäckabo 

påverkas mindre. 

 Att byggnaders placering i norra delen av programområdet bör regleras så att de 

placeras så långt söderut som möjligt inom kvartersmarken.  

 Att vissa siktlinjer till Friggeråker kyrkby, Stora Bäckabo och ängsmarken norr om 

programområdet från gator inom området bör bevaras genom att reglera var byggnader 

kan placeras.  
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 Att siktlinjer från vägar och gator mot synliga fornlämningar bör skyddas. 

Kulturmiljövärden 
För att kunna skapa förutsättningar för fler klimatsmarta godstransporter via tåg och färre via 

lastbil bedöms det inte finnas andra platser för exploatering i kommunen eller regionen än 

närheten av terminalerna i Skaraborg Logistik Center. Ett genomförande av programmets 

intentioner skulle kunna innebära att delar av mindre känsliga kulturmiljöområden K1, K4 och 

K5 påverkas. Även delar av mycket känsliga kulturmiljöområden K2 och K6 samt delar av 

kulturmiljöområdet K3 kan påverkas. Vissa kulturhistoriskt värdefulla vägar eller stråk, några 

siktlinjer, en gårdsmiljö, vissa stengärdesgårdar samt delar av den kulturhistoriska helhetsmiljön 

kan i viss utsträckning komma att påverkas. Se kapitel 3.10 för utförligare beskrivning av 

påverkan på riksintresse för kulturmiljövården. 

Placering av byggnader bör regleras i förhållande till fastighetsgräns och andra byggnader så att 

de kan skötas och underhållas inom den egna fastigheten. Kvartersmark i de norra delarna av 

programområdet bör regleras så att vissa siktlinjer kan bevaras mot Friggeråker kyrkby, Stora 

Bäckabo och ängsmarken norr om programområdet från gator inom området. Byggnader inom 

samma område bör också placeras så sydligt som möjligt. Genom sådan reglering kan 

etableringar medges samtidigt som vissa kulturmiljövärden bevaras. 

Bild 34 nedan visar vilka delar av kulturmiljöområdena som påverkas av planprogrammets 

intentioner.  

 
Bild 34 visar möjlig ungefärlig markanvändning enligt planprogrammet samt vilka delar av 

kulturmiljöområdena som kan påverkas. Programområdet är markerat med röd streckad linje. 
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K1 
Delar av området bör planläggas som kvartersmark med användningen industri men andra delar 

som allmän plats med användningen natur och gata. Sumpskogen som trädridå bör bevaras 

genom planläggning med användningen natur. Troligtvis innebär förslaget att gårdsmiljön med 

lågt bevarandevärde kommer påverkas negativt. 

K2 

Delar av området bör planläggas som kvartersmark med användning industri och vissa delar 

som allmän plats med användningen natur. Det innebär också påverkan på den kulturhistoriska 

helhetsmiljön. Delar av vissa siktlinjer påverkas troligen men vid planläggning bör siktlinjer 

beaktas så att de till viss del kan kvarstå mellan bebyggelsen. Kulturhistoriskt värdefulla vägar 

påverkas men inom naturmark ska de bevaras. Delar av vägarna norr om programområdet 

kommer kvarstår. Vid planläggning bör byggnaders placering regleras så att siktlinjer mot 

kyrkbyn från gator kan bevaras. Byggnaders höjd bör även i detta område begränsas för att 

minska upplevelsen av den från Friggeråker kyrkby och Stora Bäckabo. 

K3 
De södra delarna av kulturmiljöområdet skulle påverkas av ett genomförande av programmets 

intentioner. Till största del föreslås det planläggas som kvartersmark med användning industri 

och vissa mindre delar som allmän plats med användning gata och natur. Ett genomförande 

skulle inte påverka den samlade gårdsbebyggelsen kring kyrkan, bytån eller prästgården. 

Odlingsmarken skulle påverkas men inte den närmas kyrkbyn och Stora Bäckabo som hamnar 

utanför programområdet och därmed bevaras. Delar av siktlinjerna påverkas men bör beaktas 

vid planläggning så att de kan bevaras från gator inom programområdet. Byggnaders höjd bör 

precis som i område K2 begränsas för att minska upplevelsen av den från Friggeråker kyrkby 

och Stora Bäckabo. På så sätt minskas påverkan av ett genomförande av programmet.  

K4 
Kulturmiljöområdet föreslås framförallt planläggas som kvartersmark med användningen 

industri och delvis som allmänplats med användningen naturområde. Det innebära att den agrara 

landskapsbilden från riksväg 46 påverkas. Genom att föreslår att delar av området längs riksväg 

46 planläggs som naturmark och att byggnaders höjd regleras genom höjd över nollplan kan den 

agrara landskapsbilden från Skövdevägen till viss del bevaras. 

K5 
Delarna av kulturmiljöområdet som omfattas av programområdet föreslås till största del 

planläggas som allmän plats med användningen natur och endast mindre delar som 

kvartersmark med användningen industri. Sådan planläggning skulle innebära att vissa 

stenmurar kan bevaras och att viss landskapsbild kvarstår.  

K6 
Kulturmiljöområdet bör vid detaljplaneläggning i sin helhet omfattas av användningen natur på 

grund av fornlämningarna inom området och kulturmiljövärdet kopplade till dem. 
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3.5 Social struktur 

Övergripande ställningstaganden 
 Naturområden bör utformas och placeras för att möjliggöra besök. 

Social struktur 
Vid ett genomförande av planprogrammets intentioner kommer den sociala strukturen i området 

främst präglas av personer som reser till och från arbetsplatser i området. Programförslaget 

innebär ingen funktionsblandning utan istället en utbyggnad av befintligt industriområde.  

Programförslaget möjliggör för rekreation inom naturområden och fornlämningar som bevaras 

från exploatering. Personer kan tänkas besöka dessa områden för att ta del av fornlämningarna 

eller naturvärden. 

Kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar kan ges utrymme inom allmän plats med användning 

gata och skapa möjlighet för personer utan bil att komma till området. Planprogrammets 

intentioner skapar möjlighet till arbetstillfällen utan krav på högre utbildning och därmed 

möjligheter för personer som har svårt att hitta arbete. Därmed kan ett genomförande av 

planprogrammet bidra till att förebygga utanförskap och mental ohälsa. Samtliga av dessa 

verksamheter lokaliseras dock samlat och i utkanten av staden vilket kan innebära segregation. 

Framtagandet av programmet har utgått från barnrättsperspektivet vid bedömningen att om barn 

använder delar av programområdet är det i mycket liten utsträckning eftersom det inte finns 

något bostadsområde i närheten och området avgränsas från närmaste bostadsområden av 

länsväg 184. 

Koloniområdet i den västra delen av programområdet som bedöms fungera som en mötesplats 

försvinner samtidigt som programmet möjliggör för etablering av nya arbetsplatser som också 

bedöms kunna fungera som mötesplatser. 

3.6 Skyddade områden 

Ställningstaganden 
 Ovan jord synliga fornlämningar inom kvartersmark och allmän platsmark bör bevaras. 

 Biotoper där växt- och djurarter som omfattas av artskyddsförordningen identifierats 

ska så långt som möjligt skyddas från exploatering. 

 Kompensationsåtgärder för påverkan på biotoper som omfattas av generellt biotopskydd 

bör följa förslagen nedan.  

Kompensationsåtgärder föreslås inom programområdet alternativ angränsande områden som ägs 

av kommunen. I utredningen om var i landskapet man kan kompensera för förlust av olika 

generella biotopskydd är utgångspunkten att de föreslagna platserna ligger inom eller i 

anslutning till odlingslandskapet. På så vis kommer nya kompenserande biotoper också omfattas 

av det generella biotopskyddet. 

Påverkan på, eller förlust av alléer, kompenseras genom en eller ett par av följande åtgärder:  
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 Nyplantering av träd utmed vägar i närområdet. Nyplanteringen bör omfatta minst 

samma antal träd som försvinner på befintlig allé och utgöras av ädellövträd t.ex. lind, 

ek eller lönn.  

 Flytt av träd som påverkas till andra platser inom samma allé (fylla igen luckor i den 

befintliga allén) alternativ förlänga allén i den ände som ej påverkas. Om flytt ej är 

möjlig kan nyplantering utföras.  

 Restaurering av befintliga alléer.  

Stammar från avverkade träd från alléer bör placeras i naturområde i solbelyst läge i närheten 

(exempelvis åkerholme, betesmark, skogsbryn) för att öka på mängden lövved, vilket är direkt 

gynnsamt för insekter, kryptogamer, kräldjur, smådjur och fåglar. 

Kompensationsåtgärder för förlust av odlingsrösen utgörs i denna utredning av följande åtgärd:  

 Flytt av det odlingsröse som påverkas till närliggande solbelyst plats inom område med 

användning natur. Storleken på det nya odlingsröset motsvarar storleken på det 

odlingsröse som försvinner.  

Kompensationsåtgärder för förlust av stenmurar utgörs i denna utredning av en eller ett par av 

följande åtgärder:  

 Flytt av den stenmur som påverkas till närliggande solbelyst plats inom område med 

användning natur. Storleken (bredd och längd) på den nya stenmuren motsvarar 

storleken på den stenmur som försvinner.  

 Restaurering av närliggande befintliga stenmurar som idag är igen-vuxna eller raserade. 

Restaurering innebär uppbyggnad av raserade delar, borttagning av övertäckande 

jordmassor och/eller röjning av lövsly, yngre träd (stamdiameter ≤ 10 cm) samt all gran, 

inom en meter ifrån respektive sida av stenmuren.  

Längden stenmur som ska restaureras bör vara minst dubbel så lång som längden stenmur som 

försvinner. Anledningen till detta är att en befintlig, men raserad/igenvuxen stenmur, fortfarande 

hyser ett visst biotopsvärde och restaureringen kan således inte likställas med återskapande av 

en helt ny stenmur (biotop).  

Kompensationsåtgärder för förlust av åkerholmar utgörs i denna utredning av en eller ett par av 

följande åtgärder:  

 Anläggning av ny åkerholme i område med användning natur, i närområdet till den 

åkerholme som försvinner. Storleken på den nya åkerholmen motsvarar storleken på 

den åkerholme som försvinner.  

 Naturvårdshöjande skötsel av åkerholmar i närheten till den åkerholme som påverkas. 

Skötsel innebär exempelvis röjning av sly och gran på åkerholmar som hyser 

medelålders till äldre lövträd.  

Förlust av öppna diken föreslås kompenseras genom anläggning av nya småvatten inom 

odlingslandskapets biotoper. Storleken på det nya småvattnet bör motsvara storleken på det 

vattenområde som försvinner. Förslaget grundar sig i att småvatten utgör en bra ekologisk 

livsmiljö för arter som gynnas av fuktiga-blöta biotoper samt att man med fördel bör undvika 

markavvattning på nya platser genom anläggning av nya öppna diken. I samband med 
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tillskapande av nya småvatten bör dessa utformas så att den ekologiska funktionen blir så bra 

som möjligt.  

Dammarna bör vara tillräckligt djupa för att inte torrläggas under sommarhalvåret. Exakt hur 

djupa dammarna bör vara beror på var de anläggs och bör specificeras i senare skede. Det är 

positivt om dammarna placeras i ett soligt läge så att vattnet värms upp tidigt på våren. Finns 

det en skogsdunge eller några stora träd och buskar som ger skugga i en del av dammen är detta 

bra, men de bör i sådana fall stå i den norra delen av dammen. Fisk och kräftor ska inte 

planteras in eftersom dessa gärna äter amfibiers yngel. 

Stenmurar 
Programområdet omfattar 34 stenmurar som omfattas av det generella biotopskyddet, se 

bilderna 15-17 i kapitel 2.7 för stenmurarnas placering. Murar inom mark som föreslås 

planläggas som allmän platsmark med användning natur skyddas genom att exploatering inte 

möjliggörs och genom skötsel av kommunen. Stenmurar inom mark som föreslås planläggas 

inom kvartersmark bör hanteras enligt föreslagna åtgärder ovan. Bild 35 nedan visar 

stenmurarnas placering och programförslagets föreslagna markanvändningar. Förslag på 

kompensationsåtgärder för dessa stenmurar beskrivs ovan. 

 
Bild 35 visar stenmurar i programområdet och planprogrammets föreslagna markanvändningar. 

Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Alléer 
Programområdet omfattar endast tre alléer som omfattas av det generella biotopskyddet, se bild 

15 i kapitel 2.7 för alléernas placering. Vissa av alléerna behöver troligen flyttas och ersättas i 

enlighet med förslagna kompensationsåtgärder beskrivna ovan. Bild 36 på nästa sida visar 

alléernas placering och programförslagets markanvändningar. 
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Bild 36 visar alléer och planprogrammets ungefärliga föreslagna markanvändningar.  Programområdet 

är markerat med röd streckad linje. 

Åkerholmar 
Inom programområdet finns åtta åkerholmar som omfattas av det generella biotopskyddet och 

samtliga sammanfaller med platser för odlingsrösen. Vissa skyddas från exploatering genom 

planläggning av marken som natur eftersom de sammanfaller med andra värden. Vissa 

åkerholmar föreslås planläggas som kvartersmark med användningen industri och behöver 

kompenseras enligt förslag ovan. Bild 37 på nästa sida visar åkerholmarnas placering och 

programförslagets ungefärliga markanvändning. 
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Bild 37 visar åkerholmarnas placering och planprogrammets föreslagna användningar. 

Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Odlingsrösen 
Det finns 58 odlingsrösen som omfattas av det generella biotopskyddet inom programområdet. 

Vissa av dem föreslås planläggas inom allmän plats med användning natur eftersom de 

sammanfaller med flera andra värden som också behöver skyddas från exploatering. Vissa 

föreslås planläggas inom kvartersmark med användningen industri och behöver därmed 

kompenseras enligt förslag ovan. Bild 38 på nästa sida visar var det finns odlingsrösen och 

programförslagets markanvändning. 
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Bild 38 visar odlingsrösen och planprogrammets föreslagna användningar. Programområdet är 

markerat med röd streckad linje. 

Öppna diken och småvatten. 
Det finns åtta öppna diken och tre småvatten som omfattas av det generella biotopskyddet inom 

programområdet. Vissa av dessa diken och småvatten föreslås helt eller delvis planläggas inom 

allmän plats med användning natur och skyddas därmed från exploatering. Denna planläggning 

föreslås eftersom områdena skyddas även av andra anledningar. Vissa av dessa diken och 

småvatten kommer dock användas för dagvattenhantering. Resterande öppna diken och 

småvatten behöver troligen tas bort och ersättas enligt beskrivning ovan. Se bild 39 på nästa 

sida som visar placeringen av de öppna dikena och småvattnen och planprogramförslagets 

markanvändning.  
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Bild 39 visar var öppna diken och småvatten finns samt planprogrammets föreslagna 

markanvändning. Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Skyddade arter 
Flera områden där fridlysta arter identifierats föreslås planläggas som allmän platsmark med 

användning natur för att på det sättet skydda arterna från exploatering. Eftersom odlingsröset 

försvunnit där buskmus, vanlig padda och skogsödla noterades vid av iordningställandet av 

trafikverkets förbigångspår föreslås området inte skyddas. 

Det går inte att förutse alla åtgärder som kan komma att bli aktuella vid ett genomförande av 

detaljplanerna och skulle en åtgärd innebära påverkan på en art som skyddas enligt 

artskyddsförordningen krävs dispens innan åtgärden kan genomföras. Detaljplanerna måste 

dock säkerställa att de kan genomföras utan påverkan på fridlysta arter. 
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Bild 40 visar planprogrammets ungefärliga intentioner och skyddade arters inventeringsplats. 

Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Känsliga vattenmiljöer 
Områden med användning natur föreslås som i detaljplan kan säkerställa fördröjning av 

dagvatten så att det kan renas och reglera flödesmängden ut från programområdet. Därmed 

bedöms planprogrammet kunna genomföras utan påverkan på känsliga vattenmiljöer nedströms. 

I kapitel 3.8 beskrivs vilka områden som föreslås för hantering av dagvatten samt exempel på 

deras utformning så att rening kan ske. 

Jordbruksmark 
I kommunens översiktsplan resoneras kring planläggning av jordbruksmark och det framgår att 

planläggning av jordbruksmark i anslutning till befintliga tätorter anses som ett väsentligt 

samhällsintresse eftersom hela kommunen gynnas av utvecklingen. Falköpings tätort omgärdas 

av jordbruksmark med undantag för Mösseberg som är det enda område som inte består av 

jordbruksmark. Där finns dock höga natur- och friluftsvärden som kommunen avser att bevara 

och skydda från exploatering. Detta gör att i princip all exploatering på jungfrulig mark sker på 

jordbruksmark kring Falköping. Planläggning på jordbruksmark i anslutning till Falköping sker 

antingen i form av offentlig eller kommersiell service eller i form av bostäder vilka i båda fallen 

gynnar allmänheten. 

Området planläggs för verksamheter som kan vara störande eller gynnas av en tydlig koppling 

till logistik och därmed närheten till terminalerna, Västra stambanan samt vägarna länsväg 184 

och riksväg 46. På grund av områdets placering i utkanten av Falköpings tätort etableras 

verksamheterna långt från närmaste bostadsområde snarare än i närheten. Det finns inga andra 

alternativa placeringar som uppfyller närheten till de goda kommunikationerna. Falköpings 
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kombiterminal inom industriområdet är av riksintresse och av stor betydelse för regionen. 

Möjlighet till utveckling av området bedöms medföra fler godstransporter via tåg och därmed 

också vara av stor betydelse för minskade koldioxidutsläpp.  

Utvecklingen av Skaraborg Logistic Center är viktigt för att främja ett robust näringsliv i 

regionen. Den föreslagna utvecklingen skapar en ökad tillgänglighet till järnväg i allmänhet och 

intermodala transporter i synnerhet för regionens företag och därmed ökade förutsättningar för 

att utveckla sin logistik hållbart. Betydelsen och behovet av konkurrenskraftig hållbar logistik 

förstärks av att Sverige är glest befolkat i världsmarknadens periferi med förhållandevis långt 

mellan produktion och marknad. 

I en åtgärdsvalsstudie genomförd av Trafikverket utpekas Falköping som en av tre orter i Västra 

Götalandsregionen för framtida depåverksamhet och spåruppställning. För att möjliggöra för 

detta krävs att mark tillgängliggörs. 

Med anledning av ovanstående bedöms möjligheten för området att utvecklas vara ett väsentligt 

samhällsintresse.  

Sammanfattningsvis bedöms marken vara brukningsvärd, utvecklingen av området vara av 

väsentligt samhällsintresse och alternativa placeringar, som inte omfattar brukningsvärd mark, 

inte finnas. 

Fornlämningar 
Vissa fornlämningarna kommer omfattas av kvartersmark men eftersom de lämningar som syns 

ovan jord enligt översiktsplan bör inkorporeras i utformningen innebär det inte att samtliga 

måste slutundersökas. Dessutom omfattas en fornlämning fortfarande utav skydd enligt 

kulturmiljölagen även om en detaljplan medger exploatering vid lämningen och får därmed inte 

skadas eller tas bort oavsett vad en detaljplan medger. De fornlämningar som inte är synliga 

ovan jord bör slutundersökas och borttagas. 

Vissa av fornlämningarna kommer omfattas av allmän plats med användning natur och kommer 

därmed skyddas från exploatering. Som beskrivs i kapitel 2.7 är flertalet av fornlämningar redan 

förstörda och borttagna. 
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Bild 41 visar en potentiell ungefärlig markanvändning enligt programmet och placering av 

fornlämningar. Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

3.7 Teknisk försörjning 

Ställningstaganden 
 Dagvatten från programområdet ska fördröjas och renas innan det lämnar 

programområdet. 

 Dagvatten från verksamheter ska renas och till viss del fördröjas inom den egna 

fastigheten. 

 Dagvattnet bör så långt som möjligt hanteras genom öppna diken. 

 Kommunens dagvattenplan ska följas. 

 Programområdets östra sida ska dräneras till det dike som inte passerar igenom Natura-

2000 området norr om planprogrammet. 

 Det bör finnas möjlighet att uppföra brandposter så att det finns tillgänglighet till brand- 

och släckvatten inom hela planområdet.  

 En rundmatning av dricks- och brandvatten bör möjliggöras så att försörjning kan 

säkerställas. 

 Verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten behöver utökas så att det omfattar 

hela programområdet.  

 Ledningar för dricks- och spillvatten bör anläggas under gator i samband med 

utbyggnad. 

 Samtliga diknings- och markavattningsföretag som helt eller delvis berörs av 

planprogramområdet behöver omprövas. 
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 Allmän plats med användningen natur föreslås för områden som behövs för hantering 

av dagvatten. 

 Massbalans bör i så hög utsträckning som möjligt eftersträvas vid planläggning. 

 Massor som bildas vid iordningställandet av allmän plats och inte kan återanvändas 

direkt bör placeras inom allmän plats med användning natur där så är möjligt utan 

påverkan på skyddade områden, skyddade arter eller fornlämningar. 

 Masshantering ska ske så att invasiva växter inte sprids inom eller utanför 

programområdet. 

 Där kraftledningar passerar genom kvartersmark ska erforderlig reglering av 

kvartersmark göras. 

El, värme & elektroniska kommunikationer 
FEAB har ledningar under Virkesvägen inklusive den delen av gatan som har en östvästlig 

sträckning som enligt förslaget ska tas bort för att möjliggöra en nordlig utökning av 

fastigheterna söder gatans nuvarande sträckning. Därmed behöver även ledningarna där tas bort. 

Längs en av brukningsvägarna i den norra delen av programområdet finns en 10 kV luftledning 

som eventuellt behöver flyttas eller tas bort. Ledningar för el, värme och elektroniska 

kommunikationer anläggs under gator i samband med utbyggnad.  

Dricksvatten & spillvatten 
Ledningar för dricks- och spillvatten bör anläggas under gator i samband med utbyggnad. 

Ledningar försvinner som anlagts under den del av Virkesvägen som föreslås ska tas bort. Det 

finns kapacitet för planförslaget men beroende på etableringar kan specifika åtgärder krävas. 

Dagvatten 
Dagvattenledningar som anlagts under del av Virkesvägen som föreslås ska tas bort. 

Fastighetsägare bör fördröja och på så sätt rena 10 mm dagvatten inom den egna fastigheten. 

Dagvatten som inte fördröjs inom respektive industrifastighet bör ledas via öppna diken inom 

mark med användningen natur eller längs gator. Därefter föreslås det fördröjas och renas inom 

naturområden innan det lämnar programområdet. För att inte påverka miljökvalitetsnormer för 

vattendrag nedströms ska dagvatten fördröjas och renas till den grad att mängden dagvatten som 

lämnar området inte är större eller mer förorenat än vid ett nollalternativ där planprogrammet 

inte genomförs. Se bild 42 på nästa sida för exempel på hur dagvatten kan hanteras. 
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Bild 42 visar en ungefärlig möjlig hantering av dagvatten samt planprogrammets ungefärliga 

intentioner. Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Brand- och släckvatten 
Eftersom planprogrammet syftar till att möjliggöra för bland annat platskrävande 

industrietableringar finns det behov av god tillgång till brandposter och infrastruktur som 

möjliggör för stora vattenmängder. För att säkerställa behovet bör en rundmatning säkerställas 

vid detaljplanering. Exakt placering av brandposter och ledningar avgörs i samband med 

projektering av vatten- och avloppsledningar, efter att detaljplan antagits. Sprinkleranläggningar 

kan bli aktuella för verksamheter inom programområdet. Sprinkleranläggningar är exempel på 

konsekvensmildrande åtgärder vid brand. Det finns olika sorters sprinkleranläggningar som 

ställer olika krav på anslutningar till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Falköpings 

kommun har tagit fram regler för anslutning av brandvattenanläggningar (sprinkler) inom 

kvartersmark på det kommunala vatten- och avloppsnätet. Vid uppförande av 

sprinkleranläggning ska dessa följas. 

Markavvattnings- och dikningsföretag 
De fem diknings- och markavvattningsföretagen som helt eller delvis omfattas av 

planprogrammet behöver omprövas eftersom hanteringen av markavvattningen behöver ändras 

för att genomföra planprogrammets intentioner.  

Masshantering 
Genomförande av planprogrammet i form av anläggande av allmän plats kommer troligen 

innebära jordmassor som behöver hanteras. För att detta inte ska medföra onödiga kostnader bör 

massorna hanteras inom programområdet och på så sätt uppnå massbalans i så hög grad som 

möjligt. Massor som inte kan återanvändas direkt i exempelvis utbyggnad av gator bör placeras 
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inom allmän plats med användning natur där så är möjligt utan påverkan på skyddade områden, 

skyddade arter eller fornlämningar. 

Avfall 
Ägarna till fastigheterna som kan bildas inom programområdet ansvarar själva för hanteringen 

av avfall och får därmed själva välja företag för avfallshantering. 

3.8 Hälsa & säkerhet 

Ställningstaganden 
 Ytor för hantering av skyfall bör avsättas inom allmän plats där så är lämpligt. 

 Vissa gators höjd ska om nödvändigt regleras så att de inte översvämmas så att gatorna 

kan användas av räddningstjänstens fordon. 

 Lägsta tillåtna golvnivå ska om nödvändigt regleras så att byggnader inte översvämmas 

vid skyfall. 

 Naturliga lågpunkter bör i första hand planläggas som allmän plats och i andra hand 

undantas från möjlighet att uppföra byggnad. 

 Risker kopplade till transportleder för farligt gods ska utredas vid detaljplanering i 

anslutning transportlederna. 

 Minst ett 30 meter brett byggnadsfritt område ska finnas från mitten av trafikverkets 

spår- och vägområden. 

 Skydd mot störningar ska planläggas inom kvartersmark mellan verksamheter och 

bostäder där buller eller vibrationer riskerar överstiga riktvärden. 

 Kvartersmark väster om Virkesvägen bör planläggas för logistikverksamhet. 

 En gatuanslutning till riksväg 46 för räddningstjänsten bör möjliggöras för att 

säkerställa god tillgänglighet även vid nödsituationer. 

Geoteknik 
Enligt den geotekniska utredning som genomförts kan grundläggning av byggnader ske på 

frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad friktionsjord 

eller väl packad fyllning (sedan allt organiskt material borttagits). Eventuellt kan även löst 

lagrad silt och lera behöva skiftas ur innan grundläggning. Då jorden inom området delvis är 

mycket tjällyftande skall vägar och gator dimensioneras för materialtyp 5A och 

tjälfarlighetsklass 4. Sättningsproblematik bedöms ej föreligga för enklare industribyggnation 

såvida all organisk jord utschaktas innan grundläggning. Tyngre byggnation där exempelvis 

större punktlaster förekommer bör detaljstuderas. 

Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med slänt i lutning 1:1,5. Schakter på 

mindre yta, t ex för plintar och ledningar kan troligtvis ske med brantare schaktlutning. Då 

jorden inom området innehåller finkornigt material finns svårigheter vid schaktning och 

återfyllning under grundvattenytan. Jorden kan vid vattenmättad uppvisa flytjordsegenskaper. 

Schaktning under grundvattennivån skall om möjligt undvikas. I de fall schaktning under 

grundvattennivån krävs kan denna sänkas med hjälp av pumpbrunnar. Vid terrassering av 

området kommer viss massomflyttning att krävas för att erhålla jämna tomter. Bedömningen är 

att huvuddelen av jorden inom området kan användas för detta ändamål, dock inte jord med 

organiskt innehåll. Detta arbete är dock mycket väderkänsligt då jordarna är mycket 
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svårhanterliga och svårpackade vid för hög vattenkvot. Dessa arbeten bör därför utföras i 

torrhet, förslagsvis under sommarhalvåret. All schaktning skall utföras enligt handboken 

Schakta Säkert (Svensk Byggtjänst, SGI/SBUF 2015) 

Översvämningsrisk 
Genomförd dagvattenutredning visar att stora mängder vatten behöver hanteras vid skyfall så 

som 100 års regn inklusive klimatfaktor. I dessa beräkningar har även dagvatten som idag 

avvattnar befintliga områden inkluderats. För att hantera dessa mängder dagvatten vid ett skyfall 

krävs att ytor inom allmän plats utformas så att de kan översvämmas. Det innebär att vissa 

gator, gång- och cykelvägar samt naturmark kan komma att översvämmas. Vissa gators höjd ska 

om nödvändigt regleras så att de inte översvämmas och på så sätt säkerställs att 

räddningstjänstens fordon kan nyttja dem. Vatten från skyfall kan även behöva hanteras inom 

viss kvartersmark. En reglering av lägsta färdiga golvnivå kan krävas inom vissa områden för 

att säkerställa att skador på byggnader och risk för människors hälsa och säkerhet kan undvikas. 

På grund av planprogrammets detaljeringsgrad är det i detta skede omöjligt att exakt beräkna 

vid vilken golvnivå som översvämning av byggnad undviks.  

Buller 
Genom att möjliggöra för industrietableringar enligt planprogrammet fokuseras dessa 

etableringar i utkanten av Falköpings tätort och därmed undviks bullerpåverkan vid 

bostadsområden. Det finns dock enstaka bostäder främst väster och norr om programområdet 

som potentiellt skulle kunna påverkas av buller från verksamheter inom programområdet. För 

att undvika att dessa bostäder utsätts för buller som riskerar att överstiga riktvärden ska skydd 

uppföras mellan verksamheten och bostäderna. 

Vibrationer 
Vibrationer bedöms främst uppstå i samband med tunga transporter till och från framtida 

etableringar på gator inom området och omkringliggande vägar. Det kan dock även förekomma 

vibrationer från verksamheter. På grund av planprogrammets placering i förhållande till 

resterande tätort bedöms det inte medföra störande vibrationer för bostadsområden. Det finns 

dock enstaka bostäder främst väster och norr om programområdet som potentiellt skulle kunna 

påverkas av vibrationer från verksamheter inom programområdet. För att undvika att dessa 

bostäder utsätts för vibrationer som riskerar att överstiga riktvärden ska skydd uppföras mellan 

verksamheten och bostäderna. 

Farligt gods 
I framtida planläggning ska risker kopplade till transport av farligt gods på Västra stambanan, 

länsväg 184 och riksväg 46 utredas. Utredningarnas resultat kommer ligga till grund för 

reglering av bestämmelser om skydd mot störningar och byggnaders avstånd till vägarna och 

Västra stambanan så att riskerna blir acceptabla. Ett genomförande av planprogrammets 

intentioner bedöms kunna medföra ökad andel transporter av farligt gods på gatorna inom 

området och vägarna kring området. Trafikverket rekommenderar ett generellt avstånd om 30 

meter från mitten av spår och vägområden till byggnader vilket ska säkerställas vid 

detaljplanering.  
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Markföroreningar 
Eftersom det inte finns registrerade markföroreningar inom planprogramområdet har det, i 

samråd med MÖS, bedömts att en markteknisk miljöundersökning inte behöver genomföras. 

Verksamheter som etableras på platsen som riskerar att medföra utsläpp till marken ska prövas 

av tillsynsmyndigheten Miljösamverkan östra Skaraborg eller inneha miljötillstånd enligt 

miljöbalken. 

Lukt & luftföroreningar 
Ett genomförande av planprogrammets intentioner kan medföra etableringar som medför 

luftföroreningar. Planprogrammet innehåller dock ställningstagande om att kvartersmark väster 

om Virkesvägen ska planläggas för logistikverksamhet. Det innebär att verksamheter med 

luftutsläpp placeras öster om Virkesvägen med avstånd till närmsta bostads. Sådana etableringar 

ska dock prövas av och få tillstånd av MÖS och på så sätt undviks betydande luftföroreningar.  

Ett genomförande av planprogrammet bedöms medföra ökad en ökning av framförallt tung 

trafik men även personbilstrafik. Baserat på befintlig trafik och befintlig exploatering uppskattas 

den sammanlagda trafiken på Energigatan uppgå till ungefär 4 000 årsdygnstrafik. Ökad trafik 

skulle innebära ökade mängder utsläpp av NO2 och partiklar. Eftersom trafikmängden är låg i 

jämförelse med de mest trafikerade gatorna i Falköping och inga tätbebyggda bostadsområden 

ligger i närheten bedöms det inte planprogrammet bidra med luftföroreningar som påverkar 

människors hälsa. 

Planprogrammets placering i förhållande till resterande av Falköpings tätort och den västliga till 

sydliga förhärskande vindriktningen medför att eventuell störande lukt från etableringar sprids 

bort från Falköpings tätort. Dessutom ska verksamheter med potentiellt mer betydande 

luftutsläpp endast placeras öster om Virkesvägen vilket också innebär att bostäder väster och 

nordväst inte påverkas.  

Radon 
Hur riktvärde för markradon uppnås är en teknisk egenskapsfråga som hanteras inom boverkets 

byggregler vilket prövas i bygglovsskedet. 

Framkomlighet för utryckningsfordon 
I samråd med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har det framkommit att det föreligger behov 

av ytterligare åtkomstpunkter för räddningstjänstens fordon till Marjarps industriområde. Vid 

detaljplaneläggning av planprogrammet föreslås en anslutning till riksväg 46 för 

räddningstjänstens fordon möjliggöras. Det bedöm vara nödvändigt för att tillgängligheten ska 

vara stor nog även om befintlig åtkomstpunkt är otillgänglig och för att räddningstjänsten ska 

kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. 

3.9 Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 
Risken för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft bedöms generellt som låg i 

Falköpings kommun. Enligt uppgifter från Luft i Väst från 2019 ligger kväveoxidhalterna för de 

större vägarna i Falköping under den nedre utvärderingströskeln för miljökvalitetsnormen. En 
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jämförelse mellan mätningar från 2010 respektive 2014 visar att årsmedelvärdet har sänkts från 

15 mikrogram NO2/m3 per år till 11,2 NO2/m3 per år. Vad gäller partikelhalterna visar 

mätningar från Luft i Väst att årsmedelhalten, år 2017 för PM 10 och PM 2,5 på Järnvägsgatan i 

Falköping, ligger under riktlinjerna för både miljökvalitetsnorm och miljömål. Beroende på 

vilka verksamheter som etableras inom planområdet kan luftkvaliteten påverkas men dessa 

verksamheters miljöpåverkan prövas separat.  

Ett genomförande av programmets intentioner efter planläggning innebär möjlighet för 

verksamheter att etableras som skulle kunna påverka luftkvaliteten. Verksamheterna etableras 

dock med närhet till Falköpings kombiterminal Dryport samt länsväg 184 och riksväg 46 vilket 

medför fler godstransporter på järnväg snarare än via väg. Det innebär mindre utsläpp från 

transporter till och från verksamheterna än om de planeras på andra platser. Genom att skapa 

utrymme för gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik inom området kan personbilstrafiken till 

och från området och deras utsläpp minskas.  

Ett genomförande av planprogrammet bedöms innebära en ökning av framförallt tung trafik 

men även personbilstrafik. Baserat på befintlig trafik och befintlig exploatering uppskattas den 

sammanlagda trafiken på Energigatan uppgå till ungefär 4 000 årsdygnstrafik. Ökad trafik 

skulle innebära ökade mängder utsläpp av NO2 och partiklar. Eftersom riktvärden för 

luftkvalitet inte överskrids vid de mest trafikerade gator i Falköping bedöms inte heller 

planprogrammet innebära att de överskrids. 

Därmed bedöms påverkan från programmet kunna variera beroende på vilka verksamheter som 

etableras. Verksamheternas individuella miljöpåverkan prövas av tillsynsmyndigheten MÖS vid 

etablering. Närheten till kombiterminalerna och vägarna bedöms vara positivt för luftkvaliteten 

på en nationell nivå eftersom det innebär mindre utsläpp från transporter jämfört med etablering 

på andra platser. 

Ytvattenkvalitet 
Marken inom programområdet öster om Västra stambanan avvattnas genom ett dike inom 

programområdet som fortsätter norrut utanför programområdet vidare till en bäck som mynnar 

ut i Slafsan. Marken inom programområdet väster om Västra stambanan avvattnas genom ett 

dike längs järnvägen tills det sammanstrålar med samma bäck som ovan.  

Slafsan bedöms inte uppnå god ekologisk eller kemisk status. Orsakerna till att vattendragets 

ekologiska status bedömts som måttlig är att det finns hinder för fiskar och andra vattenlevande 

djur samt att stränder och bottnar påverkats. Vattendraget är också påverkat av övergödning, 

främst på grund av den jordbruksmark som finns i vattendragets närhet.  

Vattendraget uppnår ej god kemisk status på grund av bromerad difenyleter (PBDE) samt 

kvicksilver och kvicksilverföreningar. I samtliga av Sveriges undersökta vattendrag överskrids 

gränsvärdet för PBDE. PBDE:er som innehåller brom är förbjudna att producera och använda. I 

samtliga av Sveriges undersökta vattendrag överskrids gränsvärdet för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. I Sverige gäller sedan 2009 förbud mot kvicksilverhaltiga varor med 

vissa undantag. Källor som har en betydande påverkan på vattendragets status är jordbruket, 

enskilda avlopp, atmosfärisk deposition, dammar, barriärer och slussar. 
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Programförslaget bedöms inte påverka Slafsans kemiska status eftersom dagvattnet från 

kvartersmarken kommer fördröjas och renas innan det lämnar programområdet. 

Programförslaget innebär en utveckling av området med möjlighet för industri- och 

logistiketableringar, dessa verksamheters miljöpåverkan prövas vid etablering av MÖS. 

Programförslaget bedöms alltså inte bidra med kvicksilver, kvicksilverföreningar eller 

bromerade difenyleter och på så sätt försämra eller äventyra Slafsans kemiska status.  

Eftersom den ekologiska statusens bedömning beror på vandringshinder samt påverkan på 

stränder och botten bedöms inte programförslaget innebär någon negativ påverkan så att 

statusen försämras eller äventyras.  

Grundvattenkvalitet  
Programområdet omfattas av de två grundvattenförekomsterna ”Falköping – Skövde” och 

”Falköping kalksten”. Båda har enligt vatteninformationssystem Sverige god kvantitativ status 

men endast förekomsten ”Falköping – Skövde” har även god kemisk status.  

Grundvattenförekomsten ”Falköping kalksten” uppnår inte god kemisk status på grund av höga 

halter av bekämpningsmedel som främst kommer från jordbruk. Förekomsten påverkas också av 

punktkällor av förorenade områden relaterade till textilindustri, kemtvätt och 

ytbehandlingsindustri. Verksamheter som etableras inom programområdet som innebär utsläpp 

som kan påverka grundvattnet ska prövas av MÖS och på så sätt bedöms inte 

miljökvalitetsnormernas kvalitativa status försämras eller äventyras.  

Grundvattenförekomsten ”Falköping – Skövde” har ett upptagningsområde med en area om 

ungefär 888 kvadratkilometer. Grundvattenförekomsten Falköping kalksten har ett 

upptagningsområde med en area om ungefär 100 kvadratkilometer.  

Ett genomförande av programmets intentioner skulle innebära att mark som vatten kan infiltrera 

så att det når grundvattentäkterna blir hårdgjord och därmed förhindra vattnet från att infiltrera. 

Effekten blir att färre ytor bidrar med vatten till grundvattnet vilket kan påverka 

grundvattenförekomsternas kvantitativa status. Programområdet omfattar cirka 110 hektar eller 

strax över 1 kvadratkilometer. Det skulle innebära att sammanlagt cirka 55, 66, 77 eller 88 

hektar mark blir hårdgjord vilket motsvarar ungefär mellan 0,55 till 0,88 procent av 

förekomsten ”Falköping kalkstens” totala upptagningsområde. Det ska dock tilläggas att delar 

av marken inom upptagningsområdet redan hårdgjorts. vilket bland annat innebär att 10 

millimeter dagvatten ska fördröjas och renas inom fastigheten. Planprogrammets 

ställningstagande gällande fördröjning och rening av dagvatten bidrar till att motverka sänkning 

av grundvattennivåerna. 

Med anledning av beskrivningarna ovan bedöms planprogrammet inte medföra att 

miljökvalitetsnormernas kvantitativa status försämras eller äventyras.  

3.10 Riksintressen 
Ett riksintresse är ett statligt utpekat område som från allmän synpunkt behöver värnas och inte 

får påverkas negativt. Programområdet omfattas av riksintressen för kulturmiljövården, 

kommunikationer och Natura 2000. 
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Kulturmiljövården 
Kambrosilurområdet är en kulturhistorisk region kring de västgötska platåbergen vars breda 

innehåll speglar väsentliga skeden i 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. 

Som beskrivits i kapitel 3.4 innebär programförslaget påverkan på flera områden som enligt 

kulturmiljöutredningen som genomfördes av WSP år 2016 har värden för riksintresset. Denna 

påverkan bedöms som nödvändig för att möjliggöra för fler godstransporter via tåg istället för 

lastbil och därmed kunna minska utsläpp av koldioxid från godstransporter. Eftersom 

godsterminalerna är av riksintresse och har regional betydelse kan Falköpings kommun bidra till 

uppfyllandet av Västra Götalands klimatmål om minskade utsläpp av växthusgaser. Ett antal 

ställningstaganden föreslås vid planläggning för att minska påverkan på riksintresset så att det 

inte blir påtagligt. Dessa förslag är:  

 Att byggnaders höjd bör regleras enligt nollplan för att minska påverkan på stads- och 

landskapsbilden.  

 Att vissa siktlinjer till Friggeråker kyrkby, Stora Bäckabo och ängsmarken norr om 

programområdet från gator inom området bör bevaras genom att reglera var byggnader 

kan placeras.  

 Att brukningsvägen som går genom programområdet i öst-västlig riktning till viss del 

bör bevaras genom planläggning av användningen natur.  

 Att höjden på byggnader inom kvartersmark i programområdets norra delar bör regleras 

lägre så att stads- och landskapsbilden från Friggeråker kyrkbyn och Stora Bäckabo 

påverkas mindre. 

 Att byggnaders placering i norra delen av programområdet bör regleras så att de 

placeras så långt söderut som möjligt inom kvartersmarken.  

 Att fornlämningar som är synliga över mark bör ingår i utformningen av 

kvartersmarken och på så sätt bevaras. 

 Att vissa befintliga gränser som trädridåer bör bevaras genom planläggning av 

användningen natur. 

 Att siktlinjer från vägar och gator mot synliga fornlämningar bör skyddas. 

Genom dessa föreslagna regleringar och förhållningssätt bedömer kommunen att riksintresse för 

kulturmiljövården inte påtagligt påverkas samtidigt som expansion av området möjliggörs. 

Därmed bedöms att såväl riksintresset för kulturmiljövården som riksintresset för 

kommunikationer som kombiterminalerna Dryport Skaraborg utgör är tillgodosedda.  

Vid detaljplaneläggning bör siktlinjer och landskapsbilden studeras, illustreras och beskrivas 

med utgångspunkt i punkterna ovan. 
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Kommunikationer 
Västra stambanan och kombiterminalerna Dryport Skaraborg är utpekade som riksintressen för 

kommunikationer.  

Riksväg 46 och del av länsväg 184 utgör riksintresse eftersom vägarna ansluter till 

kombiterminalerna Dryport Skaraborg.  

Planprogrammet syftar till att möjliggöra för en utökning av marken som kan exploateras av 

verksamheter som gynnas av närheten till kombiterminalen samt vägarna. Ett genomförande av 

planprogrammet möjliggör också för en förlängning av vissa av terminalerna. Sammantaget 

innebär det möjlighet för fler godstransporter via tåg istället för lastbil. Ett genomförande av 

planprogrammet skulle innebära en effektivare användning av terminalerna. Därmed bedöms 

planprogrammet inte bara möjliggöra för en utveckling av terminalerna utan även en effektivare 

användning av dem och därmed vara positivt för Dryport Skaraborg. 

Programförslaget bedöms innebära fler godstransporter via tåg och därmed mer trafik på Västra 

stambanan men inte något hinder för själva stambanan. Planprogrammet bedöms inte innebära 

någon negativ påverkan på riksintresset. 

Ett genomförande av planprogrammet bedöms även kunna medföra fler godstransporter via 

lastbil och på så sätt påverka riksväg 46 och länsväg 184. Det är delvis för att hantera 

godstransporter som vägarna är av riksintresse och därmed bedöms inte riksintresset påtagligt 

skadas. En kapacitetsutredning visar att korsningen mellan länsväg 184 och riksväg 46 riskerar 

att bli överbelastad år 2040 även utan ett genomförande av planprogrammet. Programmet 

möjliggör för ytterligare en anslutning till riksväg 46.  

Natura 2000 
Natura 2000-områden är riksintresseområde enligt 4 kap 1 och 8§ i miljöbalken (SFS 

1998:808). Områdena ska därför redovisas i kommunernas översiktsplaner och beaktas vid alla 

myndigheters beslut. Enligt 4 kap 8§ miljöbalken får inte en detaljplan antas om den strider mot 

Natura 2000-reglerna. Bygglov får inte medges förrän eventuellt tillstånd enligt miljöbalkens 7 

kap 28§ lämnats. 

Norr om programområdet ligger våtmarken Friggeråker Stora Bäckabo vilken utgör Natura 

2000 habitat (SE0540181) samt biotopskyddsområde. Området ligger i lätt kuperad slättbygd 

med inslag av dungar och har en total areal av 1,2 ha. En mindre bäck rinner från sydost mot 

nordväst. I och vid bäcken finns blottade kalkhällar. En rännil ansluter till bäcken från sydväst. 

De naturtyper i området som speciellt måste bevaras är ”fuktängar med blåtåtel eller starr” samt 

”rikkärr”. Även kalkgräsmarker finns inom Natura 2000-området. Det långsiktiga målet med 

Stora Bäckabo är att bevara och utveckla rikkärret och fuktängarna så att rikkärrsarterna kan 

expandera. Igenväxning, kvävenedfall, försurning, kemiska gifter, gödsling, upplag, schaktning, 

körskador, trädplantering, dikning, dämning, isolering/ fragmentering utgör sådana faktorer som 

kan påverka området negativt. 

Två diken finns i närheten av Natura 2000-området, det mindre utgör tillflöde och det större 

passerar området. Se bild 43 på nästa sida som visar de två dikena.  
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Bild 43 visar Natura 2000-området Stora Bäckabo, dess tillflöde samt det dike som avvattnar 

programområdets östra del som passerar väster om natura 2000-området.  

Det större norrgående diket ska avvattna programområdets östra del och passerar ett rikkärr vid 

Stora Bäckabo som är Natura 2000-område. Diket passerar under flera vägtrummor med en 

diameter mellan 0,8-1,0 m, vilka i sin tur stryper flödet innan diket passerar Natura 2000-

området. Vid passagen förbi rikkärret ligger dikesbotten minst 3 meter under kringliggande 

marknivå. Diket som avvattnar programområdet bedöms därför inte tillföra vatten till Natura 

2000-området. 
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4. Genomförande  

4.1 Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd 2:e kvartalet 2022 

Antagande 3:a kvartalet 2022 

Etappindelning 
Programområdet kan detaljplaneläggas i etapper eller i sin helhet, därmed finns ingen tydlig 

etappindelning beskriven. Vid beslut om vilka delar av planprogrammet som ska planläggas 

först och i vilken ordning resterande delar ska planläggas bör flera parametrar beaktas. Sådana 

parametrar, utan inbördes ordning är: 

 Behov av mark för försäljning. 

 Redan färdig infrastruktur. 

 Investeringar i infrastruktur. 

 Behov av ytor för dagvattenhantering. 

 Utredningsbehov. 

4.2 Fastighetsfrågor 

Fastighetskonsekvenser 
Programmet innebär inte några fastighetskonsekvenser men ett genomförande av programmet 

genom detaljplanering kommer innebära att befintliga fastigheter inom Marjarps 

industriområden kan utökas och att nya fastigheter bildas.  

Markförvärv 
Strategiska markförvärv behöver genomföras innan detaljplaneläggning för delar av 

planprogrammet. 

4.2 Ekonomiska konsekvenser 
Ett genomförande av planprogrammet bedöms medföra ett antal olika kostnader och utgifter för 

kommunen. Iordningställande av allmänna platser som gator, gång- cykelvägar samt naturmark 

och annan infrastruktur innebär utgifter. Samma allmänna platser ska också skötas vilket medför 

driftskostnader. Skötseln kan handla om snöröjning av gator eller skötsel av natur så att 

biologiska värden bevaras och invasiva arter omhändertas. Kostnader uppstår också vid olika 

kompensationsåtgärder för påverkan på exempelvis biotopskyddade områden.  
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5 Undersökning av miljöpåverkan 
Om genomförandet av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan ska 

miljökonsekvenserna redovisas i en särskild miljökonsekvensbeskrivning, i enlighet med Plan- 

och bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11-12 §. För att kunna ta ställning till om 

planen medför en betydande miljöpåverkan görs en så kallad undersökning av miljöpåverkan (se 

bilaga). Baserat på undersökningen av miljöpåverkan som finns bifogad planhandlingarna, är 

slutsatsen att ett genomförande av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland framför i sitt yttrande, daterat 2021-01-20, att de delar 

kommunens bedömning. 

Slutsatsen av behovsbedömningen är att planprogrammet bedöms kunna medföra en betydande 

miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed upprättas. Undersökningen 

har avgränsats till de frågor som kan innebära en viss miljöpåverkan och dessa frågor belyses i 

planprogrammet. De frågor som bör ligga till grund för avgränsningssamråd är: 

 Påverkan på miljökvalitetsnormer för grundvatten, ytvatten och luften. 

 Påverkan på kulturmiljön inklusive fornlämningar.  

 Påverkan på naturmiljön inklusive generella biotopskyddet samt rödlistade och fridlysta 

arter. 

5.1 Miljökonsekvensbeskrivning  
Beskrivning av hänsynstaganden och ställningstaganden vad gäller miljökvalitetsnormer för 

grundvatten, ytvatten och luften beskrivs under kapitel 3.9. Hänsynstaganden och 

ställningstaganden vad gäller kulturmiljön beskrivs under kapitel 3.10 och hänsynstagande samt 

ställningstaganden för naturmiljön beskrivs under kapitel 3.3 samt 3.10. I tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning framgår resonemang kring programmets konsekvenser och 

påverkan samt slutsatsen att planprogrammet inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. 

5.2 Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att planprogrammet inte genomförs och därmed att detta område inte 

exploateras för industriändamål. Det skulle innebära att den nuvarande användningen av marken 

för jord- och skogsbruk fortskrider. Det medför fortsatt matproduktion men även eventuella 

föroreningar och utsläpp kopplade till brukningen av marken. Ett nollalternativ skulle också 

innebära att all påverkan på kulturmiljö uteblir men även möjligheten till fler arbetstillfällen.  

Om planprogrammets intentioner inte genomförs är det rimligt att anta att annan mark 

ianspråktas för samma ändamål och därmed skulle också närheten till Dryport Skarborg, riksväg 

46 samt länsväg 184 gå förlorad. Exploatering av annan plats skulle innebära att eventuella 

natur- och kulturmiljövärden på den platsen påverkas. Etableringar på annan plats skulle jämfört 

med planprogrammet innebära fler godstransporter via lastbil och därmed också större utsläpp 

av växthusgaser. Ett nollalternativ skulle också innebära att vissa befintliga terminaler inte 

skulle kunna förlängas och möjliggöra för längre godståg. Det skulle också innebära fler 

godstransporter via lastbil istället för tåg och som följd större utsläpp av växthusgaser. 

Nollalternativet skulle även innebära att Dryport Skaraborg inte kan fortsätta utvecklas som 

regional kombiterminal och därmed potentiellt negativt påverka näringslivet i regionen. 
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Beroende på var industrietableringarna placeras istället skulle avstånd till bostadsområden 

kunna bli ett problem på ett annat sätt än vid ett genomförande av planprogrammet.   

Sammanfattningsvis innebär ett nollalternativ att påverkan inom området uteblir, att annan mark 

exploateras med sämre kommunikationsmöjligheter och därmed större utsläpp av växthusgaser 

samt uteblivna fördelar för regionens näringsliv. 

I den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen förs ett resonemang om ett nollalternativ och 

dess effekter. 
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6. Framtidsvision 2050 
I detta kapitel beskrivs möjliga inriktningar för ytterligare utveckling av industriområdet utöver 

planprogrammets omfattning. Alternativen som beskrivs nedan kan användas som underlag för 

framtida översiktlig planering.  

 
Bild 44 visar alternativen för framtidsvision 2050. Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

6.1 Utveckling österut 
En expansion av industriområdet öster om riksväg 46 skulle kunna innebära en tydligare 

koppling till riksvägen för industriområdet. En gatulänk till programområdet och 

kombiterminalerna i Dryport Skaraborg skulle medföra att även etableringar där kan dra nytta 

av dess närhet och möjlighet till klimatsmarta godstransporter. En utveckling i denna riktning 

skulle fortsatt innebära en positiv utveckling för hela staden med tanke på betryggande avstånd 

till närmaste bostadsområde vad gäller buller, vibrationer och lukt. 

Jämfört med övriga alternativ bedöms utvecklingspotentialen österut vara större. 

6.2 Utveckling norrut 
Utveckling av industriområdet norrut skulle innebära en fortsatt närhet och tillgång till 

kombiterminalerna inom Dryport Skaraborg. Troligen skulle nya kopplingar till 

programområdet för trafik behöva skapas för att bibehålla den närheten. Denna alternativa 

utveckling skulle också innebära en fortsatt positiv utveckling för hela staden med tanke på 

avstånd till bostadsområden. Trafikförsörjningen skulle kunna bli problematisk på grund av 

tillkommande trafik och allteftersom avståndet till befintliga anslutningar till länsväg 184 blir 
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längre och en lösning som kräver vidare utredning skulle kunna vara en anslutning till riksväg 

46. Alternativet bedöms innebära påverkan på kulturmiljön runt Friggeråker kyrkby och ge 

staden en avlång form med ökade avstånd till centrum och resecentrum. 

Jämfört med övriga alternativ bedöms utvecklingspotentialen norrut vara minst. 

6.3 Utveckling västerut 
En utveckling av industriområdet västerut skulle innebära en inneslutning av 

Torbjörntorpsvägen och fortsatt eller utökad koppling till länsväg 184. En tydligare koppling till 

kombiterminalerna inom Dryport Skaraborg och möjligheten till fler klimatsmarta transporter 

skulle troligen kräva någon form av anslutning som korsar Västra stambanan. Denna alternativa 

utveckling bedöms innebära en möjlig påverkan på närliggande bostadsområden. 
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Sammanfattning  

Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör planprogram för Marjarps industriområde som 

föreslår en utveckling av det befintliga industriområdet. Planprogrammet är ett förtydligande av 

intentionerna för markanvändningen enligt Översiktsplan 2017-2030. 

Planprogrammet föreslår att främst jordbruksmark men även till viss del skogsmark tas i 

anspråk för att möjliggöra för utveckling av Marjarps industriområde. Inom området föreslås 

transportintensiva, platskrävande etableringar eller industrietableringar med 

omgivningspåverkan kunna uppföras. Detta bedöms huvudsakligen innebära konsekvenser för 

kulturmiljön, vatten, naturmiljön samt människors hälsa. Miljökonsekvensbeskrivningen har 

utgått från det troligaste scenariot eftersom det värsta tänkbara scenariot är omöjligt att avgöra 

då etableringars miljöpåverkan inte kan bedömas. 

Konsekvenserna av planprogrammet för samtliga miljöaspekter beskrivs i korthet nedan och i 

detalj under kapitel 5. 

Konsekvenserna för kulturmiljön har delats upp i aspekterna kulturmiljöområden och 

fornlämningar. Planprogrammet innebär konsekvenser för kulturmiljöområden som utretts i 

samband med översiktsplanen samt vissa fornlämningar som inte är synliga ovan jord. 

Planprogrammet innehåller även flertalet ställningstaganden som bedöms innebära minskad 

påverkan på främst kulturmiljöområdena samt att betydande påverkan på riksintresse för 

kulturmiljövården undviks. Den påverkan som ändå kvarstår bedöms som acceptabel för att 

möjliggöra för den reduktion av koldioxid som planprogrammet bedöms medföra. 

Konsekvenserna för vatten har delats upp i ytvatten och grundvatten. Planprogrammet innebär 

att mer mark blir hårdgjord men ställningstaganden om hantering av dagvatten bedöms innebära 

att miljökvalitetsnormer för grundvatten- och ytvattenförekomster inte försämras. 

Konsekvenserna för naturmiljön har preciserats till generellt biotopskydd, fridlysta arter och 

natura 2000-område. Planprogrammet innebär konsekvenser för flertalet områden som skyddas 

enligt det generella biotopskyddet men innehåller också förslag på kompensationsåtgärder där 

konsekvenser inte kan undvikas. Planprogrammet föreslår att markområden där skyddade arter 

har identifierats ska planläggas som natur för ett fortsatt skydd mot exploatering. Natura 2000-

området riskerar främst att påverkas genom ändrade hydrologiska förutsättningar. 

Planprogrammet innehåller ställningstaganden angående dagvattenhantering som ska säkerställa 

att dagvatten inte avleds till Natura 2000-området och på så sätt undviks påverkan. 

Konsekvenserna för människors hälsa och säkerhet har preciserats till buller, vibrationer, 

störande ljus, störande lukt och luftutsläpp. Planprogrammet innebär att industrier med 

omgivningspåverkan kan förekomma inom området samt trafik på gatorna inom 

industriområdet och anslutande vägar. Miljöeffekterna av individuella etableringar ska antingen 

införskaffa tillstånd eller är anmälningspliktiga. Planprogrammets lokalisering i utkanten av 

Falköpings tätort bedöms innebära att främst ett fåtal bostäder i den omkringliggande 

landsbygden påverkas. Planprogrammet innehåller ställningstaganden som innebär att 

eventuella störningar i form av buller och vibrationer som riskerar att överskrida riktlinjer vid 

bostäder ska åtgärdas. Den förhärskande vindriktningen tillsammans med ställningstaganden om 
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var industrier med omgivningspåverkan får placeras bedöms innebära att endast ett fåtal 

bostäder kan påverkas av luftutsläpp eller störande lukt. Störande ljus bedöms inte kunna 

undvikas och resterande konsekvenser som inte kan avhjälpas med ställningstaganden bedöms 

som acceptabla för att möjliggöra den reduktion av koldioxid som planprogrammet bedöms 

medföra. 

Utöver de redan inarbetade åtgärderna i form av ställningstaganden föreslås ytterligare 

ställningstaganden som främst rör människors hälsa och säkerhet. 

Planprogrammets konsekvenser har beskrivits utifrån dess effekter på relevanta 

miljökvalitetsmål samt berörda miljökvalitetsnormer och riksintressen.  

Miljökonsekvensbeskrivningens slutsats är att planprogrammet inte bedöms innebära en 

betydande miljöpåverkan. Det innebär dock en viss negativ påverkan på miljön lokalt men 

reduktion av koldioxid och nytta för näringslivet är positiva aspekter på regional och nationell 

nivå. De positiva effekterna av planprogrammet bedöms överväga de negativa.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund till planprogrammet 
Marjarps industriområde utvecklas och sedan år 2000 har flera detaljplaner tagits fram i olika 

versioner och etapper. Dessa detaljplaner omfattar i princip all den mark som utpekades i det 

planprogram som antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2009, § 23. Därmed kvarstår 

alltså ingen mark att planlägga inom det planprogramområdet.  

Tidigare har omlastningen som sker på terminalerna haft en dimension om drygt 673 000 ton 

gods. Det har inneburit en reduktion av ungefär 12 135,5 ton koldioxid för transportarbetet i 

Sverige per år. 

Det pågår en snabb utveckling av industriområdet och det finns behov av att samordna 

övergripande frågor för att möjliggöra för fortsatt utveckling i framtiden. Den nya 

överlämningsbangård, som möjliggörs enligt den senast antagna detaljplanen, skapar ökad 

kapacitet för de befintliga kombiterminalerna. Genom den ökade kapaciteten beräknas 

överlämningsbangården kunna bidra med en reduktion cirka 7 269 ton koldioxid i Västra 

Götaland och ännu större effekt räknat på hela Sverige. På grund av dessa reduktioner har 

Naturvårdsverket genom klimatklivet tillsammans med regionutvecklingsnämnden i Region 

Västra Götaland lämnat stöd för att anlägga överlämningsbangården. Det medför möjlighet till 

fler etableringar som gynnas av närheten till kombiterminalerna och överlämningsbangården. 

Det bidrar också till ökad omlastning och ytterligare reduktion av koldioxid.  

Enligt Trafikverkets rapport ”Längre och tyngre tåg” (2020) är Västra stambanan en sådan 

sträcka där åtgärder ska möjliggöra för upp till 750 meter långa godståg. Därmed behöver mark 

tillgängliggöras för en förlängning av de befintliga kombiterminalerna.  

Den 6 november 2020, § 189, gav kommunstyrelsen i uppdrag till stadsbyggnadsavdelningen att 

ta fram ett planprogram för Marjarps industriområde. Detta dokument är en beskrivning av 

miljökonsekvenserna av förslaget till planprogram. Förslaget och denna 

miljökonsekvensbeskrivning är utställt för samråd från den 8 juni till den 1 juli 2022, och 

under denna period kan synpunkter lämnas på förslaget. 

1.2 Planprogrammets syfte & mål 
Planprogrammet ska ses som en precisering av intentionerna i Översiktsplan 2017-2030, 

antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2018. Syftet med planprogrammet är att kartlägga 

förutsättningarna för och möjligheterna till en framtida expansion av Marjarps industriområde 

med inriktning mot transportintensiva, platskrävande etableringar eller industrietableringar med 

omgivningspåverkan som inte lämpar sig på andra platser. Planprogrammet syftar också till att 

vara vägledande i kommande detaljplanering av området, framförallt vad gäller övergripande 

frågor som vägstruktur och hantering av dagvatten.  

Planprogrammets mål är:  

 Att bidra till ökade godstransporter via tåg istället för via lastbil och därmed lägre 

utsläpp av växthusgaser. 
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 Att bidra till en positiv utveckling för hela staden genom att föreslå etableringar som är 

platskrävande eller medför omgivningspåverkan på betryggande avstånd från närmsta 

bostadsområde. 

 Att möjliggöra för fortsatt utveckling av Skaraborg Logistic Center och dess betydelse 

för det regionala näringslivet samt möjligheten att erbjuda förutsättningar för ett 

effektivt och miljövänligt transportsystem. 

 Att skapa möjligheter för depåverksamhet och spåruppställning. 

1.3 Avgränsning & detaljeringsgrad 

1.3.1  Geografisk avgränsning 
Programområdet ligger norr om Falköpings tätort, cirka 2 kilometer från Falköpings 

resecentrum. Området ligger mellan riksväg 46 och länsväg 184 samt angränsar till Marjarps 

industriområde i väster, öster och norr. Programområdet delas av Västra stambanan och 

fastigheten Ranten 1:1 i en östlig och västlig del. Den västra delen avgränsas av Västra 

stambanan i öster, länsväg 184 i söder och vägen mot Torbjörntorp i väst. Den östra delen 

avgränsas av riksväg 46 i öster och Västra stambanan i väst samt tidigare planlagd mark i söder. 

Båda delars nordliga avgränsning är ungefär vid en kraftledning. Bild 1 nedan visar 

avgränsningen på ett flygfoto. 

 
Bild 1 visar ett flygfoto med programområdets och miljökonsekvensbeskrivningens ungefärliga 

geografiska utbredning markerad med gul streckad linje. 

Det geografiska avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen är skiftande och beror på 

vilken miljöaspekt konsekvenser bedöms för. Vissa aspekter som exempelvis miljökvalitetsmål 

och utsläpp av växthusgaser har en nationell eller rent av internationell avgränsning medan 
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konsekvenser för miljöaspekter som vatten och människors hälsa har en regional till lokal 

utbredning.  

1.3.2 Detaljeringsgrad 
Planprogrammet innehåller inte exakta avgränsningar för användningar utan föreslår istället 

ställningstaganden för hur olika aspekter ska hanteras vid detaljplanering. Planprogrammets 

beskrivning innehåller dock illustrationer som visar en ungefärlig möjlig markanvändning. 

Dessa ställningstaganden och en illustration finns i kapitel 4.1 där programförslaget beskrivs. 

Miljökonsekvensbeskrivningen förhåller sig till planprogrammets detaljeringsgrad vid 

bedömning av konsekvenser för planprogrammet. 

1.3.3 Tidsmässig avgränsning 
En rimlig tidsmässig avgränsning för planprogrammet och miljökonsekvensbeskrivningen och 

därmed påverkan på miljöaspekterna är år 2050. Det har bedömts vara en rimlig horisont för 

flera av konsekvenserna samt utifrån utbyggnadstid och programområdets storlek. 

1.3.4 Miljöaspekter 
För att definiera ifall planprogrammet kunde antas innebära en betydande miljöpåverkan 

genomfördes en undersökning av betydande miljöpåverkan. I denna bedömdes påverkan kunna 

vara betydande på miljöaspekterna kulturmiljö, vatten och naturmiljö. Länsstyrelsen gavs 

tillfälle att yttra sig angående undersökningen och beskrev då att påverkan på människors hälsa 

också behöver beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Därefter hölls ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen den 18 mars 2021 för att fastställa 

vilka miljöaspekter som ska behandlas och övrigt hur miljökonsekvensbeskrivningen ska 

utformas. Under avgränsningssamrådet fastslogs att konsekvenserna för fyra teman med 

respektive preciserade miljöaspekter ska bedömas. Dessa fyra teman och deras preciseringar är 

enligt listan nedan och bedömda konsekvenser beskrivs i femte kapitlet: 

 Kulturmiljö 

o Fornlämningar 

o Kulturmiljöområden 

 Vatten 

o Ytvatten 

o Grundvatten 

 Naturmiljö 

o Generellt biotopskydd 

o Fridlysta arter 

o Natura 2000-området 

 Människors hälsa 

o Buller 

o Vibrationer 

o Störande ljus 

o Störande lukt 

o Luftutsläpp 
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2. Metod och bedömningsgrunder 

2.1 Metod 
Förutom de första två kapitlen är miljökonsekvensbeskrivningens huvudsakligen uppdelad i sex 

delar fördelat på kapitel 3 till 8. Det tredje kapitlet beskriver befintliga förutsättningar så som 

markanvändning och plansituation och det fjärde kapitlet beskriver olika utvecklingsalternativ 

samt en jämförelse mellan dem. Ett alternativ är planförslaget och ett annat är ett nollalternativ 

som innebär att samma markanvändning fortsätter som idag. Annan alternativ placering av de 

etableringar som planprogrammet möjliggör för beskrivs utan specificering av plats och jämförs 

med programförslaget och nollalternativet. Därefter beskrivs miljöaspekterna som framtagits via 

undersökning av betydande miljöpåverkan och avgränsningssamrådet. Under denna del beskrivs 

även konsekvensbedömningen av programförslaget och nollalternativet för miljöaspekterna. I 

kapitel 6 sammanfattas sedan bedömningen av de olika miljöaspekterna som har behandlats i 

femte kapitlet men även en bedömning av hur miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormerna 

har uppfyllts samt då även hur berörda riksintressen tillgodoses. I kapitlet beskrivs även ifall det 

förekommer konflikter mellan att uppnå vissa mål, miljöaspekter eller andra allmänna intressen. 

I det sjunde kapitlet beskrivs hur miljökonsekvensbeskrivningen ska följas upp i det fortsatta 

arbetet samt eventuellt utredningsbehov. I det åttonde och sista kapitlet beskrivs vilka 

skadeförebyggande åtgärder som redan är inarbetade men även förslag på ytterligare åtgärder 

för att förebygga onödiga negativa konsekvenser. 

2.2 Bedömningsskala 
Bedömningen av alternativens påverkan på miljöaspekterna kommer beskrivas i text i kapitel 5 

och sammanfattas i kapitel 6 genom en tabell som jämför de olika alternativen mot varandra. 

Alternativens uppfyllelse av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålen samt konflikter 

mellan målen kommer beskrivas i text och sammanfattas i tabeller i kapitel 6.  

Stora positiva konsekvenser Positiva konsekvenser på EU-, nationell- eller regional 

nivå. (Exempelvis miljökvalitetsnormer, riksintresse 

eller EU-lagstiftning) 

Positiva konsekvenser Positiva konsekvenser på lokal nivå.(Exempelvis 

kommunala eller lokala naturvärden) Positiva 

konsekvenser på lång sikt 

Inga nämnvärda konsekvenser Mindre eller obetydliga positiva eller negativa 

konsekvenser. 

Negativa konsekvenser Negativa konsekvenser på lokal nivå. (Exempelvis 

kommunala eller lokala naturvärden) Negativa 

konsekvenser på lång sikt. 

Stora negativa konsekvenser Negativa konsekvenser på EU- nationell- eller regional 

nivå. (Exempelvis Natura 2000-områden, 

miljökvalitetsmål eller ) 

 Tabell 1. Sammanställning av bedömningsskalan. 
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2.3 Riktvärden och miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som tillkom i samband med miljöbalken 

1999. De tillkom för att avhjälpa utsläppskällor som inte är från en enskild källa exempelvis 

från trafik eller jordbruk. Vid fastställande av en miljökvalitetsnorm är utgångspunkten 

människans och naturens tålighet utan hänsyn till ekonomiska eller tekniska möjligheter. 

Normen anger därmed den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det önskade miljötillståndet. 

Normerna anger förorenings- eller störningsnivåer eller består av gräns- och riktvärden. I 

huvudsak är det myndigheter och kommuner som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs 

men verksamhetsutövare har också ett visst ansvar. 

Riktvärden och miljökvalitetsnormer som är relevanta för planprogrammet och denna 

miljökonsekvensbeskrivning är: 

 MKN för ytvatten 

o Planprogramområdet avvattnas via diken och bäckar till Slafsan som omfattas 

av miljökvalitetsnormer. Slafsan bedöms uppnå god ekologisk med vissa 

förbehåll men inte god kemisk status på grund av bromerad difenyleter samt 

kvicksilver och kvicksilverföreningar. 

 MKN för grundvatten 

o Planprogramområdet ligger inom grundvattenförekomsterna Falköping – 

Skövde” och ”Falköping kalksten”. Båda har enligt vatteninformationssystem 

Sverige god kvantitativ status men endast förekomsten ”Falköping – Skövde” 

har även god kemisk status. Förekomsten Falköping kalksten uppnår inte god 

kemisk status på grund av bekämpningsmedel. 

 MKN Luftkvalitet 

o Risken för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft bedöms generellt 

som låg i Falköpings kommun. Enligt uppgifter från Luft i Väst från 2019 ligger 

kväveoxidhalterna för de större vägarna i Falköping under den nedre 

utvärderingströskeln för miljökvalitetsnormen. En jämförelse mellan mätningar 

från 2010 respektive 2014 visar att årsmedelvärdet har sänkts från 15 mikrogram 

NO2/m3 per år till 11,2 NO2/m3 per år. Vad gäller partikelhalterna visar 

mätningar från Luft i Väst att årsmedelhalten, år 2017 för PM 10 och PM 2,5 på 

Järnvägsgatan i Falköping, ligger under riktlinjerna för både miljökvalitetsnorm 

och miljömål. 

2.4 Miljökvalitetsmålen 
Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmålen och ett generationsmål som 

utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.  
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Bild 2 visar de 16 miljökvalitetsmålen som antagits av Sveriges riksdag. 

 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Det finns även 

preciseringar av miljökvalitetsmålen som förtydligar målen och används i uppföljningen av dem 

och ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet.  

De miljökvalitetsmål som är aktuella för detta planprogram och denna 

miljökonsekvensbeskrivning är: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Myllrande våtmarker 

 Ett rikt odlingslandskap 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt och djurliv 

Dessa har bedömts vara aktuella eftersom: 

 Ett mål med planprogrammet är att möjliggör för fler transporter av gods via tåg istället 

för via lastbil.  

 Planprogrammet innebär att mark föreslås planläggas för industriändamål med 

möjlighet till omgivningspåverkan och områdets placering i förhållande till tätorten. 

 Programområdet innehåller åkermark samt har närhet till våtmarker och avvattnas till 

vattendrag.  

 Planprogramområdet ligger inom två grundvattenförekomster. 
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 Det finns fridlysta arter inom programområdet.  

Av dessa kommer begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö och ett rikt odlingslandskap att 

beskrivas mer i detalj nedan. 

2.4.1 Begränsad klimatpåverkan 
Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från 

olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen 

som till exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser och för transporter 

svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen i stort. Den 

förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur stiger. Den senaste 

tioårsperioden har varit den varmaste som uppmätts de senaste 150 åren, det vill säga så långt 

tillbaka som det finns tillförlitliga mätdata över den globala medeltemperaturen. 

Temperaturökningen orsakar förändringar i klimatet med successivt allvarligare och mer 

svåröverblickbara konsekvenser för ekosystem och biologisk mångfald runt om i världen, 

liksom för människors samhällen och försörjningsmöjligheter. För att en sådan kraftig 

omställning av samhället ska lyckas behövs både insatser i enskilda länder och internationellt 

samarbete för att begränsa utsläppen. Riksdagen har beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk med 

inga nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige senast år 2045. Att nå dit kommer bli en stor 

utmaning för hela samhället. Miljömålet har, av riksdagen fastställt, preciserats till att 

medeltemperaturökningen ska begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå 

och ansträngningar göras för att hålla ökning under 1,5 grader Celsius. 

För miljömålet finns även ett etappmål för utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter samt 

utsläppsmål för åren 2020, 2030, 2040 och 2045.  

Etappmålet för inrikes transporter innebär att växthusgaser från inrikes transporter ska minska 

med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Utsläppen från inrikes transporter 

står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Utsläppen från inrikes transporter har 

under de senaste åren minskat men alltför långsamt för att etappmålet ska kunna nås i tid. Det 

finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon 

och ökad biodrivmedels-användning. Men styrmedlen behöver förstärkas, och kompletteras med 

tydligare styrmedel som minskar trafikarbete med bil, lastbil och flyg. Etappmålet har tre 

ansatser som är centrala i arbetet för att minska utsläppen från transportsektorn: 

 Transporteffektivare samhällen där trafikarbete med energiintensiva trafikslag som 

personbil, lastbil och flyg minskar genom en smart samhällsplanering och mer av till 

exempel resfria möten. Styrmedel behövs för att resor och transporter med bilar och 

lastbilar ska flyttas över till mer energieffektiva trafikslag, särskilt i och mellan städer 

och tätorter. 

 Energieffektivisering av fordon gör att det trafikarbete som kvarstår använder mindre 

mängd energi. 

 Omställning från fossila drivmedel till förnybara drivmedel och elektrifiering är 

slutligen den tredje centrala beståndsdelen i transportsektorns omställning. 

Dessa åtgärdsområden har olika mervärden och fördelar. Exempelvis innebär potentialerna för 

ett mer transporteffektivt samhälle med mindre trafikarbetet med bil och lastbil även minskad 
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påverkan på människors hälsa i form av buller och luftföroreningar men även minskat behov av 

markutrymme för transportinfrastruktur.  

Etappmålet för minskade utsläpp av växthusgaser exklusive utsläppshandel till senast år 2030 

innebär att utsläppen i Sverige ska vara minst 63 procent lägre än år 1990.  

Etappmålet för minskade utsläpp av växthusgaser exklusive utsläppshandel till senast år 2040 

innebär att utsläppen i Sverige ska vara minst 75 procent längre än år 1990. 

Etappmålet för minskade utsläpp av växthusgaser för hela samhället till senast år 2045 innebär 

att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp för att därefter uppnå negativa utsläpp. 

2.4.2 Ett rikt odlingslandskap 
Naturvärdena i dagens odlingslandskap är resultatet av hur det har brukats av människan under 

flera tusen år. En stor del av våra växt- och djurarter finns i slåtter- och betesmarker samt i åker- 

och vägrenar, åkerholmar, våtmarker och andra småbiotoper. Många av dessa miljöer och äldre 

jordbruksbyggnader har också kulturhistoriska värden eftersom de ger en bild av hur våra 

förfäder levde och brukade odlingslandskapet. 

Den biologiska mångfalden och kulturmiljöerna är beroende av ett fortsatt jordbruk, men också 

av vilka metoder som används. Bland annat är betande djur en förutsättning för att bevara 

artrika betesmarker. I delar av landet har jordbruket blivit allt mer specialiserat och intensivt, 

medan marker på andra håll inte brukas längre. Båda trenderna leder till att många arter och 

naturtyper i odlingslandskapet hotas. Att lyckas bevara biologisk mångfald och 

kulturmiljövärden kräver insatser på alla nivåer i samhället. 

Regeringen har fastställt 12 preciseringar av målet som förtydligar målet och används i det 

löpande uppföljningsarbetet. Preciseringarna är: 

 Åkermarkens egenskaper och processer som innebär att de fysikaliska, kemiska, 

hydrologiska och biologiska egenskaperna är bibehållna. 

 Jordbruksmarkens halt av föroreningar som innebär att föroreningshalten är så låg att 

ekosystemens funktioner, den biologiska mångfalden och människors hälsa inte hotas.  

 Ekosystemtjänster innebär att odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är 

vidmakthållna. 

 Variationsrikt odlingslandskap innebär att landskapet är öppet och variationsrikt med 

betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och 

vattenmiljöer, bland annat som en del i en grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer 

och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter.  

 Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation innebär att naturtyper och arter knutna 

till odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation 

inom och mellan populationer. 

 Växt- och husdjursgenetiska resurser hos lantraser och odlade växter är hållbart 

bevarade.  

 Hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig.  

 Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.  

 Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte 

introducerade. 
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 Bevarade natur- och kulturmiljövärden innebär att biologiska värde och 

kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig traditionsenlig 

skötsel är bevarade eller förbättrade.  

 Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar finns 

för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.  

 Värden för friluftslivet i odlingslandskapet är värnade och bibehållna samt tillgängliga 

för människor. 

2.4.3 God bebyggd miljö 
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och 

bidra till en hållbar utveckling. De senaste decennierna har Sveriges större tätorter fått ökad 

befolkning. Städerna har brett ut sig och köpcentra har etablerats utanför stadskärnorna, vilket 

ökar behovet av transporter. Samtidigt sker en förtätning av städers centrala delar. Det kan 

minska transportbehov och ge klimatvinster, men också orsaka ökat buller. Bilen är det 

dominerande transportmedel, även på korta sträckor. Cykelinfrastruktur byggs ut och åtgärder 

för att få fler att åka kollektivt har hittills inte gett något större genomslag. Det behövs en 

omställning av vår livsstil för att möjliggöra en förändring. Med ökande befolkning och 

bostadsbehov ses den täta staden som lösningen på exempelvis minskat i anspråkstagande av 

jordbruksmark, minskad energianvändning och bättre nyttjande av befintlig infrastruktur. 

Miljömålet har fastställt av regeringen tio preciseringar som förtydligar målet och används i 

uppföljningen av det. Preciseringarna är: 

 Hållbar bebyggelsestruktur som utvecklas både vid nylokalisering av byggnader, 

anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av 

befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade.  

 Hållbar samhällsplanering innebär att städer och tätorter och sambandet mellan dem och 

landsbygden är planerad utifrån sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, 

ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor. 

 Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten och 

avloppförsörjning är integrerade i den fysiska planeringen och anpassad till människors 

behov. Det behöver även integreras för att minska resursanvändningen och 

klimatpåverkan. 

 Kollektivtrafiksystemen är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga samtidigt 

som det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. 

 Det finns natur- och grönområden samt grönstråk i närheten till bebyggelse med god 

kvalitet och tillgänglighet.  

 Kulturvärden i bebyggd miljö värnas genom att bevara det arkitektoniska arvet i form 

av värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer, platser samt landskap. 

 En god vardagsmiljö innebär att den bebyggda miljön utgår från och stöder människans 

behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 

arbetsplatser, service och kultur. 

 Hälsa och säkerhet innebär att människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 

kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller 

säkerhetsrisker. 
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 Hushållning med energi och naturresurser innebär att användningen av energi, mark, 

vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat 

sätt för att på sikt minska och övergå till förnybara energikällor. 

 Hållbar avfallshantering innebär att den är effektiv för samhället, enkel att använda 

samtidigt som minskade mängder avfall eftersträvas och återvinning sker i högsta 

möjliga grad. Avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

2.5 Riksintressen 
Ett riksintresse är ett statligt utpekat område som från allmän synpunkt behöver värnas och inte 

får påverkas negativt. Programområdet berörs av riksintressen för kulturmiljövården och 

kommunikationer. 

2.5.1 Kulturmiljövården 
Kambrosilurområdet är en kulturhistorisk region kring de västgötska platåbergen vars breda 

innehåll speglar väsentliga skeden i 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. En utredning 

togs fram 2016 för att specificera vilka områden, byggnader och liknande som är av värde för 

riksintresset och i vilken grad. Inom programområdet finns enligt tidigare nämnda utredning ett 

antal områden med olika grad av värde för riksintresset samt siktlinjer och vägar som bedömts 

vara värdefulla. Bild 3 nedan visar en sammanställning av områdena samt planprogramområdet. 
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Bild 3 visar områden, bebyggelse, siktlinjer och vägar som är av värde för riksintresset. 

Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

2.5.2 Kommunikationer 
Västra stambanan och kombiterminalerna Dryport Skaraborg är utpekade som riksintressen för 

kommunikationer. Riksväg 46 och del av länsväg 184 utgör riksintresse eftersom vägarna 

ansluter till kombiterminalerna Dryport Skaraborg. Se bild 4 nedan som visar 

riksintresseområdena.  
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Bild 4 visar vägar, järnvägar och områden som omfattas av riksintresse för kommunikationer. 
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3 Programområdet idag 

3.1 Markanvändning 
Marken inom programområdet används idag främst för areella näringar så som jord- och 

skogsbruk men det finns även befintlig bebyggelse i form av en bostadsfastighet och ett 

koloniområde. Marken som angränsar till planområdet består främst av jord- och 

skogsbruksmark förutom terminalerna och industrimarken söder om programområdet och 

koloniområdet som angränsar området i nordväst. Bild 5 nedan visar var det finns befintlig 

bebyggelse inom programområdet.

 

Bild 5 visar var det finns befintlig bebyggelse inom programområdet. 

3.2 Befintlig plansituation 

3.2.1 Översiktsplan 
Det föreslagna programområdet omfattas av Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018 § 44, med användningarna framtida 

verksamhetsområde och grönområde. Området är till för storskaliga verksamheter som alstrar 

många och tunga transporter. Genom att samla dessa verksamheter på samma ställe, i utkanten 

av Falköping och med marginal till större sammanhängande bostadsområden sker en positiv 

utveckling för hela staden. Områdets kopplingar till Västra stambanan och närheten till 

riksvägarna 46 och 47 samt länsväg 184 möjliggör för transporter till och från området utan att 

behöva köra genom staden. Området kring Marjarp utgör en nod för transporter, dess utveckling 

är viktig för såväl kommunen, Skaraborg och Sverige som helhet. Programområdet omfattas 
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även av ett utvecklingsområde för transporter. Även i medborgardialogen fanns förslag på 

utveckling av Marjarps verksamhetsområde åt både väster, öster och norr. Översiktsplanens 

gränser ska inte tolkas som så exakta som de framstår i bild 6 nedan. 

 
Bild 6 visar kommunens intentioner för programområdet med omnejd enligt översiktsplan 2017-2030. 

I länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen, som är en del av översiktsplanen, finns 

det områden inom programområdet där länsstyrelsen inte godtagit översiktsplanen. Dessa 

områden befaras riskera att påtagligt skada riksintresse för kulturmiljövården. Specifikt gäller 

det väster om västra stambanan, området norr om kraftledningen som löper norr om dagens 

verksamhetsområde och i en zon med fornlämningar i öster längs riksväg 46 ner till Marjarps 

gård. Dessa områden illustreras i bild 7 på nästa sida. 
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Bild 7 visar ungefär vilka områden inom programområdet som länsstyrelsen har synpunkter på 

översiktsplan 2017-2030. 

3.2.2 Detaljplan, områdesbestämmelser och järnvägsplan 
Det föreslagna programområdet omfattas till största del inte av någon detaljplan. Endast en 

mindre del ingår i detaljplanen Marjarps industriområde etapp 2 antagen år 2016 och detaljplan 

för del av Friggeråker 25:8 ny överlämningsbangård antagen år 2020. Delen av detaljplanerna 

som ingår i programområdet har användningen industrigata. Bild 8 på nästa sida illustrerar 

vilken del av detaljplanerna som ingår i programområdet. 



Samrådshandling Miljökonsekvensbeskrivning 
Planprogram för Marjarps industriområde 
 

 

21 
 

 
Bild 8 visar plankarta för detaljplan för Marjarps industriområde Etapp 2 samt med röd markering 

vilka delar av planerna som ingår i planprogramsområde. 

Programområdet angränsar i norr till områdesbestämmelser för Friggeråker, antagen år 1993. 

Områdesbestämmelserna finns till för att skydda kulturmiljövärdena kopplade till Friggeråker 

kyrkby. Delar av området omfattas av järnvägsplan framtagen av Trafikverket för utbyggnad av 

förbigångsspår på Västra stambanan. De delar av planen som omfattas av programområdet är ny 
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järnvägsmark med servitutsrätt väster om Västra stambanan. Inom dessa områden har 

Trafikverket rätt att använda dem för servisväg. Var planprogramområdet angränsar till 

områdesbestämmelserna, detaljplanerna och järnvägsplanen framgår av bild 9 på nästa sida. 

 
Bild 9 visar området som omfattas av områdesbestämmelser samt de två angränsande detaljplanerna. 

Planprogrammets område är markerat med röd streckad linje 
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4. Redogörelse över alternativ 
Enligt miljöbalkens 6 kapitel 11 § ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 

identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ. Nedan följer en beskrivning av 

identifierade, rimliga alternativ. 

4.1 Programförslag  
Planprogrammets kärna utgörs av ett antal ställningstaganden som ska efterlevas vid kommande 

detaljplanering. Därmed finns det inget exakt förslag till markanvändning av olika slag men 

planförslaget innehåller ett antal illustrationer som visar ungefärlig utbredning av olika 

användningar.   

 
Bild 10 visar en möjlig ungefärlig markanvändning i enlighet med de ställningstaganden som 

planprogrammet innehåller. 

Nedan listas de ställningstaganden som bedöms krävas på grund av platsens förutsättningar, för 

att uppfylla planprogrammets syfte och för att genomförandet ska vara lämpligt. Listan har 

kategoriserats utifrån beröringspunkt för att underlätta läsning och kompletterats med 

illustrationer. 

Fastigheter 

 Fastigheter om minst 10 000 kvadratmeter ska kunna bildas. 

Gator 

 En fortsättning av Virkesvägen norrut och västerut bör planläggas. 
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 En gata parallellt med Virkesvägen mellan Virkesvägen och riksväg 46 bör planläggas. 

 Gata med anslutning till Virkesvägen bör planläggas österut mot riksväg 46. 

 Gata med anslutning till Torbjörntorpvägen bör planläggas som allmän plats med 

användningen gata. 

 Säkerställa möjlighet att uppföra gång- och cykelbanor längs Virkesvägens fortsättning 

och tillgänglighet för kollektivtrafik längs samtliga gator inom allmän plats i den östra 

delen av programområdet. 

 
Bild 11 visar en möjlig ungefärlig sträckning av gator enligt ställningstaganden. Programområdet är 

markerat med röd streckad linje. 

Natur 

 Vid detaljplaneläggning ska ekosystemtjänster beaktas och grönytefaktor beräknas. 

 Användningen natur föreslås för områden som har naturvärdesklass 2. 

 Biotoper där växt- och djurarter som omfattas av artskyddsförordningen (ASF) 

identifierats ska så långt som möjligt skyddas från exploatering. 

 Kompensationsåtgärder för påverkan på biotoper som omfattas av generellt biotopskydd 

bör följa förslag beskrivna i kapitel 3.6.  

 En sammanhängande struktur mellan grönområden bör eftersträvas vid 

detaljplanläggning. 

 Naturområden bör utformas och placeras för att möjliggöra besök. 
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Bild 12 visar områden som enligt naturvårdsprogrammet har naturvärden samt möjlig ungefärlig 

markanvändning för gata och natur. Programområdet är markerat med röd streckad linje. 
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Bild 13 visar områden med naturvärden enligt genomförd naturvärdesinventering samt möjlig 

ungefärlig markanvändning för gata och natur. Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Kulturmiljö 

 Ovan jord synliga fornlämningar inom kvartersmark och allmän platsmark bör bevaras.  

 Att byggnaders höjd bör regleras enligt nollplan för att minska påverkan på stads- och 

landskapsbilden.  

 Att vissa siktlinjer från gator till Friggeråker kyrkby, Stora Bäckabo och ängsmarken 

norr om programområdet inom området bör bevaras genom att reglera var byggnader 

kan placeras.  

 Att brukningsvägen som går genom programområdet i öst-västlig riktning till viss del 

bör bevaras genom planläggning av användningen naturmark.  

 Att höjden på byggnader inom kvartersmark i programområdets norra delar bör regleras 

lägre så att stads- och landskapsbilden från Friggeråker kyrkbyn och Stora Bäckabo 

påverkas mindre. 

 Att byggnaders placering i norra delen av programområdet bör regleras så att de 

placeras så långt söderut som möjligt inom kvartersmarken.  

 Att siktlinjer från vägar och gator mot synliga fornlämningar bör skyddas. 

 Att vissa befintliga gränser som trädridåer bör bevaras genom planläggning av 

användningen natur. 
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Bild 14 visar värden för kulturmiljön och fornlämningar samt möjlig ungefärlig markanvändning för 

gata och natur. Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Teknisk försörjning 

 Allmän plats med användningen natur föreslås för områden som behövs för hantering 

av dagvatten. 

 Dagvatten från programområdet ska fördröjas och renas innan det lämnar 

programområdet. 

 Dagvatten från verksamheter ska renas och till viss del fördröjas inom den egna 

fastigheten. 

 Dagvattnet bör så långt som möjligt hanteras genom öppna diken. 

 Kommunens dagvattenplan ska följas. 

 Programområdets östra sida ska dräneras till det dike som inte passerar igenom Natura-

2000 området norr om planprogrammet. 

 Det bör finnas möjlighet att uppföra brandposter så att det finns tillgänglighet till brand- 

och släckvatten inom hela planområdet.  

 En rundmatning av dricks- och brandvatten bör möjliggöras så att försörjning kan 

säkerställas. 

 Verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten behöver utökas så att det omfattar 

hela programområdet.  

 Ledningar för dricks- och spillvatten bör anläggas under gator i samband med 

utbyggnad. 

 Samtliga markavattningsföretag som helt eller delvis berörs av planprogramområdet 

behöver omprövas eller upphävas. 

 Massbalans bör i så hög utsträckning som möjligt eftersträvas vid planläggning. 
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 Massor som bildas vid iordningställandet av allmän plats och inte kan återanvändas 

direkt bör placeras inom allmän plats med användning natur där så är möjligt utan 

påverkan på skyddade områden, skyddade arter eller fornlämningar. 

 Masshantering ska ske så att invasiva växter inte sprids inom eller utanför 

programområdet. 

 Där kraftledningar passerar genom kvartersmark ska erforderlig reglering av 

kvartersmark göras. 

Bild 15 visar ungefärlig möjlig hantering av dagvatten samt planprogrammets ungefärliga intentioner. 

Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Människors hälsa 

 Ytor för hantering av skyfall bör avsättas inom allmän plats där så är lämpligt. 

 Vissa gators höjd ska om nödvändigt regleras så att de kan användas av 

räddningstjänstens fordon även vid översvämning. 

 Lägsta tillåtna golvnivå ska om nödvändigt regleras så att byggnader inte översvämmas 

vid skyfall. 

 Naturliga lågpunkter bör i första hand planläggas som allmän plats och i andra hand 

undantas från möjlighet att uppföra byggnad. 

 Risker kopplade till transportleder för farligt gods ska beaktas vid detaljplanering i 

anslutning transportlederna. 

 Minst ett 30 meter brett byggnadsfritt område ska finnas från mitten av trafikverkets 

spår- och vägområden. 

 Skydd mot störningar ska planläggas inom kvartersmark mellan verksamheter som 

medför buller eller vibrationer som riskerar överstiga riktvärden och bostäder. 

 Kvartersmark väster om Virkesvägen bör planläggas för logistikverksamhet. 



Samrådshandling Miljökonsekvensbeskrivning 
Planprogram för Marjarps industriområde 
 

 

29 
 

 En gatuanslutning till riksväg 46 för räddningstjänsten bör möjliggöras för att 

säkerställa god tillgänglighet även vid nödsituationer. 

4.2 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning fortsätter och att ingen utveckling 

exempelvis likt planprogrammet sker inom programområdet. Detta alternativ bedömer inte 

effekter kopplade till utveckling på annan plats utan endast effekterna av fortsatt 

markanvändning i likhet med idag. 

Alternativet innebär att ungefär 78,5 hektar mark fortsatt används som jordbruksmark och att 

ungefär 10,9 hektar mark fortsatt används för skogsbruk. 

4.3 Andra alternativ 
Nedan beskrivs konsekvenserna av att utveckling sker på annan plats utan att platsen är 

specificerad. Planprogramområdet unika förutsättningar vad gäller närhet och koppling till 

Västra stambanan och befintliga terminaler kan inte hittas på annan plats i kommunen. 

Därutöver innebär planprogrammets detaljeringsgrad att ett nytt planprogram skulle behöva 

arbetas fram på annan plats för att kunna jämföra konsekvenserna. Eftersom de andra 

alternativens lokalisering inte har specificerats kan inte påverkan på miljöaspekterna beskrivas i 

kapitel 5 för sådant alternativ.  

Etableringsmöjligheter, likt de planprogrammet föreslår, placeras på annan odefinierad plats 

inom Skaraborg. Mark som idag har annan användning behöver förändras så att den stämmer 

för ändamålet. 

4.4 Jämförelse av alternativ 
Nedan beskrivs en jämförelse av icke platsbundna konsekvenser av nollalternativet och andra 

alternativa etableringslokaliseringar med programförslaget. 

Nollalternativet innebär utebliven utveckling av Marjarps industriområde och Skaraborg 

Logistic Center. Specifikt handlar det om att befintliga terminaler inte förlängs så att framtida 

längre godståg kan bruka dem. Reduktion av koldioxidutsläpp som en utveckling av området 

skulle uteblir men även fördelarna som en utveckling innebär för näringslivet inom Skaraborg 

uteblir. 

Andra alternativ innebär antingen att fördelarna med programförslaget i form av minskade 

koldioxidutsläpp uteblir eller att upprättandet av ny infrastruktur med kombiterminaler och 

koppling till Västra stambanan eller liknande krävs. Skulle etableringar samt sådan infrastruktur 

placeras inom en annan del av Skaraborg skulle det innebära en onödig konkurrens mellan den 

platsen och Skaraborg Logistic Center. Det skulle också innebära investeringskostnader för 

staten. 

Både nollalternativet och andra alternativ skulle innebära en outnyttjad potential för ökad 

kapacitet på terminalerna i och med den nya överlämningsbangård som projekteras inom 

Marjarps industriområde. Likaså skulle det innebära att det område inom programförslaget som 

enligt Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) – Göteborg och Västsverige omloppsnära 
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uppställningsspår, ärendenummer: TRV 2017/5355, är utpekat för framtida depå och 

uppställningsplats inte kan realiseras. 

Jämförelsen mellan programförslagets, nollalternativets och andra alternativa placeringars 

konsekvenser sammanställs i tabell 2 nedan. I tabellen innebär (+) att alternativet medför 

konsekvensen, (-) innebär att alternativet inte medför konsekvensen medan (-/+) innebär att 

alternativet eventuellt medför konsekvensen. 

Alternativ 

Konsekvenser 

Program-

förslaget 

Noll-

alternativet 

Andra 

alternativ 

Reducerade klimatutsläpp. + - -/+ 

Nyinvestering i terminaler och infrastruktur. - - -/+ 

Nytta för näringslivet. + - + 

Nyttjande av befintlig potential. + - - 

Onödig konkurrens mellan logistikområden. - - + 

Förenligt med ÅVS; TRV 2017/5355. + - - 

Förändrad markanvändning. + - + 

Tabell 2 visar en sammanställning och jämförelse av konsekvenserna av programförslaget, 

nollalternativet och andra alternativ. 

Av jämförelsen ovan framgår att programförslagets bedömda positiva konsekvenser så som 

nyttjande av befintliga terminaler och infrastrukturer, förenlighet med trafikverkets ÅVS samt 

att undvika onödig konkurrens mellan logistikområden överstiger de möjliga positiva 

konsekvenserna av andra alternativ. 
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5. Miljökonsekvenser 
I detta kapitel redovisas de miljöaspekter som beskriv i kapitel 1.2 samt miljökonsekvenserna 

för dem som följd av planprogrammet samt nollalternativet. 

5.1 Kulturmiljö 

5.1.1 Fornlämningar 

Förutsättningar 
Inom och i närheten av planprogramsområdet finns flera sedan tidigare kända fornlämningar 

och fornlämningsområden. Kartläggningen av dessa fornlämningar bygger på information från 

Riksantikvarieämbetet samt tidigare genomförda arkeologiska utredningar. För att tydligare 

beskriva vilka fornlämningar som finns i närområdet har de numrerats från 1 till 30, se bild 16 

nedan som beskriver var fornlämningarna är placerade. Det finns olika typer av fornlämningar 

men de vanligaste typerna är stensättningar och boplatser. Fornlämningarna 3, 12, 13, 14, 15, 

16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 är skadade, övertäckta, överodlade eller övervuxna. 

Fornlämningarna med nummer 1, 6, 7, 8, 10 och 17 är förstörda eller borttagna.  

 
Bild 16 visar fornlämningarnas placering i förhållande till planprogramområdet. Programområdet 

markerat med röd streckad linje. 

Miljöbedömning 

Programförslag 

Planprogrammet föreslår följande ställningstaganden gällande fornlämningar: 
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 Ovan jord synliga fornlämningar inom kvartersmark och allmän platsmark bör bevaras.  

Det innebär att fornlämningar som inte är synliga ovan jord och som planläggs för 

industriändamål eller gata ska slutundersökas och borttas till fördel för föreslagen 

markanvändning. Bild 17 nedan visar möjlig ungefärlig markanvändning samt 

fornlämningarnas placering. 

 
Bild 17 visar möjlig ungefärlig markanvändning enligt programförslaget samt fornlämningars 

placering. Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Den påverkan på fornlämningar som ett genomförande av programförslaget innebär bedöms 

som acceptabel för att möjliggöra den reduktion av koldioxid och utvecklingsmöjlighet för det 

regionala näringslivet som planprogrammet kan innebära.  

Nollalternativ 

Alternativet innebär att marken fortsatt brukas vilket bedöms kunna innebära viss negativ 

påverkan på fornlämningarna över längre tidsperspektiv. Sådan påverkan kan bestå av att 

lämningarna täcks av sten, odlas över, växer över eller förstörelse till följd av brukningen. 

Exempel på sådan påverkan finns på fornlämningar inom området idag.  

5.1.2 Kulturmiljöområden 

Förutsättningar 
Enligt kulturmiljöutredningen som togs fram i samband med arbetet med översiktsplanen 

omfattas planprogramområdet av sex så kallade kulturmiljöområden. De områden som helt eller 

delvis ingår i programområdet har angetts K1 och K6 för att förtydliga beskrivningen av dem 

och enklare särskilja dem från varandra. Utöver kulturmiljöområden finns även enskilda objekt 
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med olika bevarandevärde, viktiga siktlinjer, kulturhistoriskt värdefulla vägar eller stråk samt en 

kulturhistorisk helhetsmiljö. Bild 18 nedan visar var kulturmiljöområden, enskilda objekt, 

siktlinjer värdefulla vägar och kulturhistorisk helhetsmiljö finns och vilka som omfattas av 

planprogramområdet.  

I mindre känsliga områden är läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget mindre känsligt 

för förändring. Åtgärder innebär liten eller ingen risk för skada på riksintresset. Vid planering av 

bebyggelse och verksamheter i dessa områden finns inga särskilda anpassnings- eller 

kompensationsåtgärder vad gäller värden för riksintresset. 

I känsliga områden är läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget känsligt för förändring. 

Åtgärder innebär en måttlig risk för skada på riksintresset genom att:  

 Mer än obetydlig skada något eller några av de värden som utgör grunden för 

riksintresset.  

 Den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som 

riksintresse.  

Vid planering av bebyggelse och verksamheter i dessa områden rekommenderas noggranna 

anpassningar till landskapsbild och enskilda värdefulla objekt. 

I mycket känsliga områden är läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget mycket 

känsligt för förändring. Åtgärder innebär en stor risk för påtaglig skada på riksintresset genom 

att:  

 Mer än obetydlig skada något eller några av de värden som utgör grunden för 

riksintresset.  

 Den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som 

riksintresse.  

Vid planering av bebyggelse och verksamheter i dessa områden krävs noggranna anpassningar, 

försiktighetsåtgärder och/eller kompensationsåtgärder för att undvika påtaglig skada. 

Enskilda objekts bevarandevärde har också klassificerats enlig en tregradig skala; Lokalt 

bevarandevärde, regionalt bevarandevärde, nationellt bevarandevärde.  

Objekt med lokalt bevarandevärde är objekt som på ett mindre tydligt sätt representerar en eller 

flera viktiga teman för riksintresset. Objektet kan vara viktigt som komplement till omgivande 

A- och B-klassade miljöer samt riksintresseområdet i stort. Övergripande värden för 

landskapsbilden är viktigare att värna vid dessa områden än enskilda kulturhistoriska objekt. Ny 

bebyggelse behöver inordna sig i det övergripande landskapet och strukturerna. 

Objekt med regionalt bevarandevärde är objekt som väl representerar ett eller flera viktiga 

teman för riksintresset. Läsbarheten av kulturhistoriska sammanhang är tydlig. B-klassade 

miljöer kräver hänsyn vid etablering av nya verksamheter eller uppförande av ny bebyggelse. 

Objektet bör delvis skyddas genom exempelvis områdesbestämmelser eller planbestämmelser. 
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Bild 18 visar kulturmiljöområden med olika känslighet till förändring inom och i närheten av 

programområdet. Bilden illustrerar också var det finns byggnader/gårdar med bevarandevärde, viktiga 

siktlinjer, kulturhistoriskt värdefulla vägar samt kulturhistorisk helhetsmiljö. Planprogramområdet är 

markerat med röd streckad linje. 

K1 
Ett mindre känsligt kulturmiljöområde med två gårdsmiljöer samt ett koloniområde. Den ena 

gårdsmiljön har sedan utredningen genomförts rivits och den andra har ett lokalt 

bevarandevärde. 

K2 
Två mycket känsliga kulturmiljöområden som delvis avgränsats utifrån den kulturhistoriska 

helhetsmiljön som är en ungefärlig utbredning för säteriet Stora Bäckabos marker vid 1800-

talets början. Helhetsmiljön går fortfarande att uppleva i dagens landskap. Åkerns dominans har 

lång kontinuitet söder om Stora Bäckabo vilket gör vyn mot gården till en viktig siktlinje som 

förstärks av fornlämningar i området. De olika markslagen sammanbinds av brukningsvägar 

som i sig har ett kulturhistoriskt värde. Stora Bäckabos gårdsmiljö har vid översiktlig 

inventering bedömts ha ett regionalt bevarandevärde på grund av bevarad mangårdsbyggnad 

samt ekonomibyggnader från 1800-talets andra hälft. 

K3 
Området har ett regionalt bevarandevärde och består av den medeltida kyrkbyn Friggeråker som 

omges av ett öppet, mjukt kuperat odlingslandskap. I sin nuvarande omfattning består byn av 

bebyggelse både öster och väster om järnvägen. Området präglas av fullåkersbygd där de 

samlade åkerskiftena strålar ut från byn åt olika håll, avgränsade av vägar och stengärdesgårdar. 
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En bygata kantad av stora lövträd från bytån fortsätter västerut. Området karaktäriseras av 

samlad by med kyrka och prästgård samt bytå. 

K4 
Mindre känsligt kulturmiljöområde utan registrerade fornlämningar där marken varit på gränsen 

mellan säteriets åker- och betesmarker till de yttre betesmarkerna. I början av 1800-talet fanns 

här frälsegården Lilla Bäckabo. Det finns inga kända spår av denna gård men det skulle kunna 

påträffas vid en arkeologisk utredning. Genom området går en brukningsväg från riksväg 46 till 

Stora Bäckabo, denna sträcka har dock inte bedömts vara kulturhistoriskt värdefull. Generellt är 

fornlämningar allmänt förekommande. 

K5 
Ett mindre känsligt kulturmiljöområde vars gårdar som ingått i Marjarps by inte finns kvar. Den 

agrara landskapsbilden tillsammans med kvarvarande stenmurar är värdeskapande. Arkeologisk 

utredning är genomförd och fornlämningar berörda av befintlig planläggning har tagits bort. 

Stora delarna av den agrara landskapsbilden och flera av stenmurarna är borta på grund av 

tidigare planläggning. Endast mindre delar av området ingår i programområdet. 

K6 
Mycket känsligt kulturmiljöområde avgränsat till ett område med tre registrerade fornlämningar 

väster om Marjarps gård, två gånggrifter och en hällkista, två gravformer från bondestenåldern. 

Direkt öster om delområdet finns även tre stensättningar. Marjarps gård har bedömts ha 

regionala bevarandevärden, dels på grund av dess bevarade samlade struktur, dels på grund av 

omgivningen av fornlämningar. Gårdsbebyggelsen utgör, upplevelsemässigt, en viktig kontext 

för fornlämningarna och visar på kontinuiteten av det mänskliga brukandet i området. Gården 

har dock rivits och därmed bryts kontinuiteten.  

Miljöbedömning 

Programförslag 

Planprogrammet föreslår följande ställningstaganden vad gäller kulturmiljöområden: 

 Att brukningsvägen som går genom programområdet i öst-västlig riktning till viss del 

bör bevaras.  

 Att vissa befintliga gränser som trädridåer bör bevaras. 

 Att höjden på byggnader inom kvartersmark i programområdets norra delar bör regleras 

lägre så att stads- och landskapsbilden från Friggeråker kyrkbyn och Stora Bäckabo 

påverkas mindre. 

 Att byggnaders placering i norra delen av programområdet bör regleras så att de 

placeras så långt söderut som möjligt inom kvartersmarken.  

 Att vissa siktlinjer till Friggeråker kyrkby, Stora Bäckabo och ängsmarken norr om 

programområdet från gator inom området bör bevaras genom att reglera var byggnader 

kan placeras.  

 Att siktlinjer från vägar och gator mot synliga fornlämningar bör skyddas. 

Ett genomförande av programmets intentioner skulle kunna innebära att delar av mindre 

känsliga kulturmiljöområden K1, K4 och K5 påverkas. Även delar av mycket känsliga 
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kulturmiljöområden K2 och K6 samt delar av kulturmiljöområdet K3 kan påverkas. Vissa 

kulturhistoriskt värdefulla vägar eller stråk, några siktlinjer, en gårdsmiljö, vissa 

stengärdesgårdar samt delar av den kulturhistoriska helhetsmiljön kan i viss utsträckning 

komma att påverkas. 

Ställningstagandena bedöms innebära tillräckligt skydd samt att påverkan från planprogrammet 

inte innebär betydande påverkan på riksintresset för kulturmiljövården som helhet. 

Den påverkan på kulturmiljöområden som ett genomförande av programförslaget innebär 

bedöms som acceptabel för att möjliggöra den reduktion av koldioxid och utvecklingsmöjlighet 

för det regionala näringslivet som planprogrammets genomförande bedöms innebära.  

Bild 19 på nästa sida visar möjlig ungefärlig markanvändning enligt programförslaget och vilka 

delar av kulturmiljöområdena som kan påverkas.  

 
Bild 19 visar möjlig ungefärlig markanvändning enligt planprogrammet samt vilka delar av 

kulturmiljöområdena som kan påverkas. Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Nollalternativ 

Fortsatt brukning av marken på samma sätt som idag bedöms inte innebära någon nämnvärd 

negativ eller positiv påverkan på kulturmiljöområdena. 
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5.2 Vatten 

5.2.1 Ytvatten 

Förutsättningar 
Inom området finns inga känsliga vattenmiljöer men nedströms från området finns vattendraget 

Slafsan som omfattas av miljökvalitetsnormer som mynnar ut i Hornborgasjön som är ett 

naturreservat samt omfattas av riksintresse för naturmiljö- och naturvård. Se bild 20 nedan som 

visar dagvattenflödet igenom programområdet idag. 

 
Bild 20 visar dagvattenflödet genom programområdet idag. Programområdet är markerat med en röd 

streckad linje. 

Slafsan bedöms uppnå god ekologisk status med vissa förbehåll men inte god kemisk status på 

grund av vissa ämnen. De förbehåll som påverkar den ekologiska statusen är att det finns hinder 

för fiskar och andra vattenlevande djur samt att stränder och bottnar påverkats. Vattendraget är 

också påverkat av övergödning, främst på grund av den jordbruksmark som finns i vattendragets 

närhet.  

Vattendraget uppnår ej god kemisk status på grund av bromerad difenyleter (PBDE) samt 

kvicksilver och kvicksilverföreningar. I samtliga av Sveriges undersökta vattendrag överskrids 

gränsvärdet för PBDE. PBDE:er som innehåller brom är förbjudna att producera och använda. I 

samtliga av Sveriges undersökta vattendrag överskrids gränsvärdet för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. I Sverige gäller sedan 2009 förbud mot kvicksilverhaltiga varor med 

vissa undantag. Källor som har en betydande påverkan på vattendragets status är jordbruket, 

enskilda avlopp, atmosfärisk deposition, dammar, barriärer och slussar. 
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Miljöbedömning 

Programförslag 

Programförslaget innebär att mark som idag inte är hårdgjord kommer bli hårdgjord som 

antingen gata eller kvartersmark. För att hantera det dagvatten som dessa hårdgjorda ytor bidrar 

med innehåller planförslaget följande ställningstaganden:  

 Dagvatten från programområdet ska fördröjas och renas innan det lämnar 

programområdet. 

 Dagvatten från verksamheter ska renas och till viss del fördröjas inom den egna 

fastigheten. 

 Dagvattnet bör så långt som möjligt hanteras genom öppna diken. 

 Kommunens dagvattenplan ska följas. 

 Programområdets östra sida ska dräneras till det dike som inte passerar igenom Natura-

2000 området norr om planprogrammet. 

 Verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten behöver utökas så att det omfattar 

hela programområdet.  

 Samtliga diknings- och markavattningsföretag som helt eller delvis berörs av 

planprogramområdet behöver omprövas. 

 Allmän plats med användningen natur föreslås för områden som behövs för hantering 

av dagvatten. 

Bild 21 nedan illustrera möjlig ungefärlig markanvändning och ytor för fördröjning enligt 

programförslaget. 

  
Bild 21 visar möjlig ungefärlig markanvändning samt ytor för fördröjning enligt programförslaget. 

Programområdet är markerat med röd streckad linje. 
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Programförslaget bedöms inte påverka Slafsans kemiska status eftersom dagvattnet från 

kvartersmarken kommer fördröjas och renas innan det lämnar programområdet. 

Programförslaget innebär en utveckling av området med möjlighet för industri- och 

logistiketableringar, dessa verksamheters miljöpåverkan prövas vid etablering av MÖS. 

Planprogrammet innehåller också ställningstaganden som medför att dagvatten ska renas och till 

viss del fördröjas inom varje enskild fastighet innan det når kommunens dagvattenhantering. 

Det innebär att eventuellt förorenat dagvatten från verksamheter inte når den kommunala 

dagvattenhanteringen och inte heller i förlängningen Slafsan. Eftersom programmet innehåller 

ställningstaganden om fördröjning och rening av dagvatten bör inte heller övriga ytor så som 

gator bidra med föroreningar till Slafsan. Eftersom planprogrammet även innebär att marken 

inte längre kommer gödslas bedöms det innebära positiv inverkan på den ekologiska statusen 

vad gäller övergödning. 

Programförslaget bedöms alltså inte bidra med betydande mängder föroreningar och framförallt 

inte kvicksilver, kvicksilverföreningar eller bromerade och på så sätt försämra eller äventyra 

Slafsans kemiska status.   

Eftersom den ekologiska statusens bedömning beror på vandringshinder samt påverkan på 

stränder och botten bedöms inte programförslaget innebär någon negativ påverkan så att 

statusen försämras eller äventyras.   

Nollalternativ 

Alternativet innebär att mark fortsatt används som jord- och skogsbruk. Det bedöms innebära en 

fortsatt påverkan genom övergödning och bedöms därför kunna innebära en fortsatt negativ 

påverkan på Slafsans miljökvalitetsstatus. 

5.2.2 Grundvatten  

Förutsättningar 
Programområdet omfattas av de två grundvattenförekomsterna ”Falköping – Skövde” och 

”Falköping kalksten”. Båda har enligt vatteninformationssystem Sverige god kvantitativ status 

men endast förekomsten ”Falköping – Skövde” har även god kemisk status.  

Grundvattenförekomsten ”Falköping kalksten” uppnår inte god kemisk status på grund av höga 

halter av bekämpningsmedel som främst kommer från jordbruk. Förekomsten påverkas också av 

punktkällor av förorenade områden relaterade till textilindustri, kemtvätt och 

ytbehandlingsindustri.  

Grundvattenförekomsten ”Falköping – Skövde” har ett upptagningsområde med en area om 

ungefär 888 kvadratkilometer. Grundvattenförekomsten Falköping kalksten har ett 

upptagningsområde med en area om ungefär 100 kvadratkilometer. 

Miljöbedömning 

Programförslag 

Ett genomförande av programmets intentioner bedöms innebära att vatten i lägre utsträckning 

kan infiltreras till grundvattentäkterna eftersom mer mark blir hårdgjord. Sådan hårdgjord mark 

kan exempelvis bestå av byggnader, parkeringsplatser, gator eller gång- och cykelvägar. 

Effekten blir att färre ytor bidrar med vatten till grundvattenförekomsterna vilket kan påverka 
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deras kvantitativa status. Programområdet omfattar cirka 110 hektar eller strax över 1 

kvadratkilometer men på grund av planprogrammets detaljeringsgrad går det inte att exakt 

beräkna hur stor del av området som blir hårdgjort. Det kan dock vara rimligt att utgå från några 

olika scenarier med olika grader av hårdgjord mark som exempelvis 50, 60, 70 och 80 procent. 

Det skulle innebära att sammanlagt cirka 55, 66, 77 eller 88 hektar mark blir hårdgjord vilket 

motsvarar ungefär mellan 0,55 till 0,88 procent av förekomsten ”Falköping kalkstens” totala 

upptagningsområde. Det ska dock tilläggas att delar av marken inom upptagningsområdet redan 

hårdgjorts.  

Falköpings kommuns dagvattenplan ska efterlevas vid exploatering vilket bland annat innebär 

att 10 millimeter dagvatten ska fördröjas och renas inom fastigheten. Planprogrammets 

ställningstagande gällande fördröjning och rening av dagvatten bidrar till att motverka sänkning 

av grundvattennivåerna. 

Verksamheter som etableras inom programområdet som medför utsläpp som kan påverka 

grundvattnet ska prövas av tillsynsmyndigheten Miljösamverkan östra Skaraborg eller inneha 

miljötillstånd enligt Miljöbalken. 

Med anledning av beskrivningarna ovan bedöms planprogrammet inte medföra att 

miljökvalitetsnormernas kvantitativa status försämras eller äventyras. 

Nollalternativ 

Eftersom nollalternativet innebär att jordbruksmarken inte exploateras innebär det att 

bekämpningsmedel från brukningen kan fortsätta att negativt påverka 

grundvattenförekomsterna. 

5.3 Naturmiljö 

5.3.1 Generellt biotopskydd 

Förutsättningar 
Inom planprogramområdet finns ett antal biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet. 

Enligt genomförd naturvärdesinventering finns tre småvatten, åtta diken, tre alléer, åtta 

åkerholmar, 24 stenmurar och 58 odlingsrösen. Vissa av biotoperna överlappar varandra, det 

kan exempelvis handla om att det på samma plats finns odlingsröse och åkerholme. Se bild 22 

nedan som visar var de olika biotoperna finns inom planprogramsområdet.  
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Bild 22 visar biotoper som omfattas av generella biotopskyddet inom planprogramområdet. 

Programområdet markerat med röd streckad linje. 

Miljöbedömning 

Programförslag 

Programförslaget medför påverkan på vissa biotoper som omfattas av det generella 

biotopskyddet, se bild 23 nedan.  
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Bild 23 visar möjlig ungefärlig markanvändning enligt programförslaget. Programområdet är markerat 

med en röd streckad linje. 

På grund av påverkan på vissa biotoper som programförslaget innebär innehåller förslaget 

följande ställningstaganden: 

 Kompensationsåtgärder för påverkan på biotoper som omfattas av generellt biotopskydd 

bör följa förslagen nedan.  

Kompensationsåtgärder föreslås inom programområdet alternativt i angränsande områden som 

ägs av kommunen. Vid placering av kompensationsåtgärder för förlust av olika generella 

biotopskydd är utgångspunkten att de föreslagna platserna ligger inom eller i anslutning till 

odlingslandskapet. På så vis kommer nya kompenserande biotoper också omfattas av det 

generella biotopskyddet. 

Påverkan på, eller förlust av alléer, kompenseras genom en eller ett par av följande åtgärder:  

 Nyplantering av träd utmed vägar i närområdet. Nyplanteringen bör omfatta minst 

samma antal träd som försvinner på befintlig allé och utgöras av ädellövträd t.ex. lind, 

ek eller lönn.  

 Flytt av träd som påverkas till andra platser inom samma allé (fylla igen luckor i den 

befintliga allén) alternativ förlänga allén i den ände som ej påverkas. Om flytt ej är 

möjlig kan nyplantering utföras.  

 Restaurering av befintliga alléer.  

Stammar från avverkade träd från alléer bör placeras i naturområde i solbelyst läge i närheten 

(exempelvis åkerholme, betesmark, skogsbryn) för att öka på mängden lövved, vilket är direkt 

gynnsamt för insekter, kryptogamer, kräldjur, smådjur och fåglar. 
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Kompensationsåtgärder för förlust av odlingsrösen utgörs i denna utredning av följande åtgärd:  

 Flytt av det odlingsröse som påverkas till närliggande solbelyst plats inom område med 

användning natur. Storleken på det nya odlingsröset motsvarar storleken på det 

odlingsröse som försvinner.  

Kompensationsåtgärder för förlust av stenmurar utgörs i denna utredning av en eller ett par av 

följande åtgärder:  

 Flytt av den stenmur som påverkas till närliggande solbelyst plats inom område med 

användning natur. Storleken (bredd och längd) på den nya stenmuren motsvarar 

storleken på den stenmur som försvinner.  

 Restaurering av närliggande befintliga stenmurar som idag är igen-vuxna eller raserade. 

Restaurering innebär uppbyggnad av raserade delar, borttagning av övertäckande 

jordmassor och/eller röjning av lövsly, yngre träd (stamdiameter ≤ 10 cm) samt all gran, 

inom en meter ifrån respektive sida av stenmuren.  

Längden stenmur som ska restaureras bör vara minst dubbel så lång som längden stenmur som 

försvinner. Anledningen till detta är att en befintlig, men raserad/igenvuxen stenmur, fortfarande 

hyser ett visst biotopsvärde och restaureringen kan således inte likställas med återskapande av 

en helt ny stenmur (biotop).  

Kompensationsåtgärder för förlust av åkerholmar utgörs i denna utredning av en eller ett par av 

följande åtgärder:  

 Anläggning av ny åkerholme i område med användning natur, i närområdet till den 

åkerholme som försvinner. Storleken på den nya åkerholmen motsvarar storleken på 

den åkerholme som försvinner.  

 Naturvårdshöjande skötsel av åkerholmar i närheten till den åkerholme som påverkas. 

Skötsel innebär exempelvis röjning av sly och gran på åkerholmar som hyser 

medelålders till äldre lövträd.  

Förlust av öppna diken föreslås kompenseras genom anläggning av nya småvatten inom 

odlingslandskapets biotoper. Storleken på det nya småvattnet bör motsvara storleken på det 

vattenområde som försvinner. Förslaget grundar sig i att småvatten utgör en bra ekologisk 

livsmiljö för arter som gynnas av fuktiga-blöta biotoper samt att man med fördel bör undvika 

markavvattning på nya platser genom anläggning av nya öppna diken. I samband med 

tillskapande av nya småvatten bör dessa utformas så att den ekologiska funktionen blir så bra 

som möjligt.  

Dammarna bör vara tillräckligt djupa för att inte torrläggas under sommarhalvåret. Exakt hur 

djupa dammarna bör vara beror på var de anläggs och bör specificeras i senare skede. Det är 

positivt om dammarna placeras i ett soligt läge så att vattnet värms upp tidigt på våren. Finns 

det en skogsdunge eller några stora träd och buskar som ger skugga i en del av dammen är detta 

bra, men de bör i sådana fall stå i den norra delen av dammen. Fisk och kräftor ska inte 

planteras in eftersom dessa gärna äter amfibiers yngel. 

Eftersom negativ påverkan på biotoper som omfattas av det generella skyddet bör kompenseras 

bedöms programförslaget innebära liten eller ingen negativ påverkan. 
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Nollalternativ 

Alternativet bedöms innebära att de generella biotopskydden i huvudsak finns kvar men inte 

någon nämnvärd positiv påverkan. Det ska dock påtalas att de generella biotopskydden existerar 

eftersom marken brukats hårt och dessa biotoper utgör oaser inom marker som annars präglas av 

monokulturer med mycket låg eller obefintlig biologisk mångfald. Eventuellt skulle alternativet 

kunna innebära en mindre negativ påverkan eftersom det inte finns något krav på skötsel av 

biotoperna och de därmed riskerar att växa igen. 

5.3.2 Fridlysta arter 

Förutsättningar 
Inom och i närheten av programområdet har ett antal fridlysta arter observerats, dessa 

observationer har registrerats dels genom naturvärdesinventeringar men även artportalen och 

kommunens naturvårdsprogram. Enligt dessa källor har 18 olika fridlysta arter observerats i 

närområdet under de senaste 20 åren. Arterna vistas olika permanent på platsen, vissa eventuellt 

endast sporadiskt. Se bild 24 nedan för ungefärlig placering av respektive arters observation. 

 
Bild 24 visar fridlysta arter enligt artportalen, naturvärdesinventering och naturvårdsprogram. 

Markörernas placering är inte exakt utan indikerar ungefär var arterna har observerats. 

Några av platserna där skyddade arter noterats har sedan inventeringen påverkats och förstörts 

framförallt i samband med iordningställande av trafikverkets förbigångspår längs Västra 

stambanan. Det gäller ett odlingsröse i den nordvästra delen av programområdets östra del där 

buskmus, skogsödla och vanlig padda noterades. Odlingsröset finns inte längre kvar och delar 

av stenmuren har försvunnit eftersom ytan också använts för upplag och etablering under 

arbetets gång. Det gäller även de tidigare dikena längs Västra stambanan där buskmus och 
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skogsödla noterats både i norr och söder. Kompensationsåtgärder har genomförts för ingreppen 

för att locka bort buskmusen från ytorna som påverkades till ett område mellan 

dagvattendammar och Västra stambanan, se bild 25 nedan. 

 
Bild 25 visar områden där kompensationsåtgärder iordningställts för buskmus och områden som 

påverkats under iordningställandet av förbigångspåren. 

Fridlysta arter skyddas genom artskyddsförordningen och åtgärder i miljöer där fridlysta arter 

finns ska oftast föregås av en ansökan om dispens från förordningen. 

Miljöbedömning 

Programförslag 

Planprogrammet föreslår följande ställningstagande gällande fridlysta arter: 

 Biotoper där växt- och djurarter som omfattas av artskyddsförordningen identifierats 

ska så långt som möjligt skyddas från exploatering. 

Flera områden där fridlysta arter identifierats föreslås planläggas som allmän platsmark med 

användning natur för att på det sättet skydda arterna från exploatering. Eftersom odlingsröset 

försvunnit där buskmus, vanlig padda och skogsödla noterades vid iordningställandet av 

trafikverkets förbigångspår föreslås området inte skyddas. 

Det går inte att förutse alla åtgärder som kan komma att bli aktuella vid ett genomförande av 

detaljplanerna och skulle en åtgärd innebära påverkan på en art som skyddas enligt 

artskyddsförordningen krävs dispens innan åtgärden kan genomföras. Detaljplanerna måste 

dock säkerställa att de kan genomföras utan påverkan på fridlysta arter. 
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Bild 26 visar planprogrammets ungefärliga intentioner och skyddade arters inventeringsplats. 

Programområdet är markerat med röd streckad linje. 

Eftersom planprogrammet till stor del innebär skydd för fridlysta arter och eftersom arterna 

omfattas av skydd enligt artskyddsförordningen bedöms programförslaget innebära inga eller 

endast mindre negativa konsekvenser. 

Nollalternativ 

En fortsatt brukning av marken likt idag bedöms inte innebära varken positiva eller negativa 

konsekvenser för fridlysta arter. Framtida rationaliseringar av jordbruket kan dock innebära 

negativa konsekvenser för arterna. 

5.3.3 Natura 2000-området 

Förutsättningar 
Natura 2000-områden är riksintresseområde enligt 4 kap 1 och 8§ i miljöbalken (SFS 

1998:808). Områdena ska därför redovisas i kommunernas översiktsplaner och beaktas vid alla 

myndigheters beslut. Enligt 4 kap. 8§ miljöbalken får inte en detaljplan antas om den strider mot 

Natura 2000-reglerna. Bygglov får inte medges förrän eventuellt tillstånd enligt miljöbalkens 7 

kap 28§ lämnats. 

Norr om programområdet ligger våtmarken Friggeråker Stora Bäckabo vilken utgör Natura 

2000 habitat (SE0540181) samt biotopskyddsområde. Området ligger i lätt kuperad slättbygd 

med inslag av dungar och har en total areal av 1,2 ha. En mindre bäck rinner från sydost mot 

nordväst. I och vid bäcken finns blottade kalkhällar. En rännil ansluter till bäcken från sydväst. 

De naturtyper i området som speciellt måste bevaras är ”fuktängar med blåtåtel eller starr” samt 

”rikkärr”. Även kalkgräsmarker finns inom Natura 2000-området. Det långsiktiga målet med 

Stora Bäckabo är att bevara och utveckla rikkärret och fuktängarna så att rikkärrsarterna kan 
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expandera. Igenväxning, kvävenedfall, försurning, kemiska gifter, gödsling, upplag, schaktning, 

körskador, trädplantering, dikning, dämning, isolering/ fragmentering utgör sådana faktorer som 

kan påverka området negativt. 

Miljöbedömning 

Programförslag 

Två diken finns i närheten av Natura 2000-området, det mindre utgör tillflöde och det större 

passerar området. Se bild 27 på nästa sida som visar de två dikena.  

 
Bild 27 visar Natura 2000-området Stora Bäckabo, dess tillflöde samt det dike som avvattnar 

programområdets östra del som passerar väster om natura 2000-området.  

Planförslaget innehåller följande ställningstagande: 

 Programområdets östra sida ska dräneras till det dike som inte passerar igenom Natura-

2000 området norr om planprogrammet. 

Det större norrgående diket ska avvattna programområdets östra del och passerar utanför Natura 

2000-området. Diket passerar under flera vägtrummor med en diameter mellan 0,8-1,0 m, vilka 
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i sin tur stryper flödet innan diket passerar Natura 2000-området. Vid passagen förbi rikkärret 

ligger dikesbotten minst 3 meter under kringliggande marknivå. Diket som avvattnar 

programområdet bedöms därför inte tillföra vatten till Natura 2000-området. Bild 28 nedan med 

höjdkurvor och markerat Natura 2000-området visar att diket är lägre än Natura 2000-området 

och att diket måste passera en vägtrumma i norra delen av planområdet som stryper tillförseln. 

 

Bild 28 visar diket som avvattnar befintliga industriområde med höjdkurvor och Natura 2000-området 

markerat. 

Genom ställningstagandet bedöms planprogrammet inte innebära någon negativ påverkan på 

natura 2000-området. 

Nollalternativ 

Dagvatten från befintliga Skaraborg Logistic Center kommer fortsatt att avvattnas via samma 

dike som planprogrammet föreslår. Jordbruksmarken kommer fortsatt att avvattnas som idag 

vilket potentiellt kan bidra med gödningsmedel och bekämpningsmedel till diket som rinner 

igenom natura 2000-området och medföra en liten negativ påverkan. 
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5.4 Människors hälsa 

5.4.1 Buller 

Förutsättningar 
Inom programområdet förekommer buller från riksväg 46, länsväg 184, Torbjörnstorpsvägen, 

Västra stambanan. Buller kommer även förekomma från den överlämningsbangård som 

projekteras och det förekommer buller från befintliga terminaler.  

Utöver det bostadshus som finns inom programområdet är närmsta permanenta bostad inom 

fastigheten Friggeråker 25:9 cirka 60 meter väster om Torbjörntorpsvägen. Det finns även 

bostadshus på fastigheterna Friggeråker 23:1 och Friggeråker 23:8. Båda ligger ungefär 250 

meter norr om programområdet. Norr om programområdet finns ytterligare sex bostäder som 

alla ligger över 250 meter från programområdesgränsen.  

Bostadsområden söder om länsväg 184 främst väster om Västra stambanan bedöms uppleva 

buller från främst länsvägen samt stambanan och inte av buller från befintliga terminaler eller 

den nya överlämningsbangården.  

Miljöbedömning 

Programförslag 

Planprogrammet innehåller följande ställningstaganden angående bullerpåverkan:  

 Skydd mot störningar ska planläggas inom kvartersmark mellan verksamheter och 

bostäder där buller eller vibrationer riskerar överstiga riktvärden. 

Planprogrammet syftar till att möjliggöra för industrietableringar vilket inkluderar verksamheter 

med omgivningspåverkan. Sådana etableringar kan medföra bullerpåverkan. Exakt vilken 

bullerpåverkan verksamheterna medför är omöjligt att avgöra innan etablering eftersom det 

beror på typen av verksamhet. Etablering av ny depå eller utveckling av den befintliga väster 

om Västra Stambanan bedöms kunna innebära buller som överstiger riktvärden vid närmaste 

bostad. Därför föreslås att skydd mot störningar ska planläggas inom kvartersmark mellan 

verksamheter som medför buller som riskerar att överstiga riktvärden och bostäder. Detta 

ställningstagande säkerställer att planprogrammet inte medför störande buller. Vid 

genomförande av planprogrammet kommer det förekomma buller både vid anläggande av gator 

och eventuella spår samt vid byggnation.  

Nollalternativ 

Fortsatt brukning av marken bedöms inte innebära något betydande buller eller att riktvärden 

överskrids. 

5.4.2 Vibrationer 

Förutsättningar 
Det bedöms förekomma vibrationer från riksväg 46, länsväg 184, Västra stambanan, nya 

överlämningsbangården och befintliga terminaler. Inga av ovan nämnda vibrationskällor 

bedöms påverka närmaste bostäder så att riktvärden överskrids. 
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Miljöbedömning 

Programförslag 

Planprogrammet innehåller följande ställningstaganden angående vibrationspåverkan:  

 Skydd mot störningar ska planläggas inom kvartersmark mellan verksamheter som 

medför buller eller vibrationer som riskerar överstiga riktvärden och bostäder. 

Planprogrammet syftar till att möjliggöra för industrietableringar vilket inkluderar verksamheter 

med omgivningspåverkan. Sådana etableringar kan medföra vibrationspåverkan. Exakt vilken 

påverkan verksamheterna medför är omöjligt att avgöra innan etablering eftersom det beror på 

typen av verksamhet. Etablering av ny depå eller utveckling av den befintliga väster om Västra 

stambanan bedöms kunna innebära vibrationer som överstiger riktvärden vid närmaste bostad. 

Även en förlängning av befintliga terminaler bedöms kunna medföra ökat buller vid närmsta 

bostad. Därför föreslås att skydd mot störningar ska planläggas inom kvartersmark mellan 

verksamheter som medför vibrationer som riskerar att överstiga riktvärden och bostäder. Detta 

ställningstagande säkerställer att planprogrammet inte medför störande vibrationer alltså ingen 

negativ effekt. 

Nollalternativ 

Fortsatt brukning av marken bedöms inte innebära något betydande vibrationer eller att 

riktvärden överskrids. 

5.4.3 Störande ljus 

Förutsättningar 
Det förekommer ljus längs Västra stambana, speciellt vid de nya förbigångsspåren. Det 

förekommer även höga ljuslyktor vid befintliga terminaler samt längs riksväg 46 och länsväg 

184. Logistikverksamhet som den vid de befintliga terminalerna behöver vara belysta under 

dygnets mörka timmar av säkerhetsskäl både vid ankomst och avgång men även vid lastning 

och lossning. 

Miljöbedömning 

Programförslag 

Planprogrammet syftar till att möjliggöra för industrietableringar vilket inkluderar verksamheter 

med omgivningspåverkan. Sådana etableringar kan medföra ljussken som kan vara störande. 

Exakt vilken påverkan verksamheterna medför är omöjligt att avgöra innan etablering eftersom 

det beror på typen av verksamhet. Etablering av ny depå eller utveckling av den befintliga väster 

om Västra stambanan bedöms kunna innebära ljussken som kan vara störande vid närmaste 

bostad så även en förlängning av befintliga terminaler. Det är svårt eller omöjligt att vid 

planläggning förhindra eller minska effekten av ljus som uppfattas som störande vid ett 

genomförande av programförslaget. Ljuskällor med omgivningspåverkan som är störande för 

trafik eller boende på grund av hög ljusstyrka, bländning eller blinkande ljus är lovpliktiga 

enligt 6 kap. 3a§ PBF. Sådana ljuskällor kan i vissa fall avskärmas så att ljus inte når vissa 

riktningar. Det kan även hanteras som ett tillsynsobjekt om ljuset stör någon. Det bedöms vara 

få bostäder som kan påverkas av störande ljussken.  
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Nollalternativ 

Fortsatt brukning av marken bedöms inte innebära något betydande störande ljus och därmed 

ingen påverkan. 

5.4.4 Störande lukt 

Förutsättningar 
Det bedöms inte finnas källor till störande lukt inom programområdet. Det finns en gödselbrunn 

ungefär 350 meter norr om programområdet och hästsportverksamhet cirka 350 meter väster om 

programområdet som bedöms kunna bidra med störande lukt. Den förhärskande vindriktningen 

är dock västlig till sydlig vilket innebär att lukten inte kommer färdas mot programområdet. 

Programområdet omgärdas av främst jordbruksmark, förutom i söder, som tillfälligt kan bidra 

med störande lukt. 

Miljöbedömning 

Programförslag 

Planprogrammet innehåller följande ställningstagande om placering av olika markanvändningar: 

 Kvartersmark väster om Virkesvägen bör planläggas för logistikverksamhet. 

Planprogrammet syftar till att möjliggöra för industrietableringar vilket inkluderar verksamheter 

med omgivningspåverkan. Sådana etableringar kan medföra lukt som kan vara störande. Exakt 

vilken påverkan verksamheterna medför är omöjligt att avgöra innan etablering eftersom det 

beror på typen av verksamhet. Etablering av ny depå eller utveckling av den befintliga väster 

om Västra stambanan samt förlängning av befintliga terminaler bedöms inte innebära lukt som 

kan vara störande vid närmaste bostad. Eftersom kvartersmark väster om Virkesvägen bör 

planläggas för logistikverksamheter är det endast inom marken öster om Virkesvägen som 

tillgängliggörs för industrier med omgivningspåverkan exempelvis utsläpp som medför störande 

lukt. Den förhärskande vindriktningen är sydlig och västlig vilket innebär att potentiell lukt 

blåser mot nordost, bort från Falköping och de flesta omkringliggande bostäderna. 

Nollalternativ 

Fortsatt brukning av marken bedöms fortsatt innebära möjlighet till störande lukt för närmast 

belägna bostäder. Lukten bedöms dock vara av liten eller ingen konsekvens för närliggande 

bostäder eftersom det får anses vara tillhörande boende på landsbygden. 

5.4.5 Luftutsläpp 

Förutsättningar 
I närheten av programområdet är det fjärrvärmeverket på fastigheten Radiatorn 1 som har 

tillstånd för luftutsläpp. Tillståndet gäller bland annat långtgående krav på rening och högsta 

tillåtna halt av svaveldioxid, kväveoxider och stoft i utsläpp till luft och utsläpp av 

rökgaskondensat till vatten. 

Luftutsläpp från trafik förekommer både på gator inom och utanför programområdet men främst 

från trafiken på riksväg 46 och länsväg 184 eftersom den bedöms vara störst där. Även 

Torbjörntorpsvägen har viss trafik men inte i samma utsträckning.  
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Rimligtvis förekommer även luftutsläpp vid brukning av marken inom programområdet. I 

Sverige är jordbruket en av de tre största källorna till utsläpp av växthusgaser tillsammans med 

industrier och transporter. 

Den förhärskande vindriktningen innebär att samtliga luftutsläpp sprids bort från Falköpings 

tätort mot nordost och påverkar därmed i värsta fall ett fåtal bostäder på landsbygden. 

Miljöbedömning 

Programförslag 

Planprogrammet innehåller följande ställningstagande om placering av olika markanvändningar: 

 Kvartersmark väster om Virkesvägen bör planläggas för logistikverksamhet. 

Eftersom programförslaget syftar till att möjliggöra verksamheter som är platskrävande, 

transportintensiva samt medför omgivningspåverkan är en rimlig bedömning att programmet 

medför ökad trafik och ökat antal verksamheter med luftutsläpp. Att kvartersmark väster om 

Virkesvägen bör planläggas för logistikverksamheter innebär att det endast är inom marken 

öster om Virkesvägen som tillgängliggörs för industrier med omgivningspåverkan som 

luftutsläpp. På så sätt begränsas potentiella luftutsläpp från verksamheter samtidigt som de 

placeras i de östra delarna nära riksväg 46 istället för i de norra eller västra delarna av 

programområdet som är närmare bostäder. Den förhärskande vindriktningen är sydlig och 

västlig vilket innebär att potentiella luftföroreningar blåser mot nordost, bort från Falköping och 

de flesta omkringliggande bostäderna och påverkar i värsta fall ett fåtal bostäder på 

landsbygden. Därmed bedöms den påverkan från planprogrammet som endast lite negativ. 

Nollalternativ 

Vid fortsatt brukning av marken kvarstår de utsläpp som det för med sig i form av användning 

av maskiner. Utsläpp från trafiken på gatan inom området och utanför programområdet bedöms 

öka i enlighet med trafikverkets generella beräkningar för trafikökning. 
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6. Samlad bedömning 

6.1 Samlad bedömning miljöaspekter 
I den samlade bedömningen beskrivs de huvudsakliga konsekvenserna samlat och sammanvägt. 

Programförslaget bedöms kunna innebära negativa konsekvenser för fornlämningar och 

kulturmiljöområden som följd av att mark inom kulturmiljöområden och med fornlämningar 

under jord ianspråktas. Eftersom programförslaget föreslår planläggning av 

industriverksamheter bedöms det kunna innebära viss störande lukt och ljussken för vissa 

närliggande bostäder. För övriga miljöaspekter bedöms planprogrammet inte innebära 

nämnvärda negativa eller positiva konsekvenser eftersom planprogrammet innehåller 

ställningstaganden som förhindrar eller förmildrar konsekvenser vid ett genomförande.  

Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser för fornlämningar, yt- och grundvatten 

samt Natura 2000 området eftersom brukningen av marken på lång sikt har en negativ påverkan 

på fornlämningar och att gödningsmedel och eventuellt bekämpningsmedel når yt- och 

grundvattnet samt Natura 2000-området. För övriga miljöaspekter bedöms nollalternativet inte 

innebära nämnvärda negativa eller positiva konsekvenser eftersom brukning av marken varken 

bedöms skada eller gynna dem.  

Konsekvenserna för miljöaspekterna vid genomförande av programförslaget eller 

nollalternativet sammanfattas i tabell 3 nedan och följer bedömningsskalan enligt kapitel 2.2. 

Tabell 3 sammanfattar konsekvenserna av de programförslaget och nollalternativet fördelat på de 

miljöaspekter som behandlats i kapitel 5.  

Den negativa påverkan som ett genomförande av programförslaget innebär för miljöaspekterna 

ska avvägas mot de allmänna positiva effekterna som möjliggörs vad gäller reduktion av 

klimatutsläpp och uppfyllnad av miljömålet om begränsadklimatpåverkan samt möjligheter för 

det regionala näringslivet. Bedömningen är att den negativa påverkan inte överväger de positiva 

fördelarna som genomförande av planprogrammet medför. Att den negativa påverkan på 

allmänna intressen som fornlämningar och kulturmiljöområden samt enskilda intressen som 

störande ljus och lukt vid ett mindre antal bostäder inte överväger den positiva påverkan på det 

allmänna intresset att minska klimatutsläppen. Programförslagets negativa påverkan är främst 

lokal medan de positiva fördelarna är såväl regionala som nationella.  

Miljöaspekter Programförslag Nollalternativ  Stora positiva konsekvenser 

Fornlämningar    Positiva konsekvenser 

Kulturmiljöområden    Inga nämnvärda konsekvenser 

Ytvatten    Negativa konsekvenser 

Grundvatten    Stora negativa konsekvenser 

Generellt biotopskydd    

Fridlysta arter    

Natura 2000-området    

Buller    

Vibrationer    

Störande ljus    

Störande lukt    

Luftutsläpp    
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6.2 Måluppfyllelse 
I detta kapitel beskrivs planprogrammets uppfyllelse av miljökvalitetsmålen samt riktvärden och 

miljökvalitetsnormer. Måluppfyllelsen beskrivs i text och i ett antal tabeller. 

6.2.1 Miljökvalitetsmålen 
Alternativens uppfyllelse av miljökvalitetsmålen sammanfattas i tabell 4 nedan enligt följande. 

Alternativet bedöms bidra till att uppnå målet. 

Alternativet bedöms varken bidra till eller försämra möjligheterna till att uppnå målet. 

Alternativet bedöms inte bida till att uppnå målet eller försämrar möjligheterna.          

Miljömål Program-

förslag 

Noll-

alternativ 

Motivering 

Begränsad klimatpåverkan   Programförslaget möjliggör 

för en ökad reduktion av 

växthusgaser som uteblir vid 

nollalternativet där 

brukningen av marken 

bedöms bidra med utsläpp av 

växthusgaser. 

Frisk luft   Varken nollalternativet eller 

programförslaget bedöms 

påverkan möjligheterna att 

uppnå målet. 

Ingen övergödning   Att brukningen av marken 

fortsätter i ett nollalternativ 

bedöms bidra med 

övergödning. Eftersom 

programförslaget innebär att 

brukad mark ianspråktas 

bedöms gödningen minska. 

Levande sjöar och vattendrag   Programförslaget innehåller 

ställningstaganden angående 

dagvattenhantering som 

innebär fördröjning och 

rening av dagvatten. 

Nollalternativet innebär 

fortsatt potentiell påverkan 

från jord- och skogsbruk men 

även från befintliga områden. 

Påverkan bedöms ändå vara 

liten. 

Grundvatten av god kvalitet   Nollalternativet innebär 

potentiellt fortsatt utsläpp av 

bekämpningsmedel. 

Programförslaget innehåller 

ställningstaganden angående 

rening av dagvatten men 

innebär samtidigt att mark blir 

hårdgjord.  
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Myllrande våtmarker   Planförslaget innehåller 

ställningstaganden mot 

påverkan på våtmarken som 

är Natura 2000-område. 

Nollalternativet kan på lång 

sikt innebära att gödnings- 

och bekämpningsmedel når 

natura 2000-området. 

Ett rikt odlingslandskap   Planprogrammet innebär att 

jordbruksmark ianspråktas 

men det bedöms vara av 

väsentligt samhällsintresse att 

möjliggöra för fler 

klimatsmarta transporter. 

Nollalternativet innebär att 

marken fortsatt brukas likt 

idag vilket bedöms varken 

bidra eller försämra 

möjligheten att uppnå målet. 

God bebyggd miljö   Programförslaget innebär att 

potentiellt störande 

etableringar placeras i 

utkanten av staden med 

avstånd till bostadsområden. 

Nollalternativet innebär ingen 

förändring mot idag.  

Ett rikt växt och djurliv   Programförslaget innebär att 

områden med fridlysta arter 

planläggs som naturmark och 

skyddas från exploatering. 

Programförslaget innebär 

påverkan på vissa generellt 

skyddade biotoper men också 

förslag på kompensations-

åtgärder. Nollalternativet 

innebär ingen förändring mot 

dagsläget och ingen 

förbättring. 

Tabell 4 sammanfattar programförslagets och nollalternativet påverkan och uppfyllelse av 

miljökvalitetsmålen. 

6.2.2 Miljökvalitetsnormer 
Miljökonsekvensbeskrivningen för planprogrammet ska beakta miljökvalitetsnormer för 

ytvatten, grundvatten och luftkvalitet eftersom den geografiska avgränsningen omfattar 

vattendrag och grundvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer. Miljökvaliteten 

för ytvatten, grundvatten och luftkvaliteten får inte försämras.  

Ytvatten 

Programförslaget bedöms inte påverka Slafsans kemiska status eftersom dagvattnet från 

kvartersmarken kommer fördröjas och renas innan det lämnar programområdet. Även vid 

skyfall kommer programområdet att översvämmas utan att vattenflödet ut påverkas avsevärt. 
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Programförslaget innebär en utveckling av området med möjlighet för industri- och 

logistiketableringar, dessa verksamheters miljöpåverkan prövas vid etablering av MÖS och 

eventuella föroreningar i vatten ska renas innan det når kommunala dagvattenhanteringen. 

Programförslaget bedöms alltså inte bidra med kvicksilver, kvicksilverföreningar eller 

bromerade difenyleter och på så sätt påverka Slafsans kemiska status.  

Eftersom den ekologiska statusens bedömning beror på vandringshinder samt påverkan på 

stränder och botten bedöms inte programförslaget innebär någon negativ påverkan så att 

statusen försämras eller äventyras. 

Grundvatten 

Ett genomförande av programmets intentioner bedöms innebära att vatten i lägre utsträckning 

kan infiltreras till grundvattentäkterna eftersom mer mark blir hårdgjord. Sådan hårdgjord mark 

kan exempelvis bestå av byggnader, parkeringsplatser, gator eller gång- och cykelvägar. 

Effekten blir att färre ytor bidrar med vatten till grundvattnet vilket kan påverka 

grundvattenförekomsternas kvantitativa status. Eftersom planprogrammet innehåller 

ställningstaganden om att dagvatten ska hanteras inom området bedöms denna påverkan vara 

begränsad. Den kvantitativa statusen för både grundvattenförekomsterna är god och bedöms inte 

försämras. Vad gäller den kemiska statusen ska dagvatten från verksamheter enligt 

dagvattenplan och ställningstagande till viss del fördröjas samt renas. Denna rening måste ske 

utan påverkan på grundvattenförekomsterna vilket är något som säkerställs vid 

bygglovsprövning. Miljöprövning av tillsynsmyndighet sker även för utsläpp i vatten. 

Förekomsten Falköping kalksten uppnår inte god kemisk status på grund av bekämpningsmedel 

som numera är förbjudna i Sverige. Ett genomförande av programförslaget bedöms med 

anledning av ovanstående inte innebära ökade halter och på så sätt negativ påverkan på den 

kemiska statusen för grundvattentäkterna så att den försämras eller äventyras. 

Luft 

Luftkvaliteten i området bedöms vara god. Enligt uppgifter från Luft i Väst från 2019 ligger 

kväveoxidhalterna för de större vägarna i Falköping under den nedre utvärderingströskeln för 

miljökvalitetsnormen. En jämförelse mellan mätningar från 2010 respektive 2014 visar att 

årsmedelvärdet har sänkts från 15 mikrogram NO2/m3 per år till 11,2 NO2/m3 per år. Vad 

gäller partikelhalterna visar mätningar från Luft i Väst att årsmedelhalten, år 2017 för PM 10 

och PM 2,5 på Järnvägsgatan i Falköping, ligger under riktlinjerna för både miljökvalitetsnorm 

och miljömål. Planprogrammet möjliggör för etableringar som har omgivningspåverkan inom 

ett begränsat område öster om Virkesvägen. Dessa etableringar kan komma att påverka 

luftkvaliteten men deras miljöpåverkan kommer troligen att prövas vid etablering och de 

sammanlagda utsläppen bedöms bli begränsad eftersom området med omgivningspåverkan är 

begränsat.  

Ett genomförande av planprogrammet bedöms innebära en ökning av framförallt tung trafik 

men även personbilstrafik. Baserat på befintlig trafik och befintlig exploatering uppskattas den 

sammanlagda trafiken på Energigatan uppgå till ungefär 4 000 årsdygnstrafik. Ökad trafik 

skulle innebära ökade mängder utsläpp av NO2 och partiklar. Eftersom riktvärden för 

luftkvalitet inte överskrids vid de mest trafikerade gator i Falköping bedöms inte heller 

planprogrammet innebära att de överskrids. 
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Tabellen nedan sammanfattar programförslagets och nollalternativets påverkan på 

miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvattenkvalitet samt luftkvalitet. Bedömningen utgår 

från ifall MKN försämras , varken försämring eller förbättring  eller förbättras . 

MKN/Alternativ Programförslaget Nollalternativ 

Ytvatten   
Grundvatten   
Luftkvalitet   

Tabell 5 sammanfattar programförslagets och nollalternativets konsekvenser för MKN. 

6.2.3 Riksintressen  
Här kommer konsekvenser för berörda riksintressen att beskrivas utifrån programförslaget och 

nollalternativet. 

Kulturmiljövården, Kambrosilurområdet 
Ett genomförande av programförslaget innebär, som beskrivs i kapitel 5.1, vissa negativa 

konsekvenser på vissa kulturmiljöområden samt för vissa fornlämningar. För att undvika att 

dessa konsekvenser blir påtagliga innehåller planprogrammet ställningstaganden som bevarar 

vissa element av värde för riksintresset samt minskar påverkan från etableringar. Dessa 

ställningstaganden är: 

 Att byggnaders höjd bör regleras enligt nollplan för att minska påverkan på stads- och 

landskapsbilden.  

 Att vissa siktlinjer till Friggeråker kyrkby, Stora Bäckabo och ängsmarken norr om 

programområdet från gator inom området bör bevaras genom att reglera var byggnader 

kan placeras.  

 Att brukningsvägen som går genom programområdet i öst-västlig riktning till viss del 

bör bevaras genom planläggning av användningen natur.  

 Att höjden på byggnader inom kvartersmark i programområdets norra delar bör regleras 

lägre så att stads- och landskapsbilden från Friggeråker kyrkbyn och Stora Bäckabo 

påverkas mindre. 

 Att byggnaders placering i norra delen av programområdet bör regleras så att de 

placeras så långt söderut som möjligt inom kvartersmarken.  

 Att fornlämningar som är synliga över mark bör ingår i utformningen av 

kvartersmarken och på så sätt bevaras. 

 Att vissa befintliga gränser som trädridåer bör bevaras genom planläggning av 

användningen natur. 

 Att siktlinjer från vägar och gator mot synliga fornlämningar bör skyddas. 

Sammantaget bedöms ställningstagandena innebära att betydande påverkan på riksintresset kan 

undvikas. 

Nollalternativet innebär ingen påverkan på riksintresset. 
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Kommunikationer, Dryport Skaraborg 
Planprogrammet syftar till att möjliggöra för en utökning av marken som kan exploateras av 

verksamheter som gynnas av närheten till kombiterminalen samt vägarna. Ett genomförande av 

planprogrammet möjliggör också för en förlängning av vissa av terminalerna. Sammantaget 

innebär det möjlighet för fler godstransporter via tåg istället för lastbil. Ett genomförande av 

planprogrammet skulle innebära en effektivare användning av terminalerna. Därmed bedöms 

planprogrammet inte bara möjliggöra för en utveckling av terminalerna utan även en effektivare 

användning av dem och därmed vara positivt för Dryport Skaraborg. 

Nollalternativet innebär att en effektivare användning av terminalerna inte kan skapas och 

bedöms därmed vara negativt för Dryport Skaraborg. 

Kommunikationer, Länsväg 184 
Planprogrammet bedöms innebära en ökning av främst tung trafik men ingen ny anslutning till 

länsväg 184. Därmed bedöms planprogrammet inte innebära någon negativ påverkan på 

riksintresset. 

Nollalternativet innebär inte heller någon negativ påverkan på länsväg 184. 

Kommunikationer, Riksväg 46 
Planprogrammet möjliggör för en eventuell anslutning till riksväg 46 som skulle kunna påverka 

riksintresset negativt. 

Nollalternativet innebär ingen påverkan på riksintresset. 

Kommunikationer, Västra Stambanan 
Programförslaget bedöms innebära fler godstransporter via tåg och därmed mer trafik på Västra 

stambanan men inte något hinder för själva stambanan. Planprogrammet bedöms inte innebära 

någon negativ påverkan på riksintresset. 

Nollalternativet innebär ingen påverkan på riksintresset. 

Tabellen nedan sammanfattar programförslagets och nollalternativets bedömda påverkan på 

ovan beskrivna riksintressen. Riksintressena påverkan har bedömts utifrån dess åverkan och 

graderas här i en fyrgradig skala enligt följande: Positiv påverkan, Ingen påverkan, liten 

påverkan eller påtaglig påverkan. 

Riksintresse/Alternativ Programförslag Nollalternativ 

Kulturmiljövården Liten påverkan Ingen påverkan 

Kommunikationer – Dryport Skarborg Positiv påverkan Påtaglig påverkan 

Kommunikationer – Väg 184 Ingen påverkan Ingen påverkan 

Kommunikationer – Väg 46 Liten påverkan Ingen påverkan 

Kommunikationer – Västra stambanan Ingen påverkan Ingen påverkan 

Tabell 6 visar en sammanfattning av de olika alternativens påverkan på riksintressena. 

Sammantaget bedöms planprogrammet innebära liten negativ påverkan på riksintresset för 

kulturmiljövården och väg 46 medan nollalternativet inte innebär någon påverkan förutom på 

riksintresset kopplat till Dryport Skaraborg. Den negativa påverkan som planprogrammet 
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innebär övervägs av dess positiva påverkan det skulle innebära för riksintresset Dryport 

Skaraborg.   

6.3 Målkonflikter 
Ett antal målkonflikter har identifierats gällande uppfyllelse av olika mål och andra intressen. 

Det finns ett antal olika metoder för att bedöma målkonflikter, bland annat olika slags matriser, 

multikriterieanalys och GIS-analys. Inom ramen för denna miljökonsekvensbeskrivning 

används en matris för att översiktligt analysera målkonflikterna.  

I tabell 7 nedan visas de mål och allmänna intressen som berörs av planprogrammet och som 

står i konflikt med varandra eller samverkar utifrån ett genomförande av planprogrammet. 

Konflikten eller samverkan mellan de olika målen och allmänna intressena har graderats enligt 

nedanstående skala: 

 
Helt motstående – Omöjligt att uppnå målen/allmänna intressen samtidigt. 

 

 
Delvis motstående – Det finns vissa aspekter som medför att målen/allmänna intresset inte kan 

uppnås samtidigt. 

 

 
Neutralt – Det finns varken konflikt eller samverkan. 

 

 
Samverkar – De olika intressena kan samverka. 
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Begränsad klimatpåverkan              

Jordbruksintressen              

Naturvärden              

Kulturmiljöområden              

Fornlämningar              

Regionalt expansivt näringsliv              

MKN Grundvattenkvalitet              

MKN Ytvattenkvalitet              

MKN Luftkvalitet              

God bebyggd miljö              

Människors hälsa              

Riksintresse för kommunikationer              

Riksintresse för kulturmiljövården              

Tabell 7 visar vilka mål eller allmänna intressen som är motstående eller samverkar. 

Som framgår av tabellen ovan bedöms inte målet begränsad klimatpåverkan kunna vara 

förenligt med jordbruksintressen eftersom jordbruksmark måste ianspråktagas. Det är dessutom 

delvis oförenligt med kulturmiljöområdena och fornlämningar eftersom programförslaget 

innebär negativ påverkan på vissa fornlämningar och delar av kulturmiljöområden samtidigt 

som det innehåller ställningstaganden för att undvika betydande negativ påverkan. 

Vid detaljplaneläggning är det inte ovanligt att det finns motstående intressen oavsett om de är 

allmänna eller enskilda. Programförslaget innehåller ställningstaganden som vid 

detaljplaneläggning skulle kunna vara i konflikt med varandra i vissa områden, exempelvis 

hantering av dagvatten och bevarande av naturvärden. Som vid all detaljplaneläggning måste ett 

avvägande göras i varje enskild detaljplan och för varje markområde. Förslagsvis bör 

exempelvis sådana allmänna intressen som människors hälsa och säkerhet samt säkerställa 

riksintressen och miljökvalitetsnormer prioriteras framför andra allmänna eller enskilda 

intressen.  
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7. Uppföljning & utredningsbehov 
Miljöbalkens sjätte kapitel ställer krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en 

redogörelse för ”de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 

miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför” (6 kap. 12 § punkt 9, 

miljöbalken). 

Uppföljningen är avgörande för om syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga målet om 

en hållbar utveckling ska kunna uppnås. Det finns olika sätt att säkerställa att miljöhänsyn finns 

med i det fortsatta planarbetet inom ramen för genomförandet av planprogrammet. Det kan 

handla om specifika planbestämmelser, genomförandebeskrivning, exploateringsavtal eller 

liknande. Uppföljningen bidrar också till en ökad kunskap och på sikt ett bättre och effektivare 

miljöbedömningsarbete.  

Boverket rekommenderar att uppföljningen av den miljöpåverkan som genomförandet av en 

plan faktiskt får, så långt som är möjligt ska kopplas till befintliga system för tillsyn, 

miljöledning och övervakning. I den mån det är möjligt avses uppföljningen av 

planprogrammets miljöpåverkan samordnas med dessa befintliga processer. Uppföljning 

kommer ske under framtagandet av kommande detaljplaner men även när de har genomförts. 

Kommunen bör då ta ställning till om ytterligare åtgärder behöver beslutas om och genomföras 

för att långsiktigt utvecklas på ett hållbart sätt. 

I samband med detaljplanering av området finns det ett behov av att hantera risker kopplade till 

transport av farligt gods samt eventuellt en mer detaljerad utredning av dagvattenhantering. Det 

kan även komma att krävas mer detaljerade uppskattningar av trafikmängd samt behov av 

ytterligare anslutningar till vägnätet. 

Vid detaljplaneläggning samt vid bygglovsprövning måste det säkerställas att marken får sådan 

beskaffenhet att dagvatten inte leds till Natura 2000-området. 

Mätningar av föroreningshalt i vattnet som lämnar programområdet bör genomföras av 

Miljösamverkan Östra Skaraborg för att säkerställa att halten föroreningar inte stiger och på så 

sätt hotar att försämra miljökvalitetsnormen för Slafsan. Vatten- och avloppsavdelningen ska 

säkerställa att verksamheter fördröjer dagvatten från fastigheten innan den ansluts till 

kommunala nätet. 
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8. Skadeförebyggande åtgärder 
Under denna rubrik beskrivs eventuella åtgärder och hänsynstaganden som redan har 

inkluderats i planprogrammet tillsammans med de förslag till ytterligare åtgärder som 

uppkommit vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen.  

8.1 Redan inarbetade åtgärder 
Här beskrivs de åtgärder som redan var inarbetade i planprogrammet och därmed inte var en 

effekt av miljökonsekvensbeskrivningens framtagande. Sådana åtgärder består av följande 

ställningstaganden: 

 Fastigheter om minst 10 000 kvadratmeter ska kunna bildas. 

 En fortsättning av Virkesvägen norrut och västerut bör planläggas. 

 En gata parallellt med Virkesvägen mellan Virkesvägen och riksväg 46 bör planläggas. 

 Gata med anslutning till Virkesvägen bör planläggas österut mot riksväg 46. 

 Gata med anslutning till Torbjörntorpvägen bör planläggas. 

 Säkerställa möjlighet att uppföra gång- och cykelbanor längs Virkesvägens fortsättning 

och tillgänglighet för kollektivtrafik längs samtliga gator inom allmän plats i den östra 

delen av programområdet. 

 En sammanhängande struktur mellan grönområden bör eftersträvas vid planläggning. 

 Vid detaljplaneläggning ska ekosystemtjänster beaktas och grönytefaktor beräknas. 

 Användningen natur föreslås för områden som har naturvärdesklass 2. 

 Allmän plats med användningen natur föreslås för områden som behövs för hantering 

av dagvatten.  

 Dagvatten från programområdet ska fördröjas och renas innan det lämnar 

programområdet. 

 Dagvatten från verksamheter ska renas och till viss del fördröjas inom den egna 

fastigheten. 

 Dagvattnet bör så långt som möjligt hanteras genom öppna diken.  

 Kommunens dagvattenplan ska följas. 

 Ovan jord synliga fornlämningar inom kvartersmark och allmän platsmark bör bevaras. 

 Biotoper där växt- och djurarter som omfattas av artskyddsförordningen (ASF) 

identifierats ska så långt som möjligt skyddas från exploatering. 

 Kompensationsåtgärder för påverkan på biotoper som omfattas av generellt biotopskydd 

bör följa förslag i planprogrammet. 

 Programområdets östra sida ska dräneras till det dike som inte passerar igenom Natura-

2000 området norr om planprogrammet. 

 Ytor för hantering av skyfall bör avsättas inom allmän plats där så är lämpligt. 

 Verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten behöver utökas så att det omfattar 

hela programområdet.  

 Ledningar för dricks- och spillvatten bör anläggas under gator i samband med 

utbyggnad. 

 Samtliga markavattningsföretag som helt eller delvis berörs av planprogramområdet 

behöver omprövas eller upphävas. 

 Massbalans bör i så hög utsträckning som möjligt eftersträvas vid planläggning. 
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 Massor som inte kan återanvändas direkt bör placeras inom allmän plats med 

användning natur där så är möjligt utan påverkan på skyddade områden, skyddade arter 

eller fornlämningar. 

 Där kraftledningar passerar genom kvartersmark ska erforderlig reglering av 

kvartersmark ska göras. 

 Minst ett 30 meter brett byggnadsfritt område ska finnas från mitten av trafikverkets 

spår- och vägområden. 

 Risker kopplade till transportleder för farligt gods ska beaktas vid detaljplanering i 

anslutning transportlederna. 

 Byggnaders höjd bör regleras enligt nollplan för att minska påverkan på stads- och 

landskapsbilden.  

 Vissa siktlinjer till Friggeråker kyrkby, Stora Bäckabo och ängsmarken norr om 

programområdet från gator inom området bör bevaras genom att reglera var byggnader 

kan placeras.  

 Brukningsvägen som går genom programområdet i öst-västlig riktning bör till viss del 

bevaras genom planläggning av användningen naturmark.  

 Höjden på byggnader inom kvartersmark i programområdets norra delar bör regleras 

lägre så att stads- och landskapsbilden från Friggeråker kyrkbyn och Stora Bäckabo 

påverkas mindre. 

 Byggnaders placering i norra delen av programområdet bör regleras så att de placeras så 

långt söderut som möjligt inom kvartersmarken.  

 Siktlinjer från vägar och gator mot synliga fornlämningar bör skyddas. 

 Vissa befintliga gränser som trädridåer bör bevaras genom planläggning av 

användningen natur. 

 En sammanhängande struktur mellan grönområden bör eftersträvas vid 

detaljplanläggning. 

 Naturområden bör utformas och placeras för att möjliggöra besök. 

8.2 Förslag till ytterligare åtgärder 
Under denna rubrik presenteras de åtgärder som föreslås som en följd av framtagandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen. Sådana åtgärder består av följande ställningstaganden: 

 Skydd mot störningar ska planläggas inom kvartersmark mellan verksamheter och 

bostäder där buller eller vibrationer riskerar överstiga riktvärden. 

 Kvartersmark väster om Virkesvägen bör planläggas för logistikverksamhet. 

 Vissa gators höjd ska om nödvändigt regleras så att de inte översvämmas så att gatorna 

kan användas av räddningstjänstens fordon. 

 Lägsta tillåtna golvnivå ska om nödvändigt regleras så att byggnader inte översvämmas. 

 Naturliga lågpunkter bör i första hand planläggas som allmän plats och i andra hand 

undantas från möjlighet att uppföra byggnad. 
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9. Slutsats 
Resultatet av denna miljökonsekvensbeskrivning och de föreslag till ytterligare åtgärder som 

presenterats är att ett genomförande av planprogrammet förvisso bedöms innebära vissa lokala 

negativa effekter utöver de positiva men att det inte bedöms innebära en betydande 

miljöpåverkan. 
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Omslagsbilden är som sedvanligt inom den arkeologiska praktiken en uppvisning av ”det bästa” (?) fyndet: ett korsformigt spänne från den 
period av järnålder vi kallar folkvandringstid. Spännet - hittades tillsammans med ett annat i det som var kvar av en grav, som en gång 
lagts i ett slags kistliknande litet utrymme av kalkstenshällar och  sten. Med tiden hade graven blivit övergiven och bortglömd och fick 

senare funktionen av åkerholme där man lade upp sten. Platsen förundersöktes i april 2009 och då återfanns det som var kvar från landet 
längesedan. Det var såpass litet bevarat att det kunde tas bort i och med förundersökningen, men först efter dokumentation. Eftersom 

allt togs bort tedde det sig passande att en sista gång lägga vårens första blommor platsen för graven, tillsammans med det korsformiga 
dräktspännet, med ett häst- eller kanske ormliknande huvud i nedre änden.
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1 Omfattningen av den arkeologiska utredningen samt forn-
lämningsområden som identifierats tidigare och i samband 

med de arbeten som Västergötlands museum genomfört 2007 



1

redovisning av arkeologi 2007 - 2009

RAPPORT

Redovisning av arkeologiska resultat och konsekvenser
Detaljplanearbete Logistikcentrum

Tillämpligt exempel ur lagen om 
kulturminnen, vilken legat till 
grund för utredningar och undersök-
ningar (aktuellt utdrag ur Kulturmin-
neslagens 2 kapitel, SFS 1988:950). 
Det är med myndigheten länssty-
relsen kommunen samrått. Väster-
götlands museums roll har varit att 
fungera som utförare av arkeologiska 
tjänster.

Bakgrund

Västergötlands museum har sedan 2007 genomfört olika typer 
av arkeologiska arbeten inför planeringen av ett logistikcentrum 
i Marjarpsområdet, Friggeråkers socken. De här markerna 
ligger i ett område rikt på sedan länge kända fornlämningar, väl 
värda att beakta och ta hänsyn till i samhällsutveckling i den 
mån de kan konstateras ha ett relevant innehåll. Arbetena har 
genomförts vid olika tillfällen (utredning – förundersökning – 
undersökning) efter beslut av Länsstyrelsen Västra Götaland. 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bedömde att så omfattande 
markexploatering innebar dels en risk för att nya, hittills okända 
fornlämningar skulle kunna beröras, dels för att undersöka och 
beskriva omfattningen av redan kända fornlämningar. 

Arbetsprocessen arkeologi i Marjarpsområdet har till november 
2009 bestått av en sådan arkeologisk utredning (2007) samt 
förundersökningar av fornlämningsplatser (2008 – 2009). För 
de delar som omfattas av arbetet med detaljplanen har relevanta 
utredningar och förundersökningar slutförts i fält. Resultaten 
redovisas i rapporter, som i regel inte finns tillgängliga mer 
omedelbart efter genomförda fältarbeten. Av större vikt är den 
omedelbara återrapportering som kan ske i direkt anslutning 
till genomförda arbeten, där fokus ligger på resultatredovisning 
med konsekvens för förestående planering. Det här dokumentet 
är ett sådant exempel. Det har sammanställts i efter avslutade 
förundersökningar i oktober 2009. I det fall mer speciella uttryck 
används förklaras de närmare i slutet av den här korta rapporten.

10 § Den som avser att 
uppföra en byggnad eller 
en anläggning eller genom-
föra ett annat arbetsföre-
tag bör i god tid ta reda på 
om någon fast fornlämning 
kan beröras av företaget 
och i så fall snarast sam-
råda med länsstyrelsen.
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Resultat – inledande sammanfattning

Resultaten låter sig enklast redovisas i en översiktlig kartbild 
med bas i ortofoton - se den sista kartbilden i rapporten, bild 11. 
Kartan visar konsekvensen av resultaten från undersökningarna 
på ett mycket översiktligt plan. Den större gräns som ritats in på 
ortofotot i bild 1 och 11 motsvarar det totala utredningsområdet 
(2007), där även  fornlämningarnas identifikationsnummer 
återges i bild 11 (alla hör till Friggeråkers socken). Inom 
utredningsområdet hittades flera nya lämningar 2007 (nummer 
över 100; tvåställiga nummer är fornlämningsplatser som varit 
kända sedan länge). En i kartbilden överkorsad fornlämning, 
eller del av sådan, innebär att arkeologi inom området stannar 
i och med de nu utförda undersökningarna. Av kartan bild 
11 framgår alltså att det i dagsläget (2009-10-12) enbart är 
fornlämningen Friggeråker 116 som behöver undersökas 
närmare.

VAR I PROCESSEN ÄR VI? 
Till och med november 2009 är 

arkeologisk utredning och för det nu 
aktuella planområdets initiala del alla 
förundersökningar genomförda. Vid 
flera av de genomförda förundersök-
ningarna har en utökad form av för-
undersökning skett varvid lämningar 
borttagits i sin helhet, eller så har 
resultaten inneburit att man inte kan 
se det som motiverat med fortsatta 
undersökningar. Undantaget är för 
närvarande endast en fornlämning, 
Friggeråker 116 (se text, kartor 
samt tabell) samt Friggeråker 103 
(för vilken länsstyrelsen beslutat om 
borttagande utan särskild arkeolo-
gisk undersökning).
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Arkeologisk utredning 2007

Enkelt uttryckt har utredningsarbetet gått ut på att översiktligt 
söka efter, identifiera och på ett enkelt plan beskriva 
okända fornlämningsplatser. I regel uttrycks det generellt  i 
Länsstyrelsens kravspecifikationer som att alla fornlämningar 
skall vara kända efter en arkeologisk utredning. Reellt sett 
går det inte att upprätthålla en sådan ambition utan att t ex 
totalavbana eller på liknande sätt kontrollera om det finns spår 
av fornlämningar som dolts under mark i ett större område. 
Inom den arkeologiska praktiken har dock utvecklats sätt att 
med mer eller mindre rimliga arbetsinsatser och konsekvenser 
just söka efter, identifiera och på ett enkelt sätt beskriva okända 
fornlämningsplatser, utan att man enkelt uttryckt behöver vända 
på varenda grästorva. Man måste förlita sig till de bedömningar 
som gjorts. I slutänden kan länsstyrelsens ”skall”-krav praktiskt 
sett tolkas som att fornlämningar som inte ”avslöjats” i och med 
en genomförd utredning inte existerar. Man får därmed s a s vara 
nöjd med dem som bragts i dagen vid en utredning.

Efter genomförd utredning (2007; med komplettering 2009 
inom fastigheten Marjarp 25:1) visade det sig finnas flera platser 
inom Marjarpsområdet som hade indikationer på att vara dittills 
okända fasta fornlämningar, om än med okänd utsträckning 
och okänt innehåll. Notera att utredningsområdet inte 
nödvändigtvis sammanfaller med DP-området. Det ursprungliga 
utredningsområdet var större än de områden man arbetar med i 
dagsläget.

Utredningen resulterade i 13 nya fasta fornlämningar (områden/
ytor) och en fyndplats (karta bild 4). Därtill kompletterades 
två sedan tidigare kända boplatser med nytt fyndmaterial, 
fornlämningarna Friggeråker 85 och 86. De observationer som 
gjordes vid utredningen redovisas i tabell samt karta nedan. 
Platserna är markerade som område nr 1-15 samt en punkt som 
indikerar ett nyupptäckt block med en skålgrop (Friggeråker 
107). För de som berörs av planområde/en har det varit aktuellt 
med arkeologiska förundersökningar som beskrivs närmare 
nedan.
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UTREDNINGSOMRÅDE FORNL NR AKTUELL STATUS PER 2009-10-08

Område 1 - Område med 
boplatslämningar 

Friggeråker 102 Undersökt och borttagen vid 
förundersökningen 2008-05

Område 2 - Område med 
boplatslämningar 

Friggeråker 106 Ej undersökt (i planerad naturmark)

Område 3 - Område med 
boplatslämningar (härd)

Friggeråker 103 Ansluter trol till en år 2000 undersökt 
och borttagen boplats, RAÄ 98. Kan 
borttagas utan undersökning (Lst dnr 
431-47558-2007 beslut 2009-09-16).

Område 4 - Område med 
boplatslämningar 

Friggeråker 116 Förundersökt 2008-11. Ej borttagen 
per 2009-10. Kan undersökas med 
låg/riktad ambitionsnivå

Område 5 - Område med 
boplatslämningar 

Friggeråker 113 Undersökt och borttagen vid 
förundersökningen 2008-11

Område 6 – Område 
med riklig förekomst av 
flintfynd och förekomst av 
boplatslämningar 

Friggeråker 112 Del/förundersökt 2009-04 (ingen 
fortsättning), kompletterande 
bedömning höst 2009 – ingen 
fortsättning

Område 7 – 
Stenåldersboplats som 
utgörs av område med 
rikligt förekomst av 
flintmaterial. 

Friggeråker 111 Undersökt – ej återfunnen vid 
förundersökning 2009-09 och 2009-
10 – ingen fortsättning

Område 8 – Boplatsområde 
(observationer 
av anläggningar i 
utredningsschakt samt fynd 
från ytinventering 

Friggeråker 110 Undersökt – ej återfunnen vid 
förundersökning förundersökning 
2009-09 och 2009-10 – ingen 
fortsättning

Område 9 – Boplatsområde 
Bestående av en härd och 
ytinventerade flintfynd

Friggeråker 109 Ej undersökt (utanför aktuellt 
planområde)

Område 10 Boplatsområde Friggeråker 104 Ej undersökt (i ”resursmark”)

Område 11 Boplatsområde Friggeråker 108 Ej undersökt (utanför aktuellt 
planområde)

Område 12 – Fyndplats för 
flinta -Förekomst av flinta. 

Friggeråker 115 Ej undersökt (utanför aktuellt 
planområde; i kant av ”resursmark”)

Område 13 – 
Boplatsområde 

Friggeråker 114 Ej undersökt (i planerad naturmark)

Område 14 – Tidigare känd 
fornlämning, Friggeråker 
85:1, stenåldersboplats

Friggeråker 85 Ej undersökt (utanför aktuellt 
planområde)

Område 15 – Tidigare känd 
fornlämning, Friggeråker 
86:1, stenåldersboplats

Friggeråker 86 Ej undersökt (utanför aktuellt 
planområde)

Skålgropssten - Block med 
skålgropsförekomst

Friggeråker 107 Omgivande område förundersökt 
2009-04. Undersökt och borttagen 
enl beslut av länsstyrelsen -  okt. 
2009

TABELLEN berättar om utredningsre-
sultaten 2007, där områdena 1 - 15 
samt Skålgropsstenen identifierades 
som fornlämningar. Områdena visas 
i kartan på motsående sida. Plat-
serna fick som ”nya” fornlämningar 

efter utredningen unika identifika-
tioner i FMIS, Friggeråkers socken 
(kolumn 2), och det är de namn vi 
använder om dem idag. Den tredje 
kolumnen anger status per 2009-10 
för lämningarna.
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KARTAN visar de områden som iden-
tifierades som fornlämningsplatser/
med fornlämningsindikationer vid 
utredningen 2007. Observera att 
kartan är en redovisning av vad som 
hänt i och med utredningen - i pla-

neringssammanhang är den, vilket 
framgår av kommentarerna i tabel-
len - redan  historia. I planerings-
sammanhang bör man hellre ta del 
av de kartor som följer i rapporten.

4
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Arkeologiska förundersökningar 2008 - 
2009 

Om resultaten av de olika förundersökningarna berättas nedan i 
sammanfattad form fornlämningsvis i nummerordning där även 
tidpunkt för förundersökningen anges. Platserna redovisas bland 
annat i karta ovan samt i bilaga, och de förekommer i övriga fall 
i texten med respektive fornlämnings-ID (t ex Friggeråker 102).

Friggeråker 24 (2009-04)

Förundersökningen avsåg en rest av en förmodad gånggrift  eller hällkista. 
Före undersökningen syntes endast en med odlingssten överhöljd skadad 
och snedställd kalkstenshäll. Vid undersökning av omgivande område (ca 
800 kvm) påträffades ingen gravkonstruktion eller liknande lämning. Vid 
undersökningen av lämningen i sig konstaterades den snedställda hällen 
vartefter försiktig grävning skedde vid dess sidor. En mycket skadad 
insida av en kraftigt förstörd kistkonstruktion, i vilken hällen kan ha ingått 
konstaterades. I denna fanns en skadad gravläggning, i form av skelettgrav 
med enstaka ben i orubbat läge, t ex delar av skalltak m m, tänder, bröstdelar; 
även omflyttade ben, dock tillräckligt för att dokumentera en mycket skadad 
grav i N-S riktning, där den kvarstående synliga hällen utgjort den västra 
sidan i en kistkonstruktion som uppenbarligen ställts i en flack hög, som en 
gång tagits bort. Fynd av spänne strax nedan haka, trol i läge invid bröst, 
samt ytterligare ett spänne. Enstaka mindre sten i den östra sidan kan ses 
som skoningssten till en östra sidohäll, som tagits bort. Gavelstenar saknades 
helt; graven syntes helt avgrävd/skadad vid bäckenparti mot söder. Resterna 
av skallen låg omedelbart under torvskikt i åkerholmens kant mot åkeryta. 
Det bedömdes att graven i blottlagt skick svårligen kunde ligga kvar. Efter 
underrättelse till länsstyrelse borttogs de blottlagda delarna.

Friggeråker 25 (2009-10)

Förundersökningen avsåg fornlämning 25 som berörs av aktuellt och 
evt kommande detaljplaneområde inom fastigheterna Friggeråker 23:1 
och 24:1. Fornlämningen beskrivs idag som en flack kulle, möjligen en 
gravhög, men har även benämnts stensättning. Vid 1984 års revidering av 
fornminnesregistret noterades att kullen var ”sannolikt naturlig”.

Förundersökningen syftade till att finna bevarade spår av någon form 
av gravtyp. Innan schaktning av området genomfördes - efter harvning 
av marken - en ytavsökning utan fynd av fornlämningsindikerande spår. 
Förundersökningen genomfördes i form av grävning av sökschakt omedelbart 
norr om den befintliga stenmur som delar den norra delen av kullen, samt ett 
bredare schakt (en schaktad yta) över kullens krön och södra del. Schaktet 
fördes ned till och väl genom bottenmaterialet, som över kullen i stort 
sett fanns i ytan (ploglagret var här av begripliga skäl mycket tunt). Cirka 
100 kvm yta banades av över graven. Till detta kan föras de föga givande 
sökschakten omedelbart invid, vilka gjordes i den förundersökning som 
omfattade fornlämningen Friggeråker 110. Den bedömning som gjordes 

BILDER från undersökning av 
Friggeråker 24.Andreas Åhman 

vid det som syntes av graven samt 
under framborstning av skalltak och 
det korsformiga bronsspänne som 
hittades. Graven borttogs helt vid 
förundersökningen och platsen är 
idag plöjd åkermark.

5
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i samband med revideringen av lämningen 1984 visade sig vara riktig: 
på platsen finns endast en naturlig grusbacke, helt utan inslag av fast 
fornlämning. Varför den i samband med revideringen 1984 åsatts status som 
fast fornlämning med den bedömningen som då gjordes är mycket oklart.

Friggeråker 49 (2009-10)

Lämningen beskrivs i fornminnesregistret som: Hällkista, rest av (platsen 
för?) under flatmark. Uppgifterna går tillbaks till slutet av 1920-talet. 
Lämningens skadestatus anges som ”förstörd” och den har ej ansetts vara fast 
fornlämning. Av den förmodade lämningen syntes inför förundersökningen 
inga spår. Man kunde inte förvänta sig särskilt väl bevarade fynd, 
särskilt med tanke på att grannen, Herr Hansson, vilken varit uppvuxen i 
grannfastigheten sedan 60 år, upplyste om att tidigare ägare till fastigheten 
24:11 låtit schakta ned trädgårdsytan och del av gårdsplanen. Med ledning 
av de äldre orienteringsuppgifterna grävdes ett ca 15 kvm stort schakt i 
gräsytan - snarast södra delen av gårdsplanen, invid ett år 1930 befintligt 
trädgårdsstaket, och mellan då befintligt manhus och ladugård. Schaktet 
fördes ställvis ned till ca 0,7 m djup, ned i orört bottenmaterial.

Under grässvålen fanns ett matjordslager (identiskt med åkerjord; mycket 
låg mull-halt; under detta naturligt avsatt grusblandad morän samt spår 
av en nedgrävning som sträckte sig i riktning ut mot gårdsplanen. Vid 
genomgrävning av denna hittades en naturligt avnött ca 0,3 x 0,5 m stor 
knappt 5 cm tjock kalksten, följt av grus- och humusfyllning och en uppsjö 
av skräp från 1900-talets första hälft (aluminiumgryta; porslin från flera kärl; 
glasflaskor; odefinierat järnskrot, rester av plåthinkar och burkar m m). Depån 
urgrävdes i tron att den återfyllts ovan och an mot de förment kvarliggande 
delarna till fornlämningen. Här fanns dock bara orört bottenmaterial och 
inga spår av en grav. En närmare studie av de undersökta nivåerna jämfört 
med invidliggande gårdsplan ger vid handen att gårdsplanen delvis måste ha 
schaktats ur för att sedan delvis återfyllas med hållbara bärlager. Man kan 
följaktligen inte förvänta sig någon bevarad grav på den nu angivna platsen 
för Friggeråker 49; förutsättningarna är helt enkelt för usla. Resultatet kan 
beskrivas med uttrycket ”ej återfunnen”  (vilket implikerar att det funnits en 
”grav” här en gång) eller ”förstörd”.

Friggeråker 102 (2008-05)

Vid förundersökningen, i form av avbaning av ett större område, 
hittades utplöjda och skadade härdar av förhistorisk typ, dock inga andra 
anläggningar. Härdarna var samlade till den S delen av det område 
som benämnts Friggeråker 102. Anläggningarna genomgrävdes och 
dokumenterades. Daterade prover visar på tiden ca 400 - 200 f Kr f. Fynden 
ger marginell ökning av kunskapen om området, där den kanske viktigaste 
kunskapen tagits till vara i och med förundersökningen: inom de låglänta 
markerna finns lämningar av ”boplatskaraktär”, främst dåligt bevarade spår 
av härdar. De kan, vilket antyds i undersökningsplanen för lämningen, inte 
utan viss tvekan samlas under begreppet ”boplats”. Snarast kan man anta att 
de är ett slags spår av aktiviteter i ett större förhistoriskt resursutrymme som 
t ex sträcker sig i och runt den äldre våtmarken. Fornlämningsområdet till 
102 är därmed i praktiken relativt flytande, men kan som hanterbar enhet här 
påstås vara avgränsat och borttaget.

BILDER från undersökning av 
Friggeråker 49: ”Arkeologi till 
frukost” mitt framför förstubron, 
på den plats man tänkt sig att det 
skulle finnas bevarade spår av en 
hällkista som togs bort för över 80 
år sedan enligt vad som sagts. I 
nedgrävd väg fanns här dock endast 
det vi ännu bara ser som ”skräp” 
- morgondagens arkeologiska fynd 
i form av en äldre deponi av glas, 
porslin, järnbitar, burkar och en alu-
miniumkittel, allt från första hälften 
av 1900-talet.
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Mot bakgrund av det förväntade kunskapsutbytet från förundersökningen, 
vilket kan sammanfattas med ”daterbara, spridda fragment av förhistoriska 
härdar, dock ej utpräglad boplats” ter det sig inte som meningsfullt att 
utföra vidare undersökningar av fornlämning Friggeråker 102 i fortsatt 
handläggning. Konkret innebär det givetvis inte att varenda rest av härd 
eller sotfläck är uppbringad och borttagen i och med förundersökningen. 
Den kunskap och erfarenhet som gjorts i förundersökningen, i form av 
förekomst - funktionsbestämning - datering kan dock ses som fullt tillräcklig 
dokumentationsinsats i det aktuella fallet. Enstaka härdar kan ligga inom 
ett betydande område, men i huvudsak är fornlämningen i och med 
förundersökningen undersökt och borttagen. Rekommendation: ingen fortsatt 
undersökning av fornlämning Friggeråker 102.

Friggeråker 105 (2007-10)

Fyndplats, lösfynd. Vid utredningen 2007 drogs sökschakt i närheten av 
fyndplatsen. Ingen ytterligare åtgärd har ansetts nödvändig.

Friggeråker 107 (2009-04 samt 2009-10)

Lämningen beskrivs i fornminnesregistret som: Skålgrop, ca 4 cm stor, i 
markfast block. Skålgropen är belägen på den flata S-sluttande ovansidan 
av blocket, ca 1,5x0,6x0,5 m st och 0,2 m h. Tillägg dnr 321-2124-2009: 
Vid arkeologisk förundersökning år 2009 kring blocket påträffades inget 
av antikvariskt intresse. Skålgropen borttogs efter beslut av Länsstyrelsen i 
Västra Götaland i anslutning till pågående förundersökningar i Friggeråker (fl 
25, 49, 110, 111). 

Undersökningen inleddes efter förfrågan från Länsstyrelsen med ett försök 
att undersöka om ”det skulle finnas något under blocket”; med tanke på dess 
förmodade storlek kanske det var mindre rimligt. Inledningsvis användes 
större grävmaskin (CAT 312), vid vilket ett försök gjordes att gräva ned 
och få tag om stenen för att gräva upp den. Det visade sig ganska snart 
att det som setts av stenblocket enbart varit toppen av ett block, med bas 
under marken med en betydligt större diameter än vad som syns i markytan. 
Eftersom blocket kunde kännas med grävskopa på ca 0,5 - 0,7 m djup, och 
utan att det gick att rubba den, tedde sig Länsstyrelsens farhåga att blocket 
lagts som täckhäll över något odefinierat fornlämningsspår som obefogad. 
Stenen flyttades därför ej. Borttagandet fortsatte i form av försök att knacka 
och slutligen skava bort skålgropen från blocket med grävmaskin. Försöket 
lyckades inte särskilt väl eftersom skålgropen var belägen på en slät sida 
av hällen. Skålgropen borttogs slutligen genom huggning med särskild 
murarhammare, varvid upprepade slag med hammarens mejselliknande 
ände bidrog till att helt utplåna skålgropen. Under arbetet dokumenterades 
skålgropen i form av fotografering. Det block i vilket skålgropen ingått 
i kvarligger på orubbad plats. Skålgropen däremot är destruerad enligt 
länsstyrelsens beslut. I närområdet finns i enlighet med vad som tidigare 
undersökts inga spår av antikvariskt eller arkeologiskt intresse.

Friggeråker 110 (2009-09)

Förundersökningen avsåg  fornlämning 110 som berörs av aktuellt och 

BILDER från undersökning av 
Friggeråker 107: Skålgropen i 

stenblocket destruerades efter för-
sök med grävmaskin slutligen med 
murarhammare och handkraft.Att 
den inte kunde vara kvar beror på 
att man sannolikt inte velat ha en 
fornlämning i cirkulation som kunde 
hamna på annan plats och på så vis 
bli ”återupptäckt” i fel sammanhang.
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eventuellt framtida detaljplaneområde inom fastigheterna Friggeråker 
23:1 och 24:1. Det noterades vid arkeologisk utredning (2007), delvis 
genom ytinventering och främst grävning av sökschakt samt bedömning 
av terrängen. Vid utredningen hittades t ex spår av nedgrävningar, 
mörkfärgningar och liknande vilka ansågs vara tillräckliga indikationer på att 
värdera platsen som boplatslämning.

Förundersökningen syftade till att finna bevarade spår av och avgränsa 
fornlämningen. Förundersökningen genomfördes i form av grävning av 
sökschakt (15 st, ca 1640 kvm), vilka fördes skiktvis ned till orört, naturligt 
avsatt bottenmaterial. I schakten noterades spår av naturligt avsatt material 
(t ex alunskiffer, vilket ger intryck av sotfärgning och ett härdliknande 
intryck) samt andra mörkfärgningar av naturlig art (geologiska skillnader, 
spår av röjd sten etc). Det fanns inga tydliga eller till till lämning/spår av 
lämning tolkningsbara spår inom förundersökt område, vilket omfattat 
hela fornlämningen. I anslutningen till förundersökningen för-undersöktes 
även hela området för fornlämning 25 (förment mycket osäker gravhög) i 
Friggeråkers socken.

Inga spår av fast fornlämning utan synligt märke ovan jord påträffades vid 
förundersökningen. Inom förundersökt område, vilket omfattar hela området 
för fornlämning 110 samt 25 finns inga fasta fornlämningar. 
Resultatet kan beskrivas med uttrycket ”ej återfunnen”  - ”undersökt - 
borttagen” (vilket implicerar att utredningens värdering av området varit 
korrekt, men att just den typen av lämningar man noterat då ej återfunnits) 
eller ”ej återfunnen” - ”ingen fornlämning” (vilket implicerar att det inte 
funnits något annat än otydliga kriterier på fornlämning/boplats här).

Friggeråker 111 (2009-10)

Förundersökningen avsåg del av fornlämning 111 som berörs av aktuellt och 
eventuellt kommande detaljplaneområde inom fastigheterna Friggeråker 23:1 
och 24:1. Vid arkeologisk utredning (2007) hade markerna inom Friggeråker 
23:1 ytinventerats, och den mängd flintobjekt som då påträffades ledde till 
bedömning att det inom ett större område fanns boplatsrester, dock utan 
närmare precisering var. Förundersökningen syftade till att finna bevarade 
spår av och avgränsa fornlämningen, främst mot söder. Förundersökningen 
inleddes med provgropsgrävning samt vattensållning (ca 21 - 22 kbm) 
och skärslevsgrävning av provgropar. Två mindre flintbitar med slagspår 
påträffades samt enstaka bitar kvarts (alla i plogjorden). Härefter följde 
grävning av sökschakt (14 st, ca 1230 kvm), vilka fördes skiktvis ned 
till orört, naturligt avsatt bottenmaterial. Inga spår av fast fornlämning 
utan synligt märke ovan jord påträffades vid förundersökningen. Inom 
förundersökt område finns inga fasta fornlämningar.

Den förmenta boplatsen - vilket den nu är registrerad som, och som ligger 
kvar norr om för-undersökningsområdet, bör evt omvärderas till ”fyndplats”/
område med lösfynd i åkerjord eller liknande. Sett med hänsyn till topografi 
och den ganska schablonmässiga noteringen att ”små höjder kan vara  
boplatslägen”, eller den i inventeringssammanhang relativt ofta använda 
kommentaren ”svag förhöjning, bra boplatsläge” gör att det inom ramarna 
för den befintliga arkeologiska praktiken kan noteras att det inom den 

BILDER från undersökning av 
Friggeråker 111: Rune Magnus-
son gräver sökschakt i Bäckabos 
fält; Catharina Henriksson studerar 
och går igenom sållat innehåll på 
såll.Nedersta bilden visar sållduken i 
närmare perspektiv. Stenmaterialet 
syns tydligt när det är vått - vatten-
sållning ger goda förutsättningar för 
att finna t ex flinta.
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kvarvarande omfattningen av Friggeråker 111 finns just två sådana flacka 
höjder i åkermarken. Den del av den i FMIS markerade omfattningen av 
Friggeråker 111 som ingår i det nu aktuella förundersökningsområdet bör 
dock utgå.

Friggeråker 112 (2009-04 samt kompl. 2009-10)

Boplats, delundersökt, ca 200x120 m (SSV-NNÖ) st. I N delen påträffades 
boplatslämningar bestående av 3 gropar och 2 förmodade stolphål. Inom 
låglänta partier och omgivande sluttningar och krön till mindre moränåsar 
framkom i den plöjda åkermarken rikligt med flintmaterial samt slagen 
kvartsit och kvarts. Fynden utgjordes av 20 flintavslag (varav 3 brända), 1 
slipad håleggad flintyxa, 1 flintspån, 1 flintspånsfragment med retuscherat 
inhak, 1 flintborr, 1 bränd kvartsitkärna och ett 10-tal bitar förmodat slagen 
kvarts samt 1 bit reduktionsslagg. Enligt uppgift från tidigare markägare 
skall han inte ha observerat flintförekomst på dessa åkrar, däremot har han 
noterat rikligt med flinta V om fyndplatsen och V om en stengärdsgård. Vid 
arkeologisk förundersökning år 2009 påträffades 11 kvartsbitar, 5 flintavslag 
och 1 gropugn. Gropugnen var 0,6 x 0,7 m st och 0,2 m dj. Fyllning av sotig 
sand med inslag av träkol och reduktionsslagg. Ugnen som påträffades i SÖ 
delen av boplatsen undersöktes och borttogs. Tillsammans med observationer 
från förundersökning/komplettering hösten 2009, och med det relativt 
magra resultatet från april 2009 ter det sig inte som meningsfullt att fortsätta 
undersöka platsen.

Friggeråker 113 (2008-11)

Förundersökningen omfattade sökschaktsgrävning, plandokumentation 
och provundersökning av de observerade objekten. Totalt grävdes 25 
förundersökningsschakt vilka motsvarade en yta av 1810 kvm. Inom schakten 
observerades 27 mörkfärgningar där bara två var av tydlig förhistorisk 
karaktär (en härd och en boplatsgrop). Lämningarnas ålder är inte känd. 
Vid undersökningen av dessa anläggningar upptäcktes inga daterande fynd 
och inte heller något lämpligt daterbart material. Platsen innehöll således ett 
obetydligt antal förhistoriska lämningar, diffusa svårtolkade mörkfärgningar 
och recenta gropar. Samtliga iakttagna observationer har undersökts och 
dokumenterats. Boplatsen har bedömts ha mycket låg vetenskaplig potential. 
Hela ytan har inte banats av men förundersökningsschakten täcker ändå 
en mycket stor del av ytan, några ytterligare omfattande boplatslämningar 
förväntas således inte finnas. Museet bedömer att fornlämningen är att 
betrakta som undersökt och borttagen och anser inte att det behövs några 
ytterligare arkeologiska åtgärder inför exploatering av området.

Friggeråker 116 (2008-11)

Förundersökningen genomfördes genom sökschaktsgrävning, 
plandokumentation och selektiv provundersökning av ett urval av de 
observerade objekten. Totalt grävdes 12 sökschakt vilka motsvarade en yta av 
1306 kvm. Inom schakten observerades cirka 30 anläggningar vilka tolkades 
som spår av fornlämning. Enligt förundersökningens preliminära bedömning 
bestod de av 27 st stolphål, 2 gropar och en ränna. Stolphålen kan antyda 
att finns lämningar efter hus med jordgrävda stolpar på platsen. Boplatsens 
ålder är inte känd. Vid förundersökningen upptäcktes inga daterande fynd 

BILDER från undersökning av 
Friggeråker 112 - 113: Andreas 

Åhman vid vattensållanordningen 
i april 2009. Sökschaktgrävning 
vid Friggeråker 113, i de sandiga 
markerna strax söder om den s k 
”Rallye-skogen”.
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och inte heller något lämpligt daterbart material. Vid undersökningen 
upptäcktes en stor mängd osäkra och svårtolkade lämningar. Fornlämningen 
har avgränsats till en yta som motsvarar 5350 kvm. På grund av boplatsens 
fragmentariska och svårbedömda karaktär bedöms fornlämningen ha låg/
medelhög vetenskaplig och pedagogiskt potential. Museet bedömer att om 
fornlämningen Friggeråker 116 skall tas bort inför exploatering av området 
kan boplatsen undersökas med låg-medelmåttig ambitionsgrad, närmast 
inriktad på att identifiera och dokumentera spår av byggnader och samlade 
strukturer.

Konsekvenser

Resultaten efter genomförd utredning och senare genomförda 
förundersökningar har framgått av tabellen tidigare i rapporten 
och de redovisas även mycket kort i följande karta.

Inom det förestående detaljplane/exploateringsområdet är 
fornlämningsfrågan utredd och förundersökt. I DP-området 
återstår en icke-undersökt fornlämning, Friggeråker 116. Denna 
kan undersökas senhöst 2009 under förutsättning att ansökan 
lämnas.

I det utredda expansions- eller reservområdet, avsatt för 
eventuellt kommande exploateringar återstår en – möjligen två 
hittills icke förundersökta boplatser, Friggeråker 104 samt 115. 
De ligger dock utanför aktuella marker för planerad industriell 
expansion.

Anders Berglund
1:e antikvarie
Avd f Arkeologi & Byggnader
Västergötlands Museum

BILDER från undersökning av 
Friggeråker 116: Marita Sjölin 
schaktar fram anläggningar i novem-
ber 2008. De gula stickorna i marken 
markerar några av de förmodade 
stolphål som hittades. På den här 
platsen tycks stolphålen synas gan-
ska väl.
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KARTAN visar de områden som hittills är ”färdiga”. Budskapet är att det 
endast är den med pil markerade lämningen Friggeråker 116 som är värd 
att gå vidare med till undersökning. De övriga har överkorsats; i fallet 
med 110 dock enbart till den del som ingår i blivande planområde.11



13

redovisning av arkeologi 2007 - 2009

ORD, FÖRKORTNINGAR ETC:

FMIS; fornminnesregistret, dvs Riksantikvarieämbetets 
förteckning över fasta fornlämningar i landet. Lämningarna 
är noterade sockenvis och ajourförs numera via ADB-system. 
Genom webbgränssnitt kan man använda registret, besök 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

YTINVENTERING; används som uttryck för en arbetsmetod att 
söka efter ting eller andra indikationer på fornlämningar som 
ligger sullt synliga i markytan. Enkelt uttryckt kan det sägas 
vara en metod där man mer eller mindre systematiskt söker 
av ett fält efter t ex sot, kolbitar, artefakter/redskap/rester 
av ting, bränd sand/jord, slaggbitar eller andra restprodukter 
från produktion. Arbetssättet erfordrar ”öppen” mark som 
plöjd eller harvad åker (man bör dock ej gå för snabbt på 
en nyplöjd åker, utan bör invänta en tid, och gärna gå efter 
ett regn då saker kan ha ”spolats” fram. Kan anses vara 
en effektiv lågteknisk men tidskrävande metod, som bör 
upprepas över flera säsonger och är därför svår att använda i 
planeringssammanhang.

SÖKSCHAKTGRÄVNING; grävning av schakt av olika storlek 
genom åkerjord, normalt förda genom plogjord och ned till 
orört, naturligt avsatt bottenmaterial. Vid grävningen används 
grävmaskin för att lyfta undan jordtäcket. Metoden syftar 
främst till att upptäcka indikationer på fornlämning i form av 
äldre gropar som bevarats under t ex ett ploglager. Härdar, 
antingen med sotinnehåll eller indikerade genom skörbränd 
sten framträder särskilt tydligt. Till skillnad från ytinventering 
och grävning av provgropar med sållning  ligger fokus här mer 
på spår av äldre gropar och bevarade strukturer än enstaka 
småfynd.

PROVGROPSGRÄVNING: Grävning av provgropar, vilket normalt 
utförs för hand (spade, skyffel, skärslev) eftersom materialet 
som grävs upp normalt sett skall finfördelas och genomsökas 
efter föremål (jfr m ytavsökning ovan). Vid undersökningarna 
i Marjarp har VGM tillämpat en utvecklad arbetsmetod där 
en något ökad genomströmning av mängden finfördelad och 
genomgången jord/plogjord ökat genom vattensållning av 
material ur maskingrävda provgropar.

BOPLATSLÄMNING: Begreppet tycks förklara sig självt – det 
är en plats man bor på, eller i arkeologiska sammanhang, en 
övergiven boplats. Krångligare än så behöver det inte vara, 
men gärna vill man söka svar på vad som hänt på sådana 
platser: hur har bebyggelsen varit disponerad, var har man 

lagat mat, slängt sitt avfall, smitt järn eller slagit flinta?  I flera 
fall hittar vi t ex bara spår av härdrester med skörbränd sten 
(som Friggeråker 102, se texten) utan spår av stolpar eller 
”boende” – innebär det att man att det är spår av något annat 
än boende, t ex härdar som herdar anlagt för att hålla värmen 
eller har de att göra med mer ”kultiskt bruk” – och är det i så 
fall spår av en ”boplats” när det bara är mer tillfälliga mönster 
man ser spåren av?

STOLPHÅL; STOLPBYGGT HUS (se illustrationer): När det 
talas om förhistoriska hus handlar det ofta om stolphål, dvs 
att man grävt gropar i marken i vilka bärande, grövre stolpar 
satts. Konstruktionerna kan ha sett olika ut, och vi vet inte 
särskilt mycket om det som en gång fanns ovan mark. Oftast 
får man rekonstruera hur man tänkt sig att husen sett ut och 
fungerat från den planlösning man anar i hur stolphålen satts 
(”stolpsättningen”). I Ekehagens forntidsby finns flera sådana 
påtagliga rekonstruktioner.

VEM GÖR VAD ? Länsstyrelsen fattar som statlig myndighet 
beslut om fornlämningar, som t ex att de får undersökas och 
tas bort, eller att fornlämningssituationen i större markområden 
skall utredas inför exploateringar. Västergötlands museum (som 
ibland benämns ”länsmuseet”) är ingen myndighet och heller 
inte besluta om fornlämningar. Däremot ”säljs” arkeologiska 
tjänster som utredningar och undersökningar där det 
kunskapsunderlag länsstyrelsen kräver för fortsatt handläggning 
och beslut produceras.

SKÅLGROP (eller älvkvarn): i stenblock eller häll huggen, eller 
snarare knackad, liten, flack grop kring en tums diameter eller 
större. Det är ett slags hällristningsmotiv och ses ofta i samband 
med bronsålder. Vanliga tolkningar av vad de speglar är att de 
använts i offer- eller fruktbarhetssammanhang, men det har 
genom tiderna föreslagits många andra användningsområden.

FLINTA: I de här sammanhangen rör det sig om att man 
använt ljusare senon- eller danien-flinta från sydskandinavien 
för tillverkning av redskap, eller så har man använt en lokal 
flintsort som geologiskt sett bildats tidigare: mörkare kambrisk 
flinta (”Kinnekulle-flinta”), som är något grövre och mer 
sprickbenägen. En flintbit (slagen eller ej) av sydskandinavisk 
typ är alltså ”importerad”.

BILDER:
Exempel som knyter an till hus, boplats, 
stolphål. De är endast avsedda som ett 
slags förklarande illustrationer och är inga 
exempel från de aktuella undersökningar-
na. I illustrationen ”stolphål” visas en sek-
tion genom det hus av järnålderstyp som 
avbildas intill, med en ”grop” för stolphålet.
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1 BAKGRUND 

Falköpings kommun har gett WSP i uppdrag att ta fram en redogörelse samt ställningstagande för kulturmiljövårdens riksintressen i kommunen; Borgunda [R 

49], Åsarpsbygden [R 54] och Kambrosilurområdet [R 100]. Resultatet av projektet är tänkt att integreras i en kommande digital översiktsplan, planerad att 

färdigställas i november 2016. 

Arbetet har primärt genomförts av bebyggelseantikvarier, med stöd av landskapsarkitekt och miljöplanerare. Arkeologisk kompetens har inte ingått. 

Beskrivningar och analyser för fornlämningar är därför främst baserade på befintliga underlag. 

Länsstyrelsen Västra Götaland delfinansierar projektet genom kulturmiljövårdsanslaget, bidrag till kunskapsunderlag. 

2 SYFTE 

Det övergripande syftet med arbetet är att ge svar på hur riksintressena harmoniserar med andra riksintressen, allmänna intressen och den 

bebyggelseutveckling som kommunen önskar. Då resultatet ska ingå i den digitala översiktsplanen har framtagandet av kartmaterial i GIS varit en mycket 

viktig del. Efter projektets slut kommer materialet vara möjligt att uppdatera eller anpassa – t.ex. i framtidens översiktsplaner eller vid framtagande av 

kommunalt kulturmiljöprogram. 

3 UTGÅNGSPUNKTER 

Omfattningen för projektet begränsas av kommungränsen och gränser för riksintresseområdena. Kommunala kulturmiljöer innanför riksintressegränser har 

inkluderats i arbetet, medan de som ligger utanför inte har ingått.  

Rapporter för s.k. utredningsområden i tätortens utkanter grundar sig i inventering på plats i varje område. Övriga rapporter för områden och delområden på 

landsbygden grundar sig på befintliga underlag. 

Utgångspunkten har inte varit att ta fram förslag på revidering av riksintressebeskrivning eller avgränsning, utan att göra ett kommunalt ställningstagande för 

kommunens kulturmiljöer inom riksintresset, både avseende bevarandevärde och utvecklingspotential. Utgångspunkten för värderingen har varit gällande 

riksintressebeskrivningar. 



 

8 
 

Varje områdes bevarandevärde har klassificerats på en skala A-C (se avsnitt 10.3): 

- A: nationellt bevarandevärde.   

- B: regionalt bevarandevärde. 

- C: lokalt bevarandevärde.  

4 KULTURMILJÖVÅRDENS LAGSTIFTNING 

4.1 MILJÖBALKEN – RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN  

I Sverige finns ca 1700 områden som är av riksintresse för kulturmiljövården, varav tre finns i Falköpings kommun; Borgunda by [R 49], Kambrosilurområdet 

[R 100] och Åsarpsbygden [R 54]. Riksintresseområdena ska tillsammans avspegla hela landets historia och kan t.ex. vara förhistoriska gravfält, 

jordbruksbyar, förortsområden från 1900-talet eller ett industriområde. De utpekade riksintressena ska hanteras i kommunens översiktsplanering, i dialog med 

länsstyrelsen. En kommun ska i sin översiktsplan redogöra för hur riksintressena ska tillgodoses.  

Riksintressena regleras sedan 1998 av miljöbalken då naturresurslagen lyftes in i denna balk. Hanteringen av ett riksintresseområde regleras i 3 kap. 6 §: 

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn 

till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

4.1.1 Påtaglig skada 

Uttrycket påtaglig skada avser sådana åtgärder som kan ha en bestående negativ inverkan eller tillfälligt ha en mycket stor negativ inverkan på ett områdes 

karaktär. 

Påtaglig skada kan uppstå om: 

- En åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av de värden som utgör grunden för riksintresset. 

- Den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresse. 

I bedömningen av vad som är påtaglig skada utgås från områdets läsbarhet. Det vill säga hur väl miljön fortsättningsvis kommer att karaktäriseras av eller 

återspegla det riksintressanta sammanhang som ligger till grund för utpekandet. I denna bedömning utgås från påverkan på miljön som helhet samt påverkan 

på enskilda objekt som har betydelse för riksintressets läsbarhet. 

Riksantikvarieämbetet lyfter tre karaktärer av värden och dess känslighet: 
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1. Ett riksintresse där värdena är knutna till uttryck för en avgränsad historisk period kan vara känsliga för dominerande nutida tillägg. 

2. Ett riksintresse där landskapet är präglat av och värdena är knutna till utvecklingen av en viss verksamhet eller aktivitet över tid, kan vara känsliga för 

tillägg som saknar samband med verksamheten eller aktiviteten. 

3. Ett riksintresse där uttrycken återspeglar olika tiders kontinuerliga nyttjande av en viss plats kan vara känsliga för tillägg som förändrar eller bryter mot 

platsens specifika förutsättningar och egenskaper.
1
 

Grundläggande för arbetet med riksintressena är därför att värdena är tydligt beskrivna, särskilt hur riksintresseområdets kulturhistoriska sammanhang är tids- 

eller funktionsbundet och vilka förhållningssätt som krävs. Detta arbetssätt har varit särskilt viktigt för utredningsområdena. 

4.1.2 Handlingsutrymme 

Avgörande för att en kommun ska kunna tillgodose sina riksintressen är ett tydligt kunskapsunderlag som anger handlingsutrymmet inför framtagandet av 

kommunala planer och program. Enligt RAÄs handbok är detta handlingsutrymmet mellan förändringar som innebär påtaglig skada (förvanskning, 

försvinnande av värden) och förändringar som är förbättringar (förädling, förökning, förstärkning av värden), illustrerat i figuren nedan.
2
 

Handlingsutrymmet har åskådliggjorts i detta projekt genom att karaktärsdrag som är viktiga för riksintressanta teman listats för varje område. Detta har 

kompletterats med beskrivningar och förhållningssätt, samt ställningstagande med bevarandevärde A-C.  

 

                                                   
1
 Riksantikvarieämbetet (2014) 

2
 Ibid., s. 47 
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4.2 KULTURMILJÖLAGEN 

4.2.1 Fornlämningar 

Riksantikvarieämbetets definition av fornlämning är följande: ”Fornlämningar ska vara lämningar efter människors verksamhet under forna tider, de ska ha 

tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna.”
3
 

Om lämningarna kan antas ha tillkommit 1850 eller senare klassas den som övrig kulturhistorisk lämning. Övriga kulturhistoriska lämningar är inte skyddade 

enligt Kulturmiljölagen som fornlämning. Rekommendationen är dock att exploatör vid samråd med Länsstyrelsen diskuterar hantering även av dessa 

lämningar.  

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950). Det är förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning utan 

tillstånd från länsstyrelsen.
4
 

På Falbygden finns en stor mängd redan kända registrerade fornlämningar. Men här finns också ännu icke identifierade och registrerade fornlämningar. 

Dessa kan finnas under mark, och är också skyddade. Om en fornlämning påträffas vid exempelvis grävarbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del 

fornlämningen berörs och anmälas till länsstyrelsen. Till varje fornlämning hör ett skyddsområde vars storlek bestäms av länsstyrelsen i varje enskilt fall. 

Länsstyrelsen kan lämna tillstånd till borttagande av fornlämning ”endast om fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till 

fornlämningens betydelse” (12§). 

Fornlämningarna ska alltså i möjligaste mån undvikas vid markexploateringar. Men fornlämningen kan räknas som ett hinder enligt lagstiftningen bl.a. vid 

vägbyggen. Som villkor för borttagandet av fornlämningen kräver i dessa fall Länsstyrelsen en arkeologisk undersökning. Skulle projektet komma i kontakt 

med någon eller några fornlämningar bör exploatören samråda i god tid med Länsstyrelsen om det planerade projektet. 

4.2.2 Byggnadsminnen 

Det saknas byggnadsminnen inom riksintressena för kulturmiljövården på landsbygden i kommunen. 

4.2.3 Kyrkliga kulturminnen 

Svenska kyrkans byggnader och begravningsplatser samt de kyrkliga inventarierna skyddas genom Kulturmiljölagens 4:e kapitel. Alla kyrkor och 

begravningsplatser uppförda före 1940 innehar ett lagskydd som innebär att de inte får ändras på något väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen. 

                                                   
3
 Riksantikvarieämbetet (2016) 

4
 Ibid. 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19880950.HTM
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Tillståndsplikten gäller även en del nyare kyrkor med höga kulturhistoriska värden. Även kyrkliga inventarier med kulturhistoriskt värde, oavsett ålder, omfattas 

av tillståndsplikten.  

Följande 23 kyrkor omfattas av tillståndsplikten (nybyggnadsår inom parentes)
5
 

- Broddetorps kyrka (1821) 

- Borgunda kyrka  (1766) 

- Dala kyrka  (1877) 

- Friggeråkers kyrka (1955) 

- Gudhems kyrka  (1100) 

- Gökhems kyrka  (1100) 

- Håkantorps kyrka (1842) 

- Högstena kyrka  (1100) 

- Karleby kyrka  (1839) 

- Vilske-Kleva kyrka (1100) 

- Luttra kyrka  (1100) 

- Marka kyrka  (1100) 

- Mularps kyrka  (1100) 

- Segerstads kyrka (1804) 

- Skörstorps kyrka (1100) 

- Slöta kyrka  (1787) 

- Bjurums kyrka  (1768) 

- Tiarps kyrka  (1909) 

- Torbjörntorps kyrka (1869) 

- Östra Tunhems kyrka (1900) 

- Ugglums kyrka  (1100) 

- Åsarp – Smula kyrka (1883) 

- Åsle kyrka  (1100) 

                                                   
5
 Länsstyrelsen Västra Götaland (2016) 
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4.3 PLAN- OCH BYGGLAGEN 

4.3.1 Detaljplan och områdesbestämmelse 

Falköpings kommuns kyrkbyar omfattas av områdesbestämmelser. Dessa har införts i kartmaterialet för respektive område/delområde. 

5 RIKSINTRESSET BORGUNDA BY 

Borgunda [R 49] (Borgunda sn). 

Motivering 

En av Falbygdens största och mest representativa kyrkbyar i fråga om läge och utformning, i ringa omfattning påverkad av 1800-talets utskiftning och med en 

stor del av det äldre vägsystemet och lämningar efter byns äldre tegindelade åkermark i behåll. 

Uttryck för riksintresset 

Kyrkbyn med kyrka och kringliggande gårdsbebyggelse, den senare från 1800-talet och sekelskiftet, äldre vägsystem, fossilt åkersystem med parallella, 

årderbrukade tegar med typiskt konkava och terrasserade former. 

6 RIKSINTRESSET KAMBROSILUROMRÅDET 

Kambrosilurområdet [R 100] 

Motivering 

Kulturhistorisk region kring de västgötska platåbergen vars breda innehåll speglar väsentliga skeden i 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.  
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Uttryck för riksintresset 

Stenåldersboplatser och megalitgravar, särskilt framträdande i Broddetorp-Hornborgaområdet, Rössberga och Karleby, fornlämningsmiljöer, ofta spridda 

gravanläggningar i landskapet från brons- och järnåldern, men ibland i större koncentrationer, som i Segerstad-Brunnhem och Hornborga (Ekornavallen), 

medeltida kyrkor och kyrkoruiner, klosterruiner efter cistercienserorden och kungsgård i Gudhem, medeltida kyrkbyar med endast delvis utskiftad bebyggelse 

och till dels bevarade agrara strukturer, som i Segerstad med bevarad bytå och fägata upp mot forna betesmarker på Brunnhemsberget, säterier, laga 

skifteslandskap med stenmurar och utskiftade gårdar, som i Bolum, torpmiljöer från 1800-talet med eller utan bevarad bebyggelse, kvarnmiljö i Falekvarna, 

med ursprung i medeltiden, äldre tåbebyggelse i Åsle, beteslandskap i Högstena och Dala, kognitiva miljöer, som platsen för medeltida slag vid Åsle, 

kalkindustrimiljöer. 

7 RIKSINTRESSET ÅSARPSBYGDEN 

Åsarp [R 54] (Norra Åsarps sn)  

Motivering 

Odlingslandskap längs Ätrans dalgång som, från stenåldern till historisk tid haft en stor betydelse för kommunikationer och kulturimpulser mellan 

Sydvästsverige och Västergötlands centrala jordbruksområden, vilket bl a kommit till uttryck i häradsnamnet Redväg. 

Uttryck för riksintresset 

Ensamliggande gravanläggningar och gravfält från brons- och järnåldern bestående av stensättningar, flera stora rösen, och en stor domarring, hålvägar, 

Olsbrostenen, en av länets mest säregna runstenar, stenvalvsbro, Högs by med äldre bebyggelse och med bevarad tå och fädrev. Jordbrukspräglad 

landskapsbild med mellanbygdens karaktär. 
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8 BEFINTLIGA UNDERLAG 

8.1 KOMMUNALA KUNSKAPSUNDERLAG 

8.1.1 Hus och miljöer på Falbygden (1989) 

Inventeringsrapport för landsbygdens kulturmiljöer på Falbygden som i sin struktur motsvarar ett kommunalt kulturmiljöprogram. Beskrivningarna förhåller sig 

på ett tydligt sätt till de bärande karaktärsdragen för riksintresset Kambrosilurområdet – med fokus på typiska uttryck på både landskap-, bebyggelse- och 

objektnivå. Underlaget är kartbaserat med värdefulla objekt och miljöer markerade på karta, vilket varit mycket användbart för den digitala karteringen i detta 

projekt. 

8.2 STATLIGA KUNSKAPSUNDERLAG 

8.2.1 Riksintresseområden kulturmiljö, 1987 års beslut 

Länsstyrelsens beslut för riksintresseområden från 1987 med fördjupade beskrivningar för varje område. De tre riksintresseområdena hade samma 

avgränsningar som idag. Varje riksintresse delades in i områden och delområden med fördjupade beskrivningar innehållande en kort ”sammanfattande 

värdetext” och en längre beskrivning; ”områdets huvuddrag”. Besluten av riksintressena skedde på samma sätt över hela landet och ska ses som en del av 

införandet av hushållningsbestämmelserna (då en del av Naturresurslagen) samma år. Detta skedde parallellt med införandet av Plan- och bygglagen då 

kommunerna fick ett utökat planansvar med skyldighet att verka för en god hushållning av mark, vatten och fysisk miljö i övrigt. Hushållningsbestämmelserna 

villkorade att kommunen i en aktuell översiktsplan ska komma överens med länsstyrelsen om hur riksintressena ska tillgodoses.
6
 Dokumentet var avsett att 

fungera som kunskapsförsörjning i denna nya ansvarsuppdelning mellan kommun och länsstyrelse. 

8.2.2 Riksintressebeskrivningar 

Dagens riksintressebeskrivningar är ett resultat av den nationella riksintresseöversynen 1995. En mall togs fram för värdetexterna som fick två rubriker: 

Motivering och Uttryck för riksintresset. Motiveringstexten är den viktigaste då den syftar på den kulturhistoriska miljöaspekt som motiverat att området utsetts 

till riksintresse. I uttryckstexten beskrivs de inslag som är ett resultat av den kulturhistoriska utvecklingen eller miljöaspekten, t.ex. ”hela miljöer, mindre 

områden, markslag, byggnader, anläggningar, lämningar, egenskaper och karaktärsdrag samt visuella, funktionella eller andra samband mellan dessa”.
7
 

                                                   
6
 Riksantikvarieämbetet (2014), S. 10 

7
 Ibid., s. 15 
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9 ARBETETS UPPLÄGG 

I redogörelsen för landsbygden har utgångspunkten varit Hus och miljöer på Falbygden från 1989.  

Beskrivningarna har omarbetats utifrån de kulturhistoriska teman och miljötyper som går att utläsa i riksintressebeskrivningen (se vidare under avsnitt 10). 

Numreringen från 1989 års inventeringsrapport har återanvänts för att undvika förvirring.  

Hur väl varje område genom sitt uttryck gestaltar ett tema eller flera teman har varit grundläggande för ställningstagandet för bevarandevärdet. I de fall en 

kulturmiljö tillskrivs en lägre värdeklass, bevarandevärde C, är förhållningssätten mer inriktade på att ta tillvara landskapsbild i stort snarare än enskilda objekt. 

Ju högre bevarandevärde (B eller A) desto mer specifika blir skrivningarna i förhållningssättet. Övergripande definitioner för bevarandevärde A-C har varit 

vägledande för klassificeringen (se avsnitt 10.3 nedan). 

Landsbygdsdelen avslutas med fördjupade utredningar av kulturmiljövärden för utredningsområden i tätortens utkanter. Kommunen har i dessa områden 

upprättat planer/program för ny bebyggelse eller verksamhet, alternativt uttryckt en långsiktig vilja om en sådan.  

10 METODER 

10.1 KARTBASERAT UNDERLAG FÖR DIGITAL ÖVERSIKTSPLAN 

Falköpings kommun har specificerat att underlaget ska vara kartbaserat för att kunna integrera materialet i den digitala översiktsplanen. Därför har en stor del 

av arbetet utförts i GIS, dels inhämtning och bearbetning av befintliga GIS-underlag, dels framtagande av egna skikt inom projektet. En shapefil för 

områdenas avgränsningar i Hus och miljöer på Falbygden har varit möjliga att ladda ner från Länsstyrelsens GIS-tjänster. Skiktet har sedan bearbetats för 

denna redogörelse – bland annat med en nivåuppdelning i områden och delområden.  

Falköpings kommun har sedan tidigare upprättat områdesbestämmelser för kyrkbyarna i kommunen. Dessa har lagts in i GIS-materialet.  

Egna skikt har skapats med för riksintresset väsentliga kulturmiljötyper, karterade enligt nedan:  

- Punkt: kyrkplats, kyrkoruin/ödekyrkogård, kvarnmiljö, byfunktion, backstuga/torp, runsten. 

- Ring: gårdsmiljö 

- Polygon: stenindustri, tå-/torp-/backstugebebyggelse, fornlämningsmiljö, kungsgård, säteri/herrgård, storgårdsmiljö, fornborg. 

- Linje: Väghistorisk miljö, fägata 
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10.2 RIKSINTRESSANTA TEMAN SOM BEDÖMNINGSGRUND 

Bedömningen av bevarandevärdet i varje område stödjer sig på ett antal teman som är viktiga på Falbygden. Dessa teman är baserade på Kulturhistorisk 

inventering från 1989 samt RAÄs riksintressebeskrivningar för de tre riksintressena.  

De viktiga temana är Geografi, Fornlämningsmiljöer, Kyrkomiljöer, Bymiljö / Odlingslandskap, Gårdsmiljöer och Stenindustri. 

10.2.1 Geografi 

Naturgeografi 

Naturgeografiska förutsättningar kan t.ex. vara klimat, topografi, geologi, vegetation o.s.v.
8
 På Falbygden har de naturgeografiska förutsättningarna (främst 

geologin) varit avgörande för kulturlandskapets utveckling. Hur väl dessa förutsättningar gestaltas i ett område är en viktig faktor vid bedömning av dess 

bevarandevärde. 

Platåbergen som består av den vulkaniska bergarten diabas dominerar landskapsbilden på Falbygden. Vulkaniskt material, magma, steg upp ur jordens inre 

och överlagrade de kambrosiluriska bergarterna, skapade för 400-600 miljoner år sedan. Jan-Bertil Schnell har beskrivit geologin för platåbergens 

kringliggande områden: 

Den underlagrande berggrunden i kringliggande områden utgörs av gnejs. Denna överlagras av ett ca 35 m tjockt lager av sandsten. Därefter alunskiffern i ett 

ca 20 meter tjockt lager ”i smala zoner i brant sluttning kring kalkstensplatåerna”. Överst ligger ”kalkstenen med en tjocklek av ca 40 meter och bildar tre 

platåer; östplatån kring Högstena-, Varvs-, Gerums- och Gissebergen, västplatån kring Mösseberg och Ålleberg samt nordplatån kring Billingen och 

Brunnhems- och Borgundabergen. Mellan platåbergens ca 35 mäktiga diabashättor och kalkstenen ligger slutligen ett ca 50 meter tjockt lager lerskiffrar 

bildande ett smalt bräm kring diabasbranterna.” 

Isälvsavlagringar som avsatts i isens rörelseriktning har också påverkat mänsklig bosättning och kommunikationer i området. Dessa utgörs av rullstensåsar, 

randfält, rand- eller tväråsar och kamelandskap. 

Kulturgeografi 

Falbygden räknas som en egen kulturegeografisk region på grund av dess unika landskapstyp. Regionen har haft en fast bosättning sedan stenåldern, 

tydligast i en stor omfattning gånggrifter som bara finns här. 

Den kalkrika moränleran har gjort att uppodlingsgraden är hög. Landskapet ligger över Högsta Kustlinjen och odling har därför bedrivits även i höjdlägen uppe 

på s.k. högplatåer. Från flera platser har man en vidsträckt utsikt över landskapet.  

                                                   
8
 Riksantikvarieämbetet (2014), s. 68 
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Landskapets höga läge har gjort att tillgången på vatten varit ett problem. Av denna anledning har den agrara bebyggelsen oftast koncentrerats till vattendrag 

eller källsprång utefter bergssidorna, ofta i form av stora byar.  

Kambrosilurbergen har även gjort att en råvaruindustri vuxit fram på Falbygden. Kalkstenen ligger ytligt, liksom gör skiffer och sandsten.  

Exempel på typiska karaktärsdrag: 

- Fornlämningarnas läge i förhållande till kalkstensplatån. 

- Byars läge i förhållande till platåbergen, kalkstensplatån samt låglänta vattenförande sänkor 

- Röjningsrösen, stensträngar och stenmurar som berättar om röjning på sten i odlingslandskapets moränjordar 

- God vattentillgång vid bergens fot och i grusåsarnas sluttningar som har gett upphov till tidiga boplatser i dessa lägen. 

10.2.2 Fornlämningsmiljöer (4200 f.Kr. – 1050 e.Kr.) 

Typiska karaktärsdrag: 

Bondestenålder (4200 – 1800 f.Kr.) 

- Boplatser: fynd av flintavslag, yxfragment, keramik, djurben, makrofossil m.m. 

- Gravskick: Megalitgravar. Dösar och gånggrifter, särskilt gånggrifter. Förekommer enskilt och i koncentrationer 

- Yngre bondestenålder: döda begravs i hällkistor. Äldre gånggrifter återanvänds under hällkistetiden 

- Boplats och gravar kan i vissa områden kopplas samman, bl.a. Karleby 

Bronsålder (1800 – 500 f.Kr.) 

- Gravskick: stora rösen eller stora flacka stensättningar, runt 30 meters bredd. T.ex. Ekornavallen. Gravinnehåll indikerar utvecklad handel. 

- Sociala skiktningar märks i hur människor begravs. 

Järnålder (500  f.Kr. – 1050 e.Kr.) 

- Runstenar. 

- Fornåkrar. 

- Fornåkrar och gravanläggningar från en järnåldersby vid Forentorp 

- Gravskick: Resta stenar (bautasten eller domarring). Stensättningar: runda ibland omgärdade av stenkedja. Flatmarksgravfält: gravfält innehållandes 

flera människor som indikerar människans organisering i byar, bl.a. kring Slafsan. 

- Yngre järnålder: Högar och små rösen vanliga. Högarna förekommer i fält om ca 5-25 gravar i anslutning till byar, bl.a. Sätuna och Mularp. 

- Försvarsanläggning: fornborgen på Mösseberg. 
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10.2.3 Kyrkomiljöer 

Typiska karaktärsdrag: 

- Talrikt med medeltida sockenkyrkor i sten från 1100-talet och 1200-tales första hälft  

- Kyrkoruiner och ödekyrkogårdar från samma tid 

- Nya sockenkyrkor som ersatt de gamla, vid sockensammanslagning eller rivning. 

- Gudhems nunnekloster. Kulturellt centrum tillsammans med Varnhems munkkloster under medeltiden. 

- I anslutning till kyrkan prästgård, sockenmagasin, kyrkoherdeboställe m.m. 

10.2.4 Bymiljö / Odlingslandskap 

Typiska karaktärsdrag: 

- Byar i lågt läge, ofta med odlingsmarker på platån ovanför. 

- Byar med gårdsbebyggelse som ger drag av oskiftad struktur kring gamla byplatsen/låglänt bytå. 

- Fägator till utmarkerna 

- Betesmarker som erinrar om platsen för bytån 

- Kyrkbyar med kyrkan på tåns högsta punkt. 

- Backstugor vid tån från 1700-1800-talen. Bäst bevarad är Åsle tå.  

- Backstugor som utkantsbebyggelse till byar, t.ex. Segerstad 

- Klungbyar med oregelbundet bebyggelsemönster, t.ex. Luttra. 

- Större byar som omges av närliggande små byar och haft gemensamma utmarker, t.ex. Kleva som omges av Törestorp och Backor. 

- Öppna betesmarker som erinrar om byarnas utmarker på platåbergen, t.ex. Tiarps by, byar kring Ålleberg 

- Rester av slåtterängar, bl.a. för Falbygden karaktäristiska lövängar, t.ex. Fårdala, vid Mularpsvägen. 

- Lagaskifteslandskap med utskiftade gårdar och stenmurar, raka vägar med tvära kurvor mellan gårdarna, t.ex. Bolum. 

- Byfunktioner i byarna; exv. skolhus från andra halvan av 1800-talet och 1900-talets början, bl.a. Borgunda. 

10.2.5 Gårdsmiljöer 

Typiska karaktärsdrag: 

- Består av flera hus. Mangård och fägård ofta skilda åt. 

- Mangård ofta i trä, ekonomibyggnader ofta i trä men ofta också till viss del eller helt i sten 
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- Har förekommit, särskilt i Hornborgaområdet, att mangård och fähus varit sammanbyggda. Idag bara ett fåtal kvar, bl.a. Bankes stuga i 

Hornborgaområdet. 

- Boningshus: Framkammarstugor, enkelstugor, parstugor. Äldsta kända profana huset är framkammarstugan i Borgatorp (1640-tal). 

- Kungsgård: Gudhems kungsgård. 

- Säterier / Herrgårdar: Fårdala, Stora Bjurum, Stora Dala m.fl.. Även flera av dagens storgårdar som har bakgrund som säterier, bland annat 

Orreholmen, Viken mfl. 

- Prästgårdar: Broddetorps fd prästgård är den äldsta från slutet av 1700-talet. F.d. prästgårdar finns i flera byar, bl.a. i Segerstad, Åsle,  

- Kvarnmiljöer, enstaka och i koncentrationer. Bl.a. Snikens kvarn i Hornborga, Falekvarna kvarnby. 

10.2.6 Stenindustri 

Goda naturgeografiska förutsättningar med ytlig förekomst av kalksten och skiffer har gett upphov till tidig brytning av kalk. Under 1700-1800-talen har mer 

organiserade kalkbruksmiljöer börjat utvecklas. Detta har sedan utvecklats mot större stenindustri under 1800-1900-talen. Detta märks av i både äldre och 

yngre byggnadsskick, såväl i tätorter som på landsbygden. 

Typiska karaktärsdrag: 

Kalkbruksmiljöer från 1800-1900-talen 

- Bostäder: stugbebyggelse, inspektorbostad, kalkarbetarbostäder,  

- Brott, ugnslämningar, slagghögar. 

- Kalkbruksmiljöer från 1800-talet, bl.a. Skårs kalkbruk. 

- Kalkbruksmiljöer från 1900-talet, bland annat Tomtens, Rössberga och Torbjörntorp. 

Modern stenindustri 

- 1900-talets stenindustri, bland annat Stora Dala och Stenåsen. 
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10.3 KLASSIFICERING PÅ LANDSBYGDEN  

10.3.1 Nationellt, regionalt och lokalt bevarandevärde 

Värderingen av varje delområde är baserad på skrivningen i Kulturhistorisk inventering från 1989 och miljöerna har därmed inte besökts på plats ännu. En 

nyinventering krävs för att bedömningen ska bli helt tillförlitlig.   

Grundläggande för bedömningen är hur väl aktuell miljö representerar ett eller flera för riksintresset viktiga teman: 

- Värdeklass A: Nationellt bevarandevärde 

Delområde som mycket väl representerar ett eller flera viktiga teman för riksintresset. Läsbarheten av kulturhistoriska sammanhang är mycket tydlig. A-

klassade miljöer kräver särskild hänsyn vid etablering av nya verksamheter eller uppförande av ny bebyggelse. Fördjupade underlag kan tas fram som 

avråder helt från exploatering i vissa delar av området. Området bör till sin helhet eller delvis skyddas genom områdesbestämmelser. Sammantaget utgör de 

A-klassade miljöerna en representativ bild av Falbygdens landskapshistoria. 

- Värdeklass B: Regionalt bevarandevärde 

Delområde som väl representerar ett eller flera viktiga teman för riksintresset. Läsbarheten av kulturhistoriska sammanhang är tydlig. B-klassade miljöer 

kräver hänsyn vid etablering av nya verksamheter eller uppförande av ny bebyggelse. Området bör delvis skyddas genom områdesbestämmelser. 

- Värdeklass C: Lokalt bevarandevärde 

Delområde som på ett mindre tydligt sätt representerar en eller flera viktiga teman för riksintresset. Delområdet kan vara viktigt som komplement till 

omgivande A- och B-klassade miljöer samt riksintresseområdet i stort. Övergripande värden för landskapsbilden är viktigare att värna i dessa områden än 

enskilda kulturhistoriska objekt. Ny bebyggelse behöver inordna sig i det övergripande landskapet och strukturerna. 
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10.4 KLASSIFICERING I UTREDNINGSOMRÅDEN 

10.4.1 Mycket känsligt, känsligt och mindre känsligt 

Klassificeringen i utredningsområdena är en sammanvägd bedömning av den riksintressanta miljöns känslighet för förändring. Denna bedömning är baserad 

på förändringens antagna omfattning, viktiga teman för riksintresset, samt miljöns kulturhistoriska värden. 

- Mycket känsligt:  

Läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget är mycket känsligt för planerad förändring. Åtgärden innebär en stor risk för påtaglig skada på riksintresset 

genom att:  

o mer än obetydligt skada något eller några av de värden som utgör grunden för riksintresset.  

o den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresse. 

Vid planering av bebyggelse och verksamheter i dessa områden krävs noggranna anpassningar, försiktighetsåtgärder och/eller kompensationsåtgärder för att 

undvika påtaglig skada. 

 

- Känsligt 

Läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget är känsligt för planerad förändring. Åtgärden innebär en måttlig risk för skada på riksintresset genom att: 

o mer än obetydligt skada något eller några av de värden som utgör grunden för riksintresset.  

o den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresse. 

Vid planering av bebyggelse och verksamheter i dessa områden rekommenderas noggranna anpassningar till landskapsbild och enskilda värdefulla objekt.  

 

- Mindre känsligt 

Läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget är mindre känsligt för planerad förändring. Åtgärden innebär en liten eller ingen risk för skada på 

riksintresset. 

Vid planering av bebyggelse och verksamheter i dessa områden finns inga särskilda anpassnings- eller kompensationsåtgärder vad gäller värden för 

riksintresset. Rekommendationer kan dock finnas för tillvaratagande av landskapsbild och övriga kulturhistoriska värden. 
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11 LÄSANVISNING 

11.1 LANDSBYGDEN 

Som bilaga till denna rapport är en lista med klassificering och ställningstagande av de områden och delområden inom kommunens riksintressen som 

omfattas. Här följer en förklaring av de två begreppen och hur de används. 

11.1.1 Område 

Ett område är ofta en bygd eller en socken med ett antal delområden. När området inte har några delområden kan det även vara en mindre miljö, t.ex. en by 

eller en kyrkplats. Varje område beskrivs utifrån följande aspekter: 

- Beskrivning: En övergripande beskrivning av området – bland annat geologiska och topografiska förutsättningar, förekommande markslag, 

bebyggelsens läge i landskapet samt bebyggelsemönster. 

- Kulturhistoriskt sammanhang: Den eller de viktiga kulturhistoriska sammanhang som karaktäriserar området, t.ex. kyrkby, kalkindustri eller 

säterilandskap. Det kulturhistoriska sammanhanget byggs upp av olika uttryck i kulturmiljön som går att hänföra till för riksintresset viktiga teman. 

- Tema: För riksintresset viktiga teman är baserade på RAÄs riksintressebeskrivning genom de motiv som där ingår: Odlingslandskap, Kyrkomiljöer, 

Bymiljöer, Gårdsmiljöer, Stenindustri. Utöver det har Fornlämningsmiljöer och Geografi adderats med utgångspunkt i riksintressebeskrivningen. 

När ett område saknar delområde ingår även Förhållningssätt och Ställningstagande i denna del. 

11.1.2 Delområde

Ett delområde är oftast en by med omland, men kan även t.ex. vara ett gravfält, en kalkbruksmiljö eller en kyrkplats. Varje delområde beskrivs utifrån följande 

aspekter: 

- Beskrivning: Delområdets kulturhistoriska karaktär. Hur miljöns fysiska strukturer och objekt illustrerar riksintressets viktiga teman, både utifrån 

avgränsade historiska skeden och längre utvecklingsförlopp.  

- Riksintressanta karaktärsdrag: En punktvis sammanställning av de uttryck inom delområdet som gjort att det bedömts vara av riksintresse för 

kulturmiljövården.  

- Förhållningssätt: Vilka förhållningssätt som krävs i den kommunala planeringen för att kunna tillgodose varje delområdes riksintressanta 

karaktärsdrag. Här ingår även riktlinjer för hur ny bebyggelse eller annan verksamhet kan tillkomma på riksintressets villkor. 

- Ställningstagande: Utifrån beskrivning och riksintressanta karaktärsdrag görs ett kommunalt ställningstagande för delområdets bevarandevärde, A-C, 

samt en sammanfattning av de viktiga kulturhistoriska sammanhangen och karaktärsdragen. 
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11.2 UTREDNINGSOMRÅDEN 

Analyserna av utredningsområden är mer detaljerade än de för kommunövergripande och grundar sig på bedömningar vid platsbesök. Det är 

planeringssituationen, snarare än det kulturhistoriska sammanhanget, som styrt upplägget av analysen och kartmaterialets ingående delar.  

I kartmaterialet finns en kartering av kulturhistoriska helhetsmiljöer, gårdsmiljöer, stråk, vägar och siktlinjer som kan påverkas av planerad förändring. Detta 

kompletteras med fotografier och beskrivningar från platsbesök. 

Förhållningssätt för att ta tillvara kulturmiljövärdena är beskrivna utifrån den information som funnits om den planerade verksamheten eller bebyggelsen.  

Ställningstagandet är i detta fall en bedömning av områdets känslighet för planerad förändring; mycket känslig, känslig eller mindre känslig. Området har 

delats in i mindre områden när det föreligger olika grad av känslighet. 

12 KOMMANDE ARBETE 

Kommande arbete med riksintressena i kommunen bör fokusera på strategiska frågor. Vad som kännetecknar kommunen, hur kulturmiljöprofilen ser ut. Även 

vilka riksintresseområden eller andra kulturmiljöer som kommunen särskilt vill lyfta fram och koppla samman med besöksnäring, friluftsliv, 

landskapsförvaltning och andra resurser. En väg att gå för att få ett sådant urval kan vara att fokusera på de miljöer som ges bevarandevärde A i detta projekt. 

Flera av dessa miljöer är redan populära inom friluftslivet och som besöksmål, men behöver en uppdaterad viljeinriktning i den översiktliga planeringen. 

Liksom för kulturmiljön i övrigt, behöver det arkeologiska materialet uppdateras, bland annat utifrån nya fynd och forskning sedan den senaste inventeringen 

genomfördes 1989.  

Inom riksintressena finns otydligheter i dagens underlag. Riksintressebeskrivningarna är allmänt skrivna och svåra att utgå ifrån, särskilt i fallen 

Kambrosilurområdet och Åsarpsbygden då de förutom landsbygden också innefattar tätorter. I flera av Sveriges län finns samma problem och man har därför 

inlett riksintresseöversyner med framtagande av fördjupade värdebeskrivningar. 

Från detta projekt blir det viktigt att ta med erfarenheterna in i den dagliga verksamheten. Grundläggande är att hitta en god samverkan med länsstyrelsen å 

ena sidan och de lokala föreningarna och verksamheten i bygden å den andra. 
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OMRÅDEN - LANDSBYGDEN 

1. Hånger  

3. Stora Bjurum – Bjurums kyrka 

4. Hornborgabygden 

5. Brunnhem Segerstad 

6. Håkantorp 

7. Friggeråkers kyrka 

8. Jättene 

9. Gudhemsbygden 

10. Borgunda 

13. Rössberga och Tomtens kalkbruk 

14. Valtorp och Raglås 

 

15. Luttra by 

16. Slöta by 

17. Skörstorps by 

18. Åslesänkan – Plantabergets västsida 

35. Åsarpsbygden  

56. Marka kyrka 

57. Gökhem och Vilske-Klevabygden 

 

 

 

Fotnot: Numrering kommer från Kulturhistorisk inventering, 
Falköpings kommun (1989) 
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UTREDNINGSOMRÅDEN 

1a. Stora Bäckebo  

1b. Marjarp, väster om logistic center 

1c. Stora Bäckebo - östra 

2a. Väster om järnvägen (södra delen) 

2b. Väster om järnvägen - Friggeråker 

3a. Marjarp logistic center etapp 2 

3b. Marjarp logistic center etapp 2 (Marjarps gård) 

4. Lilla Sikagården 

5. Sikagården 

6. Tåstorp 

7a. Öster om stan, Nolgården 

7b. Öster om stan, vid flygplatsen 

7c. Öster om stan, fornlämningskoncentration 

8. Sydost - Agnestad 

9a. Söder – Backetomten Östra  

9b. Norr om Fogdegården 

9c. Söder – Backetomten Västra 

10. Uddebo 

11. Prästgårdsgärde 

12a. Södra Bestorp – Nästegården 

12b. Södra Bestorp – Lunnagården 
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UTREDNINGSOMRÅDE VÄSTER OM JÄRNVÄGEN 

UPP TILL FRIGGERÅKER 
- Mänsklig bosättning sedan bondestenåldern. Fornlämningar. 

- Fullåkersbygd tillhörande gård i den ursprungligen medeltida kyrkbyn Friggeråker 
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KULTURHISTORISKA SAMMANHANG 
- Stora Bäckebo gård, f.d. säteri, med åkerdominerade inägor. Gården är en del av Friggeråker socken och hänger ihop med kyrkbyn. 

- Område med mänsklig bosättning sedan bondestenåldern. 

- I södra delen av området två gårdsmiljöer från kring sekelskiftet samt ett koloniområde.  

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG 

- Stensättningar från bronsålder och järnålder, koncentration i öster. 

- Boplatsfynd, bland annat rikligt fynd i ett område söder om gården i åkermarken. 

- Agrar helhetsmiljö: Stora Bäckebo med odlingslandskap, åkerbetonat – kontinuitet i markslag och utbredning. Gårdsmiljö med mangård och 

ekonomibyggnader från 1800-talet. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

- Fornlämningar, enskilda och i koncentrationer, bevaras med öppen omgivning så långt möjligt. Bör annars ingå i utformningen av nya områden.  

- Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen, 2 kap. Fornlämningar får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från 

länsstyrelsen. 

- Åkermarken upp mot Stora Bäckebo bör värnas och fortsätta brukas. 

- Siktlinjer mot Stora Bäckebo och ängsmarken ska vara vägledande i framtida projekt. 

- Brukningsväg tvärs över området bör behållas. 

- Befintliga gränser som trädridåer och gärdsgårdar bevaras så långt möjligt och används för att avgränsa ny bebyggelse mot agrara helhetsmiljöer. 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Mycket känsligt för exploatering i väster både på grund av odlingslandskapet/ gårdsmiljön och fornlämningen (fynd av boplats). I öster är det känsligt främst 

p.g.a. fornlämningar (koncentration av stensättningar). Kring gårdsmiljön som tillhört Marjarp är det mindre känsligt. I norra delen av området finns även ett 
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Natura 2000 område, tidigare ängs- och hagmarker som tillhör Stora Bäckebo, som är mycket känsligt. I södra delen av området, kring koloniområdet, är det 

mindre känsligt. 

KÄNSLIGHETSANALYS 

Utredningsområdet har delats in i tre delområden med olika grader av känslighet (se karta ovan). 

Delområde Stora Bäckebo: Mycket känsligt.  

Delområdet är avgränsat utifrån den kulturhistoriska helhetsmiljön som är en ungefärlig utbredning för säteriet Stora Bäckebos inägomarker vid 1800-talets 
början. Helhetsmiljön går fortfarande att uppleva i dagens landskap. Åkerns dominans har lång kontinuitet söder om Stora Bäckabo vilket gör vyn mot gården 
till en viktig siktlinje. Österut ligger ett rikkärr, karaktäristiskt för Falbygden, vars karaktär indikerar att det använts för säteriets ängsbruk under förindustriell tid. 
De olika markslagen sammanbinds av brukningsvägar. Ett säteri som Stora Bäckebo hängde samman med den närliggande kyrkbyn där den hade gårdar 
under sig. Kyrkbyns odlingslandskap västerut  ska därför ses som en del av samma helhetsmiljö. 
 
Inom delområdet finns rikligt med fornlämningar som visar på den långa kontinuiteten av jordbruk och bosättning. Söder om stora Bäckebo är ett stort 
fornlämningsområde (boplats) som ytterligare betonar vikten av att behålla odlingslandskapets öppenhet och siktlinje mot gården.  
 
Gränsen mot delområdet i öster buktar in för att en fornlämning ska kunna inkluderas i det mycket känsliga delområdet. På denna plats har även funnits ett 
torp under säteriet på 1800-talet. 
 
Stora Bäckebos gårdsmiljö har vid översiktlig inventering bedömts ha ett regionalt bevarandevärde på grund av bevarad manbyggnad samt 
ekonomibyggnader från 1800-talets andra hälft. Sammantaget är delområdet mycket känsligt. 

 
Delområde – Marjarp, väster om logistic center: Mindre känsligt 

Gårdsmiljö tillhörande byn Marjarp. Gården hänger visserligen samman med odlingslandskapet norrut, men är helt avskuren från Marjarp i övrigt. Gården har 
vid översiktlig inventering bedömts ha ett lokalt bevarandevärde på grund av samlad gårdsgrupp med vinkelställd ladugård från början av 1900-talet som 
genomgått vissa ombyggnader. Sammantaget är delområdet mindre känsligt.  
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Delområde Stora Bäckebo (öster): Känsligt 
 
Inom delområdet finns inga registrerade fornlämningar. Marken har varit på gränsen mellan säteriets åker- och betesmarker till de yttre betesmarkerna. En 
frälsegård, Lilla Bäckebo, har funnits här i början av 1800-talet. Inga kända spår finns kvar av denna gård idag. Området har bedömts som känsligt på grund 
av den allmänt vanliga förekomsten av fornlämningar samt risk för påverkan på den agrara landskapsbilden från Skövdevägen och brukningsvägen genom 
området. 
 

Delområde Väster om järnvägen – (kring koloniområdet): Mindre känsligt 
Inom området finns två två gårdsmiljöer samt ett koloniområde. Befintlig skogsrand bör nyttjas som barriär för att avgränsa eventuellt exploateringsområde 

mot Friggeråkers kyrkomiljö, och mot bakgrund av det kan området bedömas som mindre känsligt. 

1. Brukningsväg genom området till Stora Bäckebo. Upphöjningen till 

höger är en av flera stensättningar på rad längs vägen, de flesta är 

övertorvade. Fornlämningarna har en viktig roll i landskapsbilden på 

Falbygden. 

 

2. Stora Bäckebo. Gårdsbebyggelsens värden består framförallt av mangården 

bakom trädraden till vänster samt ekonomibyggnaderna – båda från 1870-talet. På 

andra sidan järnvägen ligger Friggeråker kyrkby. 
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3. Brukningsvägarna är viktiga historiska strukturer som kopplar 

samman gårdar med varandra och odlingsmarker med ängar och 

beten. Betesmark, tidigare ängsmark, tillhörande Stora Bäckebo, en 

del av den kulturhistoriska helhetsmiljön. 

 

4. Stora Bäckebo sett från Friggeråkers kyrkby. Huvudbyggnad och 

ekonomibyggnad från 1870-talet, den senare i mycket välbevarat 

skick. Järnvägen går rakt över den gamla bytån. Sammanhanget 

mellan byn och f.d. säteriet är mycket viktigt att ta tillvara. 

Odlingslandskapet söderut, på båda sidor om spåret, ingår i detta 

sammanhang. 
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UTREDNINGSOMRÅDE STORA BÄCKEBO 
- Mänsklig bosättning sedan bondestenåldern. Fornlämningar. 

- Gårdsmiljön Stora Bäckebo som varit säteri. Hänger ihop med medeltida kyrkbyn Friggeråker. 
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KULTURHISTORISKA SAMMANHANG 

- Stora Bäckebo gård, f.d. säteri, med åkerdominerade inägor. Gården är en del av Friggeråker socken och hänger ihop med kyrkbyn. 

- Område med mänsklig bosättning sedan bondestenåldern.  

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG 

- Stensättningar från bronsålder och järnålder, koncentration i öster. 

- Boplatsfynd, bland annat rikligt fynd i ett område söder om gården i åkermarken. 

- Agrar helhetsmiljö: Stora Bäckebo med odlingslandskap. Åkerbetonat landskap som har lång kontinuitet i sin utbredning. 

- Gårdsmiljö med mangård och ekonomibyggnader från 1800-talet. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

- Fornlämningar, enskilda och i koncentrationer, bevaras med öppen omgivning så långt möjligt. Bör annars ingå i utformningen av nya områden.  

- Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen, 2 kap. Fornlämningar får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från 

länsstyrelsen. Som villkor för tillståndet kan Länsstyrelsen komma att kräva en arkeologisk undersökning som bekostas av exploatören. 

- Åkermarken upp mot Stora Bäckebo bör värnas och fortsätta brukas. 

- Siktlinjer mot Stora Bäckebo och ängsmarken ska vara vägledande i framtida projekt. 

- Brukningsväg tvärs över området bör behållas. 

- Befintliga gränser som trädridåer och gärdsgårdar bevaras så långt möjligt och används för att avgränsa ny bebyggelse mot agrara helhetsmiljöer. 
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STÄLLNINGSTAGANDE 

Mycket känsligt för exploatering i väster både på grund av odlingslandskapet/ gårdsmiljön och fornlämningen (fynd av boplats). I öster är det känsligt främst 

p.g.a. fornlämningar (koncentration av stensättningar). Kring gårdsmiljön som tillhört Marjarp är det mindre känsligt. I området finns även ett Natura 2000 

område, tidigare ängs- och hagmarker som tillhör Stora Bäckebo, som är mycket känsligt. 

KÄNSLIGHETSANALYS 

Utredningsområdet är avgränsat utifrån den kulturhistoriska helhetsmiljön som är en ungefärlig utbredning för säteriet Stora Bäckebos inägomarker vid 1800-
talets början. Helhetsmiljön går fortfarande att uppleva i dagens landskap. Detta har delats i tre delområden med olika grader av känslighet. 

Delområde Stora Bäckebo: Mycket känsligt.  

Åkerns dominans har lång kontinuitet söder om Stora Bäckebo vilket gör vyn mot gården till en viktig siktlinje. Österut ligger ett rikkärr, karaktäristiskt för 
Falbygden, vars karaktär indikerar att det använts för säteriets ängsbruk under förindustriell tid. De olika markslagen sammanbinds av brukningsvägar. Ett 
säteri som Stora Bäckebo hängde samman med den närliggande kyrkbyn där den hade gårdar under sig. Kyrkbyns odlingslandskap västerut  ska därför ses 
som en del av samma helhetsmiljö. 

Inom delområdet finns rikligt med fornlämningar som visar på den långa kontinuiteten av jordbruk och bosättning. Söder om stora Bäckebo är ett stort 
fornlämningsområde (boplats) som ytterligare betonar vikten av att behålla odlingslandskapets öppenhet och siktlinje mot gården.  

Gränsen mot delområdet i öster buktar in för att en fornlämning ska kunna inkluderas i det mycket känsliga delområdet. På denna plats har även funnits ett 
torp under säteriet på 1800-talet. 

Stora Bäckebos gårdsmiljö har vid översiktlig inventering bedömts ha ett regionalt bevarandevärde på grund av bevarad manbyggnad samt 
ekonomibyggnader från 1800-talets andra hälft.  

Sammantaget är delområdet mycket känsligt. I öster har en smal buffertzon inkluderats i detta mycket känsliga område för att värna fornlämningarna som 
radar upp sig längs Skövdevägen. 

 
Delområde – Marjarp, väster om logistic center: Mindre känsligt 

Gårdsmiljö tillhörande byn Marjarp. Gården hänger visserligen samman med odlingslandskapet norrut, men är helt avskuren från Marjarp i övrigt. Gården har 
vid översiktlig inventering bedömts ha ett lokalt bevarandevärde på grund av samlad gårdsgrupp med vinkelställd ladugård från början av 1900-talet som 
genomgått vissa ombyggnader. Sammantaget är delområdet mindre känsligt. 
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Delområde Stora Bäckebo (östra): Mindre känsligt 

Inom delområdet finns inga registrerade fornlämningar. Marken har varit på gränsen mellan säteriets åker- och betesmarker till de yttre betesmarkerna. En 
frälsegård, Lilla Bäckebo, har funnits här i början av 1800-talet. Inga kända spår finns kvar av denna gård idag men kan mycket väl påträffas vid en 
arkeologisk utredning. Området har bedömts som känsligt på grund av den allmänt vanliga förekomsten av fornlämningar samt risk för påverkan på den 
agrara landskapsbilden från Skövdevägen och brukningsvägen genom området. 

  

1. Brukningsväg genom området till Stora Bäckebo. Upphöjningen till 

höger är en av flera stensättningar på rad längs vägen, de flesta är 

övertorvade. Fornlämningarna har en viktig roll i landskapsbilden på 

Falbygden. 

 

2. Stora Bäckebo. Gårdsbebyggelsens värden består framförallt av mangården 

bakom trädraden till vänster samt ekonomibyggnaderna – båda från 1870-talet. På 

andra sidan järnvägen ligger Friggeråker kyrkby. 
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3. Brukningsvägarna är viktiga historiska strukturer som kopplar 

samman gårdar med varandra och odlingsmarker med ängar och 

beten. Betesmark, tidigare ängsmark, tillhörande Stora Bäckebo, en 

del av den kulturhistoriska helhetsmiljön. 

 

4. Stora Bäckebo sett från Friggeråkers kyrkby. Huvudbyggnad och 

ekonomibyggnad från 1870-talet, den senare i mycket välbevarat 

skick. Järnvägen går rakt över den gamla bytån. Sammanhanget 

mellan byn och f.d. säteriet är mycket viktigt att ta tillvara. 

Odlingslandskapet söderut, på båda sidor om spåret, ingår i detta 

sammanhang. 
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UTREDNINGSOMRÅDE MARJARP LOGISTIC CENTER 
- Stadigvarande mänsklig bosättning från bondestenålder till järnålder. Fornlämningar. 

- Jordbruksmark tillhörande utskiftade gårdar från Marjarps by.  
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KULTURHISTORISKA SAMMANHANG 

- Människor har stadigvarande vistats i området under alla epoker under förhistorisk tid. Boplatsfynd och stenkammargravar från bondestenålder samt 

gravar från bronsålder och järnålder.  

- Marjarps by har legat i området men efter skiftena och byggandet av etapp 1 saknas gårdsbebyggelse inom området.  

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG 

- Boplatsfynd i anslutning till gånggrifter. 

- Gånggrifter från yngre bondestenålder är synliga som förhöjningar i landskapet. 

- Öster om Marjarps gård finns en gravhög samt två stensättningar från bronsålder/järnålder. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

- Respektavstånd till gårdsbebyggelse samt fornlämningar. 

- Kommunen samråder med länsstyrelsen om utbyggnadsplaner för att undvika påverkan på fornlämningar. 

- Fornlämningar är skyddade i kulturmiljölagens 2 kap. Flyttning, övertäckning eller annan ändring är inte tillåten utan tillstånd från länsstyrelsen. Som 

villkor för tillståndet kan Länsstyrelsen komma att kräva en arkeologisk undersökning som bekostas av verksamhetsutövaren. 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Delområde Marjarp logistic center är mindre känsligt. Arkeologisk utredning har genomförts i samband med etapp 1 (Västergötlands museum, 2007) och 

berörda fornlämningar i området har undersökts och tagits bort. Vid denna utredning påträffades flera okända fornlämningar. Vid delområde Marjarps gård är 

det mycket känsligt på grund av att detta markområde har utretts och innehåller kända och väl synliga fornlämningar, tre stenkammargravar. Ca 50 meter 

öster om dessa ligger även en koncentration stensättningar – sammantaget är därför området vid Marjarps gård mycket känsligt.  
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KÄNSLIGHETSANALYS 

Utredningsområdet har delats in i två delområden beroende på olika grader av känslighet. 

Delområde Marjarp logistic center: Mindre känsligt 

Delområdets marker har tillhört vid laga skifte utskiftade gårdar i Marjarps by. Dessa gårdar finns inte kvar, bortsett från gården öster om utredningsområdet. 

Delområdet har bedömts som mindre känsligt på grund av att arkeologisk utredning redan genomförts och berörda fornlämningar undersökts och tagits bort. 

Påverkan på den agrara landskapsbilden från Skövdevägen mot gårdsmiljön och omgivande stenmurar bidrar till bedömningen.  

Delområde Marjarp logistic center (Marjarps gård): Mycket känsligt 

Delområdet är avgränsat till ett område med tre registrerade fornlämningar väster om Marjarps gård, två gånggrifter och en hällkista – två gravformer från 

bondestenåldern. Direkt öster om delområdet finns även tre stensättningar.  

Marjarps gård har bedömts ha regionala bevarandevärden, dels p.g.a. bevarad samlad struktur, dels på grund av omgivningen av fornlämningar. 

Gårdsbebyggelsen utgör, upplevelsemässigt, en viktig kontext för fornlämningarna och visar på kontinuiteten av det mänskliga brukandet i området. 

Fornlämningarna samlade kring gårdsmiljön gör alltså delområdet mycket känsligt för ingrepp. 
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1.Området sett från söder. I Marjarps by finns idag bara en gårdsmiljö kvar 

(bakom träddungen). Rätt fram i bild syns en upphöjning/stenröse som döljer 

en av gånggrifterna i området. 

2. Öster om Marjarps logistikcentrum. Stenmurar och 

betesmarker med lövträd. 
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Trafikmätning Falköpingskommun

Kordinat

Gator: Enrgigatan (väst) N 6450212, E 415941 SWEREF  99 TM

Enrgigatan (öst) N 6449976, E 416373 SWEREF 99 TM

Genomförd av NTF Skaraborg

Utförd av Albin Göransson

Mätningarna är gjorda med radarinstrumentet SDR-4

Kartbild



Energivägen (väst)

Västlig riktning



Energivägen (öst)

Nordligriktning





Hatighetsgräns Placering

50km/h Cirka 70 meter väster om om infarten till falköpings energi

50km/h Cirka 90 meter söder om infarten till postnord









Datum

 2021-06-01 - 2021-06-07

 2021-06-01 - 2021-06-07



Östlig riktning



Sydligrikning













Trafikintensitet under hela mätperioden

Totalt antal fordon: 4051

Moped/mc 579

Personbil 2311

Lastbil/buss 574

Långtradare 587

Nordligriktining: 1994

Moped/mc 226

Personbil 1203

Lastbil/buss 283

Långtradare 282

Sydligriktning: 2057

Moped/mc 353

Personbil 1108

Lastbil/buss 291

Långtradare 305

ÅDT: 679

Max dygn: 1128

Max timme: 121

Genomsnittshastigheten

Nordligriktning: 36km/h

Sydligriktning:  39km/h

Åttifempercentillen nordlig rikting: 44km/h

Åttifempercentillen sydlig riktning: 48km/h

Högsta hastighet  i nordlig riktning: 69km/h

Högsta hastighet i sydlig riktning: 85km/h

Andel hastighetsöverträdelser: 6%

Tio högsta hastigheterna

Datum Tid Hastighet Forsonsslag Riktning

2021-06-02 10:10:49 85 MC -

2021-06-03 10:49:00 72 PB -

2021-06-04 11:38:21 69 PB +

2021-06-02 07:42:21 67 PB -

2021-06-04 17:00:38 67 PB -

2021-06-05 14:30:05 66 PB -

2021-06-06 19:06:33 66 MC +

2021-06-03 05:53:09 65 PB -

2021-06-03 07:26:07 65 PB -

2021-06-03 13:07:49 65 PB -

Trafik intensitet mellan klockan 07:00 – 10:00

Totalt antal fordon: 765

Moped/mc 116

Personbil 440



Lastbil/buss 120

Långtradare 89

Nordligriktining: 405

Moped/mc 50

Personbil 247

Lastbil/buss 68

Långtradare 40

Sydligriktning: 360

Moped/mc 66

Personbil 193

Lastbil/buss 52

Långtradare 49

ÅDT: 128

Genomsnittshastigheten

Nordligriktning: 36km/h

Sydligriktning:  39km/h

Åttifempercentillen nordlig rikting: 43km/h

Åttifempercentillen sydlig riktning: 49km/h

Högsta hastighet  i nordlig riktning: 59km/h

Högsta hastighet i sydlig riktning: 67km/h

Andel hastighetsöverträdelser: 6%

De 10 högsta hastigheterna 

Datum Tid Hastighet Forsonsslag Riktning

2021-06-02 07:42:21 67 PB -

2021-06-03 07:26:07 65 PB -

2021-06-02 08:00:10 63 PB -

2021-06-03 09:04:33 60 PB -

2021-06-06 09:10:37 60 PB -

2021-06-07 07:01:22 59 PB -

2021-06-02 07:09:07 59 PB -

2021-06-07 07:44:14 59 PB -

2021-06-03 08:02:11 59 PB -

2021-06-02 08:27:13 59 PB +

Trafik intensitet mellan klockan 10:00 – 17:00

Totalt antal fordon: 2106

Moped/mc 298

Personbil 1273

Lastbil/buss 284

Långtradare 251

Nordligriktining: 1101

Moped/mc 146

Personbil 703

Lastbil/buss 125



Långtradare 127

Sydligriktning: 1005

Moped/mc 152

Personbil 570

Lastbil/buss 159

Långtradare 124

ÅDT: 353

Genomsnittshastigheten

Nordligriktning: 37km/h

Sydligriktning:  39km/h

Åttifempercentillen nordlig rikting: 45km/h

Åttifempercentillen sydlig riktning: 47km/h

Högsta hastighet  i nordlig riktning: 69km/h

Högsta hastighet i sydlig riktning: 85km/h

Andel hastighetsöverträdelser: 6%

De 10 högsta hastigheterna 

Datum Tid Hastighet Forsonsslag Riktning

2021-06-02 10:10:49 85 MC -

2021-06-03 10:49:00 72 PB -

2021-06-04 11:38:21 69 PB +

2021-06-05 14:30:05 66 PB -

2021-06-06 12:05:45 65 MC -

2021-06-03 13:07:49 65 PB -

2021-06-03 15:44:23 65 PB +

2021-06-04 15:46:33 65 PB +

2021-06-05 12:57:59 64 PB -

2021-06-04 13:13:37 63 PB +

Trafik intensitet mellan klockan 17:00 – 22:00

Totalt antal fordon: 452

Moped/mc 59

Personbil 256

Lastbil/buss 68

Långtradare 69

Nordligriktining: 238

Moped/mc 22

Personbil 152

Lastbil/buss 28

Långtradare 36

Sydligriktning: 214

Moped/mc 37

Personbil 104

Lastbil/buss 40



Långtradare 33

ÅDT: 76

Genomsnittshastigheten

Nordligriktning: 36km/h

Sydligriktning:  37km/h

Åttifempercentillen nordlig rikting: 43km/h

Åttifempercentillen sydlig riktning: 46km/h

Högsta hastighet  i nordlig riktning: 66km/h

Högsta hastighet i sydlig riktning: 67km/h

Andel hastighetsöverträdelser: 5%

De 10 högsta hastigheterna 

Datum Tid Hastighet Forsonsslag Riktning

2021-06-04 17:00:38 67 PB -

2021-06-06 19:06:33 66 MB +

2021-06-06 18:40:55 65 PB +

2021-06-04 20:28:37 64 PB -

2021-06-02 17:11:06 61 PB -

2021-06-01 17:00:40 58 PB +

2021-06-02 17:48:13 54 PB +

2021-06-04 20:56:53 54 PB -

2021-06-02 17:01:28 53 MC -

2021-06-01 17:57:08 53 PB +

Trafik intensitet mellan klockan 22:00 – 07:00

Totalt antal fordon: 728

Moped/mc 106

Personbil 342

Lastbil/buss 102

Långtradare 178

Nordligriktining: 250

Moped/mc 8

Personbil 101

Lastbil/buss 62

Långtradare 79

Sydligriktning: 478

Moped/mc 98

Personbil 241

Lastbil/buss 40

Långtradare 99

ÅDT: 122

Genomsnittshastigheten

Nordligriktning: 34km/h



Sydligriktning:  39km/h

Åttifempercentillen nordlig rikting: 41km/h

Åttifempercentillen sydlig riktning: 50km/h

Högsta hastighet  i nordlig riktning: 54km/h

Högsta hastighet i sydlig riktning: 65km/h

Andel hastighetsöverträdelser: 9%

De 10 högsta hastigheterna 

Datum Tid Hastighet Forsonsslag Riktning

2021-06-03 05:53:09 65 PB -

2021-06-07 06:51:11 65 MC -

2021-06-07 05:10:48 64 PB -

2021-06-07 05:55:30 64 PB -

2021-06-04 22:52:33 64 PB -

2021-06-03 03:54:08 63 MC -

2021-06-04 06:44:33 62 PB -

2021-06-03 06:52:57 62 PB -

2021-06-02 06:54:00 62 PB -

2021-06-07 06:48:22 61 PB -

Hastigheten under hela mätperioden



 Hastigheten sammanfattad till ett dygn



Fordonstrafiken under hela mätperionden

Fordonstrafiken sammanfattad till ett dygn 



Diagram över hastighetsintervallerna





+ Fordonet kommer ifrån norr

- Frodonet kommer ifrån syd



+ Fordonet kommer ifrån norr

- Frodonet kommer ifrån syd



+ Fordonet kommer ifrån norr

- Fordonet kommer ifrån syd



+ Fordonet kommer ifrån norr

- Frodonet kommer ifrån syd



+ Fordonet kommer ifrån norr

- Frodonet kommer ifrån syd





























Datum Tid km/h Kat. Rtg.

2021-06-01 11:15:38 38 4 -

2021-06-01 11:17:08 35 2 +

2021-06-01 11:17:34 35 3 +

2021-06-01 11:18:07 49 2 -

2021-06-01 11:18:27 43 2 +

2021-06-01 11:19:56 27 2 +

2021-06-01 11:21:08 28 2 +

2021-06-01 11:21:34 42 4 -

2021-06-01 11:22:33 43 2 +

2021-06-01 11:22:41 28 4 +

2021-06-01 11:23:15 34 2 +

2021-06-01 11:25:43 40 2 -

2021-06-01 11:26:26 30 2 +

2021-06-01 11:27:23 51 2 -

2021-06-01 11:27:51 15 1 -

2021-06-01 11:30:06 38 4 -

2021-06-01 11:32:25 36 4 -

2021-06-01 11:32:32 17 1 -

2021-06-01 11:32:47 47 2 +

2021-06-01 11:33:23 31 4 +

2021-06-01 11:33:33 33 3 +

2021-06-01 11:33:49 18 1 -

2021-06-01 11:34:10 33 3 -

2021-06-01 11:35:44 48 2 +

2021-06-01 11:35:45 47 1 +

2021-06-01 11:36:26 49 2 -

2021-06-01 11:37:24 45 1 +

2021-06-01 11:38:40 45 4 -

2021-06-01 11:41:13 40 4 +

2021-06-01 11:42:11 27 4 +

2021-06-01 11:42:27 46 2 +

2021-06-01 11:42:47 37 3 -

2021-06-01 11:44:48 42 3 -

2021-06-01 11:45:24 43 2 +

2021-06-01 11:45:29 43 2 -

2021-06-01 11:45:45 42 2 +

2021-06-01 11:45:46 39 2 +

2021-06-01 11:46:11 34 4 +

2021-06-01 11:47:30 43 2 -

2021-06-01 11:48:00 38 2 +

2021-06-01 11:48:13 34 1 -

2021-06-01 11:49:11 35 2 -

2021-06-01 11:49:54 34 2 -

2021-06-01 11:51:13 55 2 +

2021-06-01 11:51:42 42 4 +

2021-06-01 11:54:07 37 3 +



2021-06-01 11:54:51 34 4 -

2021-06-01 11:57:50 43 4 +

2021-06-01 11:58:56 35 4 -

2021-06-01 11:59:03 16 2 -

2021-06-01 12:00:14 39 2 +

2021-06-01 12:00:14 38 1 +

2021-06-01 12:00:52 34 1 -

2021-06-01 12:02:16 38 4 +

2021-06-01 12:03:40 34 2 -

2021-06-01 12:05:57 40 4 +

2021-06-01 12:06:07 35 4 +

2021-06-01 12:11:24 45 2 +

2021-06-01 12:11:26 45 2 +

2021-06-01 12:12:11 44 2 -

2021-06-01 12:13:07 27 4 +

2021-06-01 12:13:52 37 2 -

2021-06-01 12:13:55 35 2 -

2021-06-01 12:14:03 36 2 +

2021-06-01 12:17:53 33 1 +

2021-06-01 12:20:16 32 4 +

2021-06-01 12:20:50 45 4 -

2021-06-01 12:21:27 38 2 +

2021-06-01 12:21:29 37 3 +

2021-06-01 12:23:56 43 2 +

2021-06-01 12:25:40 29 4 -

2021-06-01 12:31:34 30 3 -

2021-06-01 12:35:03 38 2 -

2021-06-01 12:36:37 45 1 -

2021-06-01 12:37:24 30 4 -

2021-06-01 12:38:01 33 3 +

2021-06-01 12:38:10 29 4 +

2021-06-01 12:40:14 25 3 -

2021-06-01 12:43:09 34 2 +

2021-06-01 12:44:15 35 3 -

2021-06-01 12:44:35 41 2 +

2021-06-01 12:46:34 43 2 -

2021-06-01 12:50:13 42 2 -

2021-06-01 12:52:07 38 2 +

2021-06-01 12:54:45 41 3 -

2021-06-01 12:56:03 32 2 -

2021-06-01 12:56:16 28 4 -

2021-06-01 12:57:30 42 2 -

2021-06-01 12:58:29 29 2 +

2021-06-01 12:58:31 30 1 +

2021-06-01 12:59:33 34 4 -

2021-06-01 12:59:52 55 2 +

2021-06-01 13:01:13 34 2 -



2021-06-01 13:01:17 29 3 +

2021-06-01 13:02:34 33 2 +

2021-06-01 13:02:35 34 2 +

2021-06-01 13:03:22 35 2 -

2021-06-01 13:03:23 36 2 -

2021-06-01 13:03:25 34 3 +

2021-06-01 13:04:47 38 2 +

2021-06-01 13:06:46 35 2 -

2021-06-01 13:08:16 35 4 -

2021-06-01 13:08:18 34 2 -

2021-06-01 13:09:10 19 2 +

2021-06-01 13:09:33 32 1 +

2021-06-01 13:10:54 50 2 -

2021-06-01 13:11:02 32 3 -

2021-06-01 13:11:19 44 2 -

2021-06-01 13:12:52 43 2 +

2021-06-01 13:13:06 31 2 -

2021-06-01 13:13:31 32 2 +

2021-06-01 13:17:29 30 4 +

2021-06-01 13:18:19 27 4 +

2021-06-01 13:18:29 30 4 +

2021-06-01 13:19:15 45 2 -

2021-06-01 13:19:43 40 2 +

2021-06-01 13:20:00 41 4 -

2021-06-01 13:20:23 35 2 +

2021-06-01 13:20:28 39 2 +

2021-06-01 13:21:18 44 2 -

2021-06-01 13:22:00 33 1 +

2021-06-01 13:23:47 39 4 -

2021-06-01 13:24:54 34 2 +

2021-06-01 13:25:04 37 3 -

2021-06-01 13:25:32 44 2 -

2021-06-01 13:25:37 45 2 +

2021-06-01 13:25:47 36 2 -

2021-06-01 13:27:08 42 2 +

2021-06-01 13:28:39 33 2 +

2021-06-01 13:28:41 33 3 +

2021-06-01 13:29:07 38 3 -

2021-06-01 13:30:18 38 4 -

2021-06-01 13:31:41 37 3 +

2021-06-01 13:32:20 34 2 +

2021-06-01 13:32:46 23 2 +

2021-06-01 13:34:17 33 4 -

2021-06-01 13:35:43 36 3 -

2021-06-01 13:38:55 43 2 -

2021-06-01 13:39:47 34 3 +

2021-06-01 13:40:06 51 1 -



2021-06-01 13:42:14 44 3 +

2021-06-01 13:42:20 38 2 +

2021-06-01 13:42:27 34 2 +

2021-06-01 13:42:38 32 4 -

2021-06-01 13:43:04 42 4 +

2021-06-01 13:43:13 46 2 -

2021-06-01 13:47:20 37 3 -

2021-06-01 13:48:04 14 3 +

2021-06-01 13:48:07 33 2 -

2021-06-01 13:49:48 28 4 +

2021-06-01 13:50:22 9 2 +

2021-06-01 13:50:58 40 4 +

2021-06-01 13:51:37 39 4 -

2021-06-01 13:52:04 48 2 -

2021-06-01 13:54:17 36 2 -

2021-06-01 13:54:35 39 2 +

2021-06-01 13:54:37 37 2 +

2021-06-01 13:55:26 43 2 +

2021-06-01 13:57:53 43 1 +

2021-06-01 13:59:16 46 3 -

2021-06-01 13:59:55 35 1 +

2021-06-01 14:00:45 31 2 -

2021-06-01 14:01:12 32 2 -

2021-06-01 14:04:15 47 2 -

2021-06-01 14:04:37 50 2 -

2021-06-01 14:05:57 38 3 -

2021-06-01 14:06:39 29 2 +

2021-06-01 14:07:50 36 2 -

2021-06-01 14:09:27 35 4 +

2021-06-01 14:11:08 45 2 -

2021-06-01 14:12:55 43 2 +

2021-06-01 14:14:20 31 3 +

2021-06-01 14:15:01 41 4 +

2021-06-01 14:18:50 33 3 +

2021-06-01 14:21:13 38 2 +

2021-06-01 14:21:21 36 2 -

2021-06-01 14:21:36 36 3 -

2021-06-01 14:21:55 31 4 -

2021-06-01 14:22:06 38 4 +

2021-06-01 14:22:23 45 2 -

2021-06-01 14:23:28 30 3 -

2021-06-01 14:27:00 41 2 -

2021-06-01 14:27:52 56 1 -

2021-06-01 14:28:17 35 2 +

2021-06-01 14:28:31 36 2 +

2021-06-01 14:29:11 31 3 -

2021-06-01 14:29:49 42 2 -



2021-06-01 14:33:14 33 2 -

2021-06-01 14:33:42 30 2 -

2021-06-01 14:33:44 29 2 -

2021-06-01 14:34:40 32 4 -

2021-06-01 14:34:55 47 2 -

2021-06-01 14:36:11 45 4 -

2021-06-01 14:36:32 48 2 -

2021-06-01 14:37:52 47 2 -

2021-06-01 14:40:09 34 3 -

2021-06-01 14:40:51 36 3 +

2021-06-01 14:40:52 37 2 -

2021-06-01 14:41:57 42 4 -

2021-06-01 14:42:55 46 1 +

2021-06-01 14:43:18 30 2 +

2021-06-01 14:43:19 29 1 +

2021-06-01 14:43:25 40 2 -

2021-06-01 14:44:16 37 2 -

2021-06-01 14:45:01 29 3 -

2021-06-01 14:45:56 28 4 -

2021-06-01 14:46:25 34 4 -

2021-06-01 14:46:26 36 1 +

2021-06-01 14:47:01 41 3 -

2021-06-01 14:47:55 35 3 -

2021-06-01 14:48:01 33 2 +

2021-06-01 14:48:54 40 2 +

2021-06-01 14:49:05 35 2 -

2021-06-01 14:49:27 25 2 +

2021-06-01 14:49:34 39 2 +

2021-06-01 14:49:45 41 2 -

2021-06-01 14:51:23 36 4 -

2021-06-01 14:52:17 33 3 -

2021-06-01 14:52:19 32 2 -

2021-06-01 14:53:58 34 4 +

2021-06-01 14:54:43 39 2 +

2021-06-01 14:54:44 38 3 +

2021-06-01 14:54:53 41 2 -

2021-06-01 14:55:39 48 1 -

2021-06-01 14:58:58 39 2 -

2021-06-01 14:59:05 38 2 +

2021-06-01 14:59:31 31 4 -

2021-06-01 14:59:33 33 2 -

2021-06-01 14:59:43 39 2 -

2021-06-01 15:00:55 32 2 +

2021-06-01 15:01:12 53 2 -

2021-06-01 15:01:45 31 2 +

2021-06-01 15:01:46 33 2 +

2021-06-01 15:02:18 37 4 -



2021-06-01 15:03:21 43 1 -

2021-06-01 15:03:21 38 1 +

2021-06-01 15:03:42 33 4 +

2021-06-01 15:03:52 36 2 -

2021-06-01 15:04:01 38 2 +

2021-06-01 15:04:21 23 3 +

2021-06-01 15:04:29 34 4 -

2021-06-01 15:04:49 42 1 +

2021-06-01 15:05:51 28 4 +

2021-06-01 15:08:04 35 1 -

2021-06-01 15:09:24 46 3 -

2021-06-01 15:09:58 37 2 -

2021-06-01 15:10:01 45 2 -

2021-06-01 15:11:00 42 2 +

2021-06-01 15:11:08 46 2 -

2021-06-01 15:11:08 45 1 -

2021-06-01 15:11:37 37 3 -

2021-06-01 15:12:52 27 4 +

2021-06-01 15:14:57 34 1 -

2021-06-01 15:15:10 36 2 +

2021-06-01 15:16:05 15 2 +

2021-06-01 15:16:51 36 2 +

2021-06-01 15:16:52 34 2 +

2021-06-01 15:16:52 34 1 +

2021-06-01 15:17:20 29 4 +

2021-06-01 15:18:43 43 2 +

2021-06-01 15:19:10 47 2 +

2021-06-01 15:20:08 38 2 +

2021-06-01 15:21:47 36 3 -

2021-06-01 15:22:16 39 2 -

2021-06-01 15:23:11 37 4 -

2021-06-01 15:23:16 47 2 +

2021-06-01 15:23:31 31 3 -

2021-06-01 15:23:39 36 4 +

2021-06-01 15:24:03 37 2 +

2021-06-01 15:24:04 33 1 +

2021-06-01 15:24:07 33 2 +

2021-06-01 15:24:24 41 2 +

2021-06-01 15:24:39 18 2 -

2021-06-01 15:26:02 35 2 -

2021-06-01 15:27:28 61 1 +

2021-06-01 15:27:46 38 2 +

2021-06-01 15:27:48 35 3 +

2021-06-01 15:29:57 33 4 +

2021-06-01 15:30:09 31 4 -

2021-06-01 15:31:32 41 2 -

2021-06-01 15:31:35 45 2 -



2021-06-01 15:32:16 57 2 -

2021-06-01 15:32:21 40 2 +

2021-06-01 15:32:43 32 4 -

2021-06-01 15:33:00 53 2 -

2021-06-01 15:33:30 52 2 +

2021-06-01 15:34:24 51 2 -

2021-06-01 15:34:41 50 2 -

2021-06-01 15:35:09 35 4 -

2021-06-01 15:36:53 36 1 +

2021-06-01 15:36:58 34 4 -

2021-06-01 15:37:41 39 2 +

2021-06-01 15:37:43 40 3 +

2021-06-01 15:39:24 42 2 -

2021-06-01 15:41:56 41 1 +

2021-06-01 15:41:59 44 2 -

2021-06-01 15:42:00 42 2 +

2021-06-01 15:42:29 43 2 +

2021-06-01 15:42:40 39 2 +

2021-06-01 15:42:52 36 2 +

2021-06-01 15:42:54 32 1 +

2021-06-01 15:43:27 40 2 +

2021-06-01 15:43:41 51 2 -

2021-06-01 15:43:51 14 1 +

2021-06-01 15:44:06 29 4 -

2021-06-01 15:44:53 27 4 +

2021-06-01 15:46:15 36 2 +

2021-06-01 15:47:52 27 4 +

2021-06-01 15:48:28 35 4 -

2021-06-01 15:48:44 36 4 -

2021-06-01 15:48:59 28 3 +

2021-06-01 15:49:04 35 2 +

2021-06-01 15:49:06 36 3 +

2021-06-01 15:49:19 49 3 -

2021-06-01 15:49:59 35 2 +

2021-06-01 15:50:03 54 1 -

2021-06-01 15:50:23 38 2 +

2021-06-01 15:50:39 38 3 +

2021-06-01 15:51:02 29 2 +

2021-06-01 15:51:50 45 2 -

2021-06-01 15:52:01 40 4 +

2021-06-01 15:52:02 46 2 -

2021-06-01 15:52:23 52 2 +

2021-06-01 15:53:34 28 3 +

2021-06-01 15:54:33 49 2 -

2021-06-01 15:56:01 34 2 +

2021-06-01 15:56:19 28 3 -

2021-06-01 15:57:05 41 2 -



2021-06-01 15:58:13 41 2 -

2021-06-01 15:58:59 36 2 -

2021-06-01 15:59:14 48 2 +

2021-06-01 16:00:26 43 2 -

2021-06-01 16:00:27 52 2 +

2021-06-01 16:00:41 34 4 +

2021-06-01 16:01:03 45 2 +

2021-06-01 16:01:23 41 2 +

2021-06-01 16:01:35 43 2 +

2021-06-01 16:03:08 52 2 +

2021-06-01 16:03:10 54 2 +

2021-06-01 16:03:20 44 2 +

2021-06-01 16:03:50 36 2 +

2021-06-01 16:04:00 36 2 +

2021-06-01 16:04:15 58 2 -

2021-06-01 16:05:01 52 2 +

2021-06-01 16:05:30 42 2 +

2021-06-01 16:06:45 37 2 +

2021-06-01 16:07:30 39 2 +

2021-06-01 16:07:43 36 4 -

2021-06-01 16:07:50 50 2 +

2021-06-01 16:07:59 35 2 -

2021-06-01 16:08:28 35 4 +

2021-06-01 16:09:17 29 3 -

2021-06-01 16:09:39 33 2 +

2021-06-01 16:10:14 36 3 -

2021-06-01 16:10:48 25 4 +

2021-06-01 16:11:15 48 2 +

2021-06-01 16:11:36 40 2 +

2021-06-01 16:11:47 39 4 -

2021-06-01 16:13:05 39 2 +

2021-06-01 16:13:07 37 3 +

2021-06-01 16:13:12 39 2 +

2021-06-01 16:13:20 41 2 +

2021-06-01 16:13:25 40 2 +

2021-06-01 16:14:15 52 2 -

2021-06-01 16:15:26 36 2 +

2021-06-01 16:15:28 36 2 +

2021-06-01 16:15:58 27 4 -

2021-06-01 16:16:18 33 4 +

2021-06-01 16:16:49 33 2 -

2021-06-01 16:18:00 33 4 +

2021-06-01 16:19:48 52 1 +

2021-06-01 16:20:14 45 1 -

2021-06-01 16:21:10 34 2 -

2021-06-01 16:21:25 49 2 -

2021-06-01 16:21:58 38 4 +



2021-06-01 16:22:05 39 2 +

2021-06-01 16:22:06 37 3 +

2021-06-01 16:22:16 26 2 +

2021-06-01 16:22:28 40 2 +

2021-06-01 16:22:52 48 2 +

2021-06-01 16:23:43 50 2 +

2021-06-01 16:24:00 30 1 -

2021-06-01 16:24:07 39 3 +

2021-06-01 16:24:24 39 2 +

2021-06-01 16:26:49 39 2 +

2021-06-01 16:27:50 33 3 +

2021-06-01 16:28:27 46 4 -

2021-06-01 16:29:57 54 2 -

2021-06-01 16:30:23 50 2 -

2021-06-01 16:30:54 30 4 -

2021-06-01 16:31:22 37 2 -

2021-06-01 16:31:30 17 4 +

2021-06-01 16:31:34 18 2 +

2021-06-01 16:31:58 43 2 +

2021-06-01 16:34:09 41 2 -

2021-06-01 16:34:20 36 4 -

2021-06-01 16:35:09 45 2 -

2021-06-01 16:35:25 44 2 -

2021-06-01 16:35:29 40 2 -

2021-06-01 16:36:25 42 2 +

2021-06-01 16:36:27 46 2 -

2021-06-01 16:36:42 46 2 -

2021-06-01 16:37:29 39 3 -

2021-06-01 16:37:31 50 2 +

2021-06-01 16:38:05 45 2 +

2021-06-01 16:39:09 37 2 -

2021-06-01 16:40:18 28 4 +

2021-06-01 16:40:20 35 2 +

2021-06-01 16:40:54 33 4 -

2021-06-01 16:41:19 36 2 +

2021-06-01 16:41:31 45 2 +

2021-06-01 16:43:28 43 2 -

2021-06-01 16:44:08 33 1 +

2021-06-01 16:45:37 40 1 -

2021-06-01 16:45:41 34 2 -

2021-06-01 16:45:52 43 1 -

2021-06-01 16:47:33 43 2 +

2021-06-01 16:48:02 42 2 -

2021-06-01 16:48:36 50 2 -

2021-06-01 16:49:14 42 2 -

2021-06-01 16:49:17 45 2 -

2021-06-01 16:49:46 44 2 +



2021-06-01 16:50:16 26 3 +

2021-06-01 16:50:18 39 2 -

2021-06-01 16:52:04 51 2 +

2021-06-01 16:53:17 44 2 +

2021-06-01 16:53:30 41 2 +

2021-06-01 16:54:27 39 4 -

2021-06-01 16:55:18 43 2 +

2021-06-01 16:55:21 39 2 +

2021-06-01 16:55:22 45 2 -

2021-06-01 16:56:04 33 2 +

2021-06-01 16:57:13 50 2 -

2021-06-01 16:57:45 30 4 +

2021-06-01 16:57:49 41 2 +

2021-06-01 16:58:29 42 2 +

2021-06-01 16:58:39 39 2 +

2021-06-01 16:58:43 38 2 -

2021-06-01 16:58:44 33 2 +

2021-06-01 16:59:06 29 2 +

2021-06-01 16:59:08 32 2 +

2021-06-01 16:59:14 38 3 +

2021-06-01 16:59:26 42 2 +

2021-06-01 17:00:27 44 2 -

2021-06-01 17:00:40 58 2 +

2021-06-01 17:02:45 28 2 +

2021-06-01 17:02:51 43 2 +

2021-06-01 17:03:40 41 2 +

2021-06-01 17:04:11 26 4 +

2021-06-01 17:04:22 40 2 +

2021-06-01 17:05:37 37 1 -

2021-06-01 17:10:23 35 4 -

2021-06-01 17:11:39 36 2 +

2021-06-01 17:13:20 34 4 -

2021-06-01 17:15:47 33 3 -

2021-06-01 17:16:17 43 2 +

2021-06-01 17:16:41 9 2 +

2021-06-01 17:18:47 35 2 +

2021-06-01 17:19:28 25 2 -

2021-06-01 17:21:39 35 4 +

2021-06-01 17:23:20 35 2 -

2021-06-01 17:27:24 31 2 +

2021-06-01 17:27:26 30 2 +

2021-06-01 17:30:22 52 2 -

2021-06-01 17:30:44 40 2 -

2021-06-01 17:31:11 37 3 -

2021-06-01 17:31:52 36 1 +

2021-06-01 17:32:02 40 2 +

2021-06-01 17:32:20 39 4 -



2021-06-01 17:33:18 44 2 +

2021-06-01 17:34:25 38 3 -

2021-06-01 17:35:30 26 4 +

2021-06-01 17:36:53 45 3 -

2021-06-01 17:39:04 35 4 +

2021-06-01 17:40:15 36 2 -

2021-06-01 17:40:25 37 2 +

2021-06-01 17:40:27 36 3 +

2021-06-01 17:40:53 34 4 -

2021-06-01 17:41:30 30 2 +

2021-06-01 17:42:08 14 1 -

2021-06-01 17:45:31 25 2 -

2021-06-01 17:47:17 43 2 -

2021-06-01 17:49:23 42 2 +

2021-06-01 17:49:51 44 2 +

2021-06-01 17:51:38 33 2 -

2021-06-01 17:53:04 51 2 -

2021-06-01 17:53:29 31 2 +

2021-06-01 17:57:08 53 2 +

2021-06-01 17:59:39 29 3 -

2021-06-01 18:00:18 18 4 +

2021-06-01 18:02:58 32 3 +

2021-06-01 18:03:41 33 2 -

2021-06-01 18:03:42 36 1 +

2021-06-01 18:03:59 38 2 -

2021-06-01 18:05:02 46 2 -

2021-06-01 18:06:19 51 2 +

2021-06-01 18:13:09 33 4 +

2021-06-01 18:13:22 42 2 +

2021-06-01 18:13:23 42 3 +

2021-06-01 18:15:53 42 2 +

2021-06-01 18:16:28 34 2 +

2021-06-01 18:18:48 42 2 -

2021-06-01 18:22:50 34 2 +

2021-06-01 18:25:19 33 2 +

2021-06-01 18:26:19 13 1 -

2021-06-01 18:26:26 36 2 -

2021-06-01 18:26:49 42 2 -

2021-06-01 18:27:53 43 2 +

2021-06-01 18:32:06 38 4 -

2021-06-01 18:34:39 33 3 -

2021-06-01 18:34:41 37 2 -

2021-06-01 18:35:35 40 2 +

2021-06-01 18:42:45 45 2 -

2021-06-01 18:44:03 32 2 +

2021-06-01 18:48:45 37 2 +

2021-06-01 18:48:46 33 2 +



2021-06-01 18:56:18 34 2 -

2021-06-01 19:00:19 37 2 +

2021-06-01 19:00:43 32 2 +

2021-06-01 19:02:36 27 2 +

2021-06-01 19:04:23 36 4 +

2021-06-01 19:06:32 33 4 -

2021-06-01 19:13:32 33 4 +

2021-06-01 19:21:37 41 3 -

2021-06-01 19:27:09 31 3 +

2021-06-01 19:32:15 30 4 -

2021-06-01 19:32:30 40 4 +

2021-06-01 19:36:44 46 3 -

2021-06-01 19:56:20 34 3 +

2021-06-01 19:56:21 33 2 +

2021-06-01 20:09:30 30 4 -

2021-06-01 20:26:04 38 3 -

2021-06-01 20:41:12 39 4 +

2021-06-01 20:56:18 30 3 -

2021-06-01 21:24:45 38 3 -

2021-06-01 21:34:22 49 2 -

2021-06-01 21:44:42 41 4 -

2021-06-01 21:46:18 37 2 -

2021-06-01 22:00:07 34 4 -

2021-06-01 22:00:38 34 4 -

2021-06-01 22:10:47 35 4 -

2021-06-01 22:14:18 31 4 -

2021-06-01 22:19:21 34 3 +

2021-06-01 22:20:10 39 4 +

2021-06-01 22:26:33 35 2 +

2021-06-01 22:32:15 40 2 +

2021-06-01 22:32:15 39 1 +

2021-06-01 22:32:17 40 2 +

2021-06-01 22:43:37 41 4 -

2021-06-01 22:48:51 30 4 -

2021-06-01 22:57:06 44 4 +

2021-06-01 23:06:11 36 4 -

2021-06-01 23:15:57 34 4 +

2021-06-01 23:16:43 33 4 +

2021-06-01 23:21:06 49 2 -

2021-06-01 23:23:35 44 4 +

2021-06-01 23:25:48 41 4 +

2021-06-01 23:50:04 36 2 -

2021-06-01 23:50:04 35 1 -

2021-06-01 23:50:05 35 1 -

2021-06-01 23:55:18 42 3 -

2021-06-02 00:08:40 35 3 +

2021-06-02 00:18:44 33 4 +



2021-06-02 00:40:25 36 4 -

2021-06-02 00:52:36 33 4 -

2021-06-02 00:55:52 22 4 +

2021-06-02 00:57:50 31 4 -

2021-06-02 00:59:07 16 1 -

2021-06-02 01:02:12 33 4 -

2021-06-02 01:28:42 33 2 +

2021-06-02 01:28:46 40 3 -

2021-06-02 01:28:47 43 1 -

2021-06-02 01:36:51 25 4 +

2021-06-02 01:37:03 37 4 +

2021-06-02 01:37:45 47 2 -

2021-06-02 01:39:03 33 3 -

2021-06-02 01:43:55 38 4 +

2021-06-02 01:47:03 35 2 -

2021-06-02 01:47:04 35 2 -

2021-06-02 01:57:44 43 2 +

2021-06-02 02:24:16 28 4 +

2021-06-02 02:34:08 31 3 +

2021-06-02 02:44:28 30 2 +

2021-06-02 03:01:43 34 4 -

2021-06-02 03:02:45 38 4 -

2021-06-02 03:11:06 33 4 -

2021-06-02 03:12:19 34 4 -

2021-06-02 03:19:38 36 2 -

2021-06-02 03:19:39 34 2 -

2021-06-02 03:22:23 39 2 -

2021-06-02 03:27:58 39 4 +

2021-06-02 03:30:54 44 4 +

2021-06-02 03:31:41 43 2 +

2021-06-02 03:31:57 35 2 +

2021-06-02 03:31:59 33 3 +

2021-06-02 03:46:56 39 4 -

2021-06-02 03:55:06 29 4 +

2021-06-02 04:02:14 42 3 -

2021-06-02 04:10:12 35 4 +

2021-06-02 04:20:42 31 4 +

2021-06-02 04:28:43 48 2 -

2021-06-02 04:34:23 29 4 -

2021-06-02 04:39:54 50 2 -

2021-06-02 04:46:17 36 2 -

2021-06-02 04:46:58 42 1 -

2021-06-02 04:49:40 48 2 -

2021-06-02 04:50:32 13 1 -

2021-06-02 04:57:16 26 3 +

2021-06-02 04:58:21 29 3 +

2021-06-02 05:02:10 33 3 +



2021-06-02 05:02:36 29 4 +

2021-06-02 05:05:48 29 4 -

2021-06-02 05:09:39 39 4 -

2021-06-02 05:10:28 37 2 +

2021-06-02 05:13:47 26 3 +

2021-06-02 05:16:16 40 4 -

2021-06-02 05:21:48 36 3 -

2021-06-02 05:23:54 51 2 -

2021-06-02 05:27:18 54 2 -

2021-06-02 05:27:55 30 4 +

2021-06-02 05:28:13 11 1 -

2021-06-02 05:28:23 30 4 -

2021-06-02 05:28:43 46 2 +

2021-06-02 05:29:12 35 4 -

2021-06-02 05:32:20 38 4 -

2021-06-02 05:32:34 29 2 +

2021-06-02 05:33:05 42 2 -

2021-06-02 05:33:09 44 2 -

2021-06-02 05:35:22 12 3 +

2021-06-02 05:36:26 10 3 +

2021-06-02 05:38:30 33 2 -

2021-06-02 05:39:36 43 2 -

2021-06-02 05:42:21 40 3 -

2021-06-02 05:44:37 42 2 -

2021-06-02 05:46:21 28 3 +

2021-06-02 05:51:15 35 3 -

2021-06-02 05:52:25 31 4 +

2021-06-02 05:56:45 39 3 +

2021-06-02 05:57:09 36 3 +

2021-06-02 05:57:53 37 4 -

2021-06-02 06:00:21 27 4 +

2021-06-02 06:00:40 35 4 +

2021-06-02 06:03:59 32 4 +

2021-06-02 06:04:25 31 2 +

2021-06-02 06:05:23 26 4 +

2021-06-02 06:05:25 38 3 -

2021-06-02 06:05:36 36 2 -

2021-06-02 06:06:46 51 2 +

2021-06-02 06:07:09 24 3 +

2021-06-02 06:09:55 37 2 -

2021-06-02 06:13:38 32 3 +

2021-06-02 06:13:42 50 2 -

2021-06-02 06:16:36 11 1 -

2021-06-02 06:19:48 21 3 +

2021-06-02 06:19:56 41 2 -

2021-06-02 06:23:18 33 4 -

2021-06-02 06:23:53 15 1 -



2021-06-02 06:24:35 30 4 -

2021-06-02 06:24:37 29 2 -

2021-06-02 06:24:57 14 1 -

2021-06-02 06:29:59 17 1 -

2021-06-02 06:30:07 35 2 -

2021-06-02 06:31:46 41 3 -

2021-06-02 06:32:09 33 2 +

2021-06-02 06:32:11 34 3 +

2021-06-02 06:32:32 40 3 -

2021-06-02 06:33:01 34 2 -

2021-06-02 06:34:38 42 3 -

2021-06-02 06:35:03 49 1 -

2021-06-02 06:36:18 53 2 -

2021-06-02 06:36:47 50 2 -

2021-06-02 06:37:01 40 2 -

2021-06-02 06:37:39 38 3 -

2021-06-02 06:37:48 45 2 -

2021-06-02 06:37:52 42 2 -

2021-06-02 06:38:45 51 2 -

2021-06-02 06:38:46 49 2 -

2021-06-02 06:40:21 45 4 -

2021-06-02 06:40:31 40 2 -

2021-06-02 06:40:34 44 2 -

2021-06-02 06:41:20 51 2 +

2021-06-02 06:41:39 36 4 -

2021-06-02 06:41:41 35 3 -

2021-06-02 06:41:59 23 3 +

2021-06-02 06:43:12 35 4 -

2021-06-02 06:44:00 40 2 -

2021-06-02 06:44:32 39 4 -

2021-06-02 06:44:58 48 2 -

2021-06-02 06:46:17 31 3 +

2021-06-02 06:46:29 39 2 -

2021-06-02 06:46:34 18 1 -

2021-06-02 06:46:36 28 2 +

2021-06-02 06:46:38 27 2 +

2021-06-02 06:47:01 32 4 -

2021-06-02 06:47:17 41 2 -

2021-06-02 06:47:27 14 1 -

2021-06-02 06:47:34 15 1 -

2021-06-02 06:47:39 48 2 -

2021-06-02 06:48:05 18 1 -

2021-06-02 06:48:11 40 2 -

2021-06-02 06:48:21 46 2 -

2021-06-02 06:48:43 48 2 -

2021-06-02 06:49:58 39 2 +

2021-06-02 06:50:00 38 2 +



2021-06-02 06:50:02 44 2 -

2021-06-02 06:50:19 58 2 -

2021-06-02 06:50:52 43 2 +

2021-06-02 06:51:23 41 2 -

2021-06-02 06:51:35 42 2 -

2021-06-02 06:51:40 40 2 -

2021-06-02 06:51:43 36 2 -

2021-06-02 06:51:52 50 2 -

2021-06-02 06:52:13 49 2 -

2021-06-02 06:52:19 56 2 -

2021-06-02 06:52:36 43 1 -

2021-06-02 06:53:19 43 2 -

2021-06-02 06:53:24 46 4 -

2021-06-02 06:53:30 40 1 -

2021-06-02 06:53:47 48 2 -

2021-06-02 06:53:55 36 2 +

2021-06-02 06:54:00 62 2 -

2021-06-02 06:55:09 52 2 -

2021-06-02 06:57:25 36 2 +

2021-06-02 06:57:36 29 2 +

2021-06-02 06:57:39 46 2 -

2021-06-02 06:58:17 11 1 -

2021-06-02 06:58:29 35 3 +

2021-06-02 06:58:30 34 1 +

2021-06-02 06:58:33 51 2 -

2021-06-02 06:58:41 47 2 +

2021-06-02 07:00:06 16 1 -

2021-06-02 07:00:16 45 2 -

2021-06-02 07:00:55 12 1 +

2021-06-02 07:02:37 32 4 +

2021-06-02 07:03:00 37 4 +

2021-06-02 07:03:34 47 2 -

2021-06-02 07:05:13 24 1 -

2021-06-02 07:06:26 31 3 +

2021-06-02 07:08:36 48 2 -

2021-06-02 07:08:45 45 2 -

2021-06-02 07:09:07 59 2 -

2021-06-02 07:09:19 39 4 -

2021-06-02 07:09:25 30 4 +

2021-06-02 07:09:40 46 2 -

2021-06-02 07:09:45 33 2 +

2021-06-02 07:11:16 44 2 +

2021-06-02 07:12:06 31 3 +

2021-06-02 07:12:07 32 2 +

2021-06-02 07:13:22 24 2 +

2021-06-02 07:13:55 50 2 -

2021-06-02 07:14:37 46 2 -



2021-06-02 07:15:50 40 3 -

2021-06-02 07:16:01 20 1 -

2021-06-02 07:16:17 58 1 -

2021-06-02 07:16:44 44 1 -

2021-06-02 07:17:28 31 2 -

2021-06-02 07:17:30 33 2 -

2021-06-02 07:18:19 46 2 +

2021-06-02 07:19:38 54 2 -

2021-06-02 07:20:03 35 2 +

2021-06-02 07:20:04 35 2 +

2021-06-02 07:20:05 40 1 -

2021-06-02 07:21:26 42 2 -

2021-06-02 07:21:46 51 2 -

2021-06-02 07:22:58 40 2 -

2021-06-02 07:23:09 51 2 -

2021-06-02 07:23:43 47 2 -

2021-06-02 07:24:15 43 2 -

2021-06-02 07:25:00 50 2 +

2021-06-02 07:25:48 44 2 -

2021-06-02 07:25:48 42 1 -

2021-06-02 07:26:58 16 1 -

2021-06-02 07:28:30 41 3 +

2021-06-02 07:31:16 36 4 -

2021-06-02 07:33:27 21 1 -

2021-06-02 07:35:04 51 2 -

2021-06-02 07:35:36 44 2 -

2021-06-02 07:37:12 42 2 +

2021-06-02 07:37:13 39 3 +

2021-06-02 07:38:05 41 2 +

2021-06-02 07:40:24 55 2 -

2021-06-02 07:42:21 67 2 -

2021-06-02 07:42:34 51 1 +

2021-06-02 07:43:23 40 1 -

2021-06-02 07:49:13 36 3 +

2021-06-02 07:49:29 44 3 -

2021-06-02 07:49:30 43 2 -

2021-06-02 07:50:41 34 2 -

2021-06-02 07:50:49 43 2 -

2021-06-02 07:54:19 37 2 +

2021-06-02 07:54:23 42 2 -

2021-06-02 07:56:20 14 1 -

2021-06-02 07:58:47 39 2 +

2021-06-02 07:59:11 49 2 -

2021-06-02 08:00:10 63 2 -

2021-06-02 08:00:17 49 1 +

2021-06-02 08:00:56 25 4 +

2021-06-02 08:01:01 39 4 -



2021-06-02 08:03:49 37 1 +

2021-06-02 08:04:27 38 2 +

2021-06-02 08:05:10 54 2 -

2021-06-02 08:05:29 34 4 +

2021-06-02 08:05:40 38 4 -

2021-06-02 08:05:50 36 2 +

2021-06-02 08:05:50 33 2 +

2021-06-02 08:09:22 50 2 -

2021-06-02 08:12:26 34 2 +

2021-06-02 08:13:35 25 3 +

2021-06-02 08:14:56 34 2 +

2021-06-02 08:14:57 33 3 +

2021-06-02 08:15:03 31 4 -

2021-06-02 08:15:23 36 3 +

2021-06-02 08:19:15 44 2 +

2021-06-02 08:19:53 39 3 -

2021-06-02 08:20:09 32 3 +

2021-06-02 08:20:34 36 4 -

2021-06-02 08:22:40 43 1 +

2021-06-02 08:23:46 33 4 -

2021-06-02 08:24:04 19 3 -

2021-06-02 08:24:22 31 2 +

2021-06-02 08:24:23 28 2 +

2021-06-02 08:24:29 38 2 +

2021-06-02 08:26:29 28 3 +

2021-06-02 08:26:43 31 2 +

2021-06-02 08:27:13 59 2 +

2021-06-02 08:28:13 45 2 -

2021-06-02 08:28:42 32 3 +

2021-06-02 08:30:39 31 2 +

2021-06-02 08:31:20 20 4 -

2021-06-02 08:31:41 36 2 -

2021-06-02 08:31:48 38 2 -

2021-06-02 08:34:19 42 2 -

2021-06-02 08:34:24 35 2 +

2021-06-02 08:34:47 27 2 +

2021-06-02 08:35:39 29 2 +

2021-06-02 08:35:41 38 2 -

2021-06-02 08:35:56 26 4 +

2021-06-02 08:37:10 42 3 +

2021-06-02 08:37:12 46 2 -

2021-06-02 08:37:46 42 2 +

2021-06-02 08:40:44 38 4 -

2021-06-02 08:41:31 42 2 -

2021-06-02 08:41:34 48 2 +

2021-06-02 08:42:30 44 2 -

2021-06-02 08:43:30 31 2 +



2021-06-02 08:43:32 32 2 +

2021-06-02 08:43:40 47 2 +

2021-06-02 08:43:54 37 2 +

2021-06-02 08:44:29 32 4 -

2021-06-02 08:44:51 40 2 +

2021-06-02 08:44:59 33 4 -

2021-06-02 08:45:20 42 2 -

2021-06-02 08:47:59 33 3 +

2021-06-02 08:49:26 41 1 -

2021-06-02 08:50:45 32 2 +

2021-06-02 08:51:04 34 2 +

2021-06-02 08:51:05 33 1 +

2021-06-02 08:51:11 39 2 -

2021-06-02 08:51:31 26 3 -

2021-06-02 08:52:57 46 4 -

2021-06-02 08:55:31 28 4 -

2021-06-02 08:56:36 23 4 -

2021-06-02 08:56:38 33 3 +

2021-06-02 08:56:39 35 2 +

2021-06-02 08:56:54 34 3 +

2021-06-02 08:58:26 38 4 +

2021-06-02 08:58:41 55 2 -

2021-06-02 09:01:10 44 2 -

2021-06-02 09:01:11 54 2 +

2021-06-02 09:02:53 33 2 -

2021-06-02 09:03:08 46 2 -

2021-06-02 09:03:22 28 3 +

2021-06-02 09:03:37 42 2 +

2021-06-02 09:03:55 40 3 +

2021-06-02 09:05:01 30 2 +

2021-06-02 09:07:58 38 2 +

2021-06-02 09:08:11 54 2 -

2021-06-02 09:08:13 32 2 +

2021-06-02 09:09:27 33 3 -

2021-06-02 09:09:35 34 2 -

2021-06-02 09:09:38 34 2 -

2021-06-02 09:09:41 35 2 -

2021-06-02 09:09:46 39 2 -

2021-06-02 09:10:35 37 4 -

2021-06-02 09:10:54 13 2 -

2021-06-02 09:10:57 40 2 +

2021-06-02 09:11:36 28 3 +

2021-06-02 09:12:00 37 2 +

2021-06-02 09:16:50 37 3 +

2021-06-02 09:22:31 36 3 -

2021-06-02 09:23:17 46 2 -

2021-06-02 09:24:55 44 2 -



2021-06-02 09:25:12 31 4 -

2021-06-02 09:25:21 32 3 -

2021-06-02 09:25:28 33 1 -

2021-06-02 09:26:20 25 2 +

2021-06-02 09:26:57 37 2 +

2021-06-02 09:27:09 45 1 +

2021-06-02 09:27:35 33 4 -

2021-06-02 09:27:48 28 4 +

2021-06-02 09:28:11 39 2 +

2021-06-02 09:28:16 35 1 +

2021-06-02 09:28:16 35 2 +

2021-06-02 09:28:52 40 2 -

2021-06-02 09:31:35 35 4 +

2021-06-02 09:31:53 37 2 -

2021-06-02 09:32:11 31 4 +

2021-06-02 09:32:35 47 2 +

2021-06-02 09:33:57 38 2 -

2021-06-02 09:36:43 36 3 +

2021-06-02 09:36:47 31 1 +

2021-06-02 09:36:51 34 2 +

2021-06-02 09:37:23 38 3 -

2021-06-02 09:37:44 36 2 +

2021-06-02 09:39:34 35 2 +

2021-06-02 09:40:29 44 4 -

2021-06-02 09:41:28 40 2 -

2021-06-02 09:41:29 41 2 -

2021-06-02 09:41:35 37 2 -

2021-06-02 09:41:40 47 2 +

2021-06-02 09:42:44 26 3 +

2021-06-02 09:44:07 12 2 -

2021-06-02 09:44:42 30 4 +

2021-06-02 09:45:19 38 2 +

2021-06-02 09:45:35 46 1 -

2021-06-02 09:45:36 49 1 -

2021-06-02 09:46:10 35 2 +

2021-06-02 09:47:25 41 2 +

2021-06-02 09:48:53 36 1 +

2021-06-02 09:48:57 38 2 +

2021-06-02 09:49:38 34 4 +

2021-06-02 09:50:35 37 2 -

2021-06-02 09:50:36 35 2 -

2021-06-02 09:50:37 48 1 -

2021-06-02 09:50:38 36 2 -

2021-06-02 09:50:43 29 1 +

2021-06-02 09:50:46 27 3 +

2021-06-02 09:50:48 40 1 -

2021-06-02 09:53:20 43 2 +



2021-06-02 09:54:17 11 4 +

2021-06-02 09:54:30 33 1 +

2021-06-02 09:54:34 38 2 -

2021-06-02 09:55:22 31 2 +

2021-06-02 09:56:33 47 2 -

2021-06-02 09:57:11 29 2 -

2021-06-02 09:57:12 33 1 -

2021-06-02 09:57:13 28 2 -

2021-06-02 09:57:14 31 2 -

2021-06-02 09:57:36 36 2 +

2021-06-02 09:58:13 36 2 +

2021-06-02 09:58:15 36 4 +

2021-06-02 09:58:19 32 2 +

2021-06-02 09:58:21 28 2 +

2021-06-02 10:00:06 31 2 +

2021-06-02 10:00:08 34 2 +

2021-06-02 10:00:14 35 3 -

2021-06-02 10:00:16 36 2 -

2021-06-02 10:00:36 39 2 +

2021-06-02 10:00:48 50 2 +

2021-06-02 10:00:53 44 2 +

2021-06-02 10:01:35 48 1 -

2021-06-02 10:01:48 35 4 -

2021-06-02 10:03:07 47 1 +

2021-06-02 10:03:36 31 2 -

2021-06-02 10:03:39 33 3 -

2021-06-02 10:03:41 36 1 -

2021-06-02 10:03:42 47 1 -

2021-06-02 10:03:42 36 2 -

2021-06-02 10:03:43 35 2 -

2021-06-02 10:05:24 28 2 +

2021-06-02 10:05:27 26 3 +

2021-06-02 10:05:58 44 2 +

2021-06-02 10:08:32 42 1 -

2021-06-02 10:10:13 39 2 +

2021-06-02 10:10:16 39 2 +

2021-06-02 10:10:48 46 1 -

2021-06-02 10:10:49 85 1 -

2021-06-02 10:10:50 48 1 -

2021-06-02 10:11:08 36 2 +

2021-06-02 10:11:43 43 2 -

2021-06-02 10:11:45 43 2 -

2021-06-02 10:11:55 40 2 -

2021-06-02 10:11:56 38 2 -

2021-06-02 10:11:58 38 2 -

2021-06-02 10:12:24 28 4 +

2021-06-02 10:14:14 33 1 +



2021-06-02 10:14:31 20 1 +

2021-06-02 10:14:42 14 1 +

2021-06-02 10:14:49 29 2 +

2021-06-02 10:14:53 35 2 +

2021-06-02 10:14:55 34 3 +

2021-06-02 10:15:01 43 1 -

2021-06-02 10:15:02 47 1 -

2021-06-02 10:15:05 30 1 +

2021-06-02 10:15:25 53 1 -

2021-06-02 10:16:14 27 4 +

2021-06-02 10:16:27 34 1 +

2021-06-02 10:16:28 32 2 +

2021-06-02 10:16:33 36 2 +

2021-06-02 10:18:02 36 2 -

2021-06-02 10:18:03 40 1 -

2021-06-02 10:18:04 35 1 -

2021-06-02 10:19:32 32 4 -

2021-06-02 10:22:05 44 2 +

2021-06-02 10:22:44 49 2 -

2021-06-02 10:22:54 50 2 +

2021-06-02 10:24:12 60 2 -

2021-06-02 10:25:19 48 1 +

2021-06-02 10:25:43 33 2 +

2021-06-02 10:27:15 30 4 +

2021-06-02 10:27:36 32 2 +

2021-06-02 10:27:37 36 1 +

2021-06-02 10:27:38 31 3 +

2021-06-02 10:30:33 13 1 -

2021-06-02 10:32:28 35 3 -

2021-06-02 10:32:30 32 2 -

2021-06-02 10:32:39 42 2 -

2021-06-02 10:33:43 32 2 -

2021-06-02 10:34:04 31 2 +

2021-06-02 10:34:07 28 3 +

2021-06-02 10:36:01 38 4 +

2021-06-02 10:37:05 40 3 +

2021-06-02 10:37:05 38 1 +

2021-06-02 10:37:06 37 2 +

2021-06-02 10:37:56 39 2 -

2021-06-02 10:38:19 38 2 +

2021-06-02 10:39:52 24 2 -

2021-06-02 10:41:54 34 2 +

2021-06-02 10:42:44 32 2 -

2021-06-02 10:42:47 31 3 -

2021-06-02 10:43:41 41 3 -

2021-06-02 10:43:42 41 1 -

2021-06-02 10:44:20 43 2 +



2021-06-02 10:44:47 41 2 -

2021-06-02 10:44:48 44 2 -

2021-06-02 10:45:59 46 2 -

2021-06-02 10:48:07 13 1 -

2021-06-02 10:49:27 38 1 -

2021-06-02 10:51:44 39 2 -

2021-06-02 10:52:12 14 1 -

2021-06-02 10:52:51 35 4 +

2021-06-02 10:56:20 39 4 +

2021-06-02 10:56:40 34 2 +

2021-06-02 10:56:42 34 2 +

2021-06-02 10:57:08 15 1 -

2021-06-02 10:58:10 40 2 +

2021-06-02 10:58:11 42 1 +

2021-06-02 10:58:12 42 3 +

2021-06-02 10:58:40 29 4 +

2021-06-02 11:00:52 49 2 -

2021-06-02 11:03:48 30 2 -

2021-06-02 11:03:50 32 2 -

2021-06-02 11:04:57 34 3 +

2021-06-02 11:04:58 32 2 +

2021-06-02 11:04:59 47 2 -

2021-06-02 11:07:28 35 2 +

2021-06-02 11:08:35 47 2 -

2021-06-02 11:08:36 58 1 -

2021-06-02 11:08:37 48 2 -

2021-06-02 11:09:11 30 4 +

2021-06-02 11:11:14 38 2 -

2021-06-02 11:12:52 37 4 +

2021-06-02 11:13:23 36 4 -

2021-06-02 11:14:01 36 4 -

2021-06-02 11:14:02 36 2 -

2021-06-02 11:16:04 34 4 -

2021-06-02 11:16:28 40 2 -

2021-06-02 11:16:50 33 4 -

2021-06-02 11:18:41 40 2 -

2021-06-02 11:18:42 38 2 -

2021-06-02 11:19:34 27 4 +

2021-06-02 11:21:13 40 2 -

2021-06-02 11:22:10 30 2 -

2021-06-02 11:22:15 42 2 -

2021-06-02 11:23:23 39 2 +

2021-06-02 11:23:25 42 3 +

2021-06-02 11:24:47 47 2 +

2021-06-02 11:26:32 30 1 +

2021-06-02 11:27:11 46 2 +

2021-06-02 11:29:48 32 2 -



2021-06-02 11:29:49 33 2 -

2021-06-02 11:29:50 33 2 -

2021-06-02 11:30:38 38 2 +

2021-06-02 11:31:51 35 1 +

2021-06-02 11:31:52 34 2 +

2021-06-02 11:31:54 35 2 +

2021-06-02 11:31:55 36 2 +

2021-06-02 11:32:02 22 2 -

2021-06-02 11:32:16 49 2 +

2021-06-02 11:32:35 35 2 +

2021-06-02 11:32:38 31 2 +

2021-06-02 11:32:41 31 1 +

2021-06-02 11:33:56 43 2 +

2021-06-02 11:34:46 39 2 +

2021-06-02 11:35:45 34 4 -

2021-06-02 11:37:03 35 2 +

2021-06-02 11:40:49 36 2 -

2021-06-02 11:40:51 36 1 -

2021-06-02 11:40:56 40 2 -

2021-06-02 11:42:25 47 1 -

2021-06-02 11:42:25 33 2 -

2021-06-02 11:42:26 35 2 -

2021-06-02 11:42:28 38 2 -

2021-06-02 11:42:30 40 2 -

2021-06-02 11:43:53 52 1 -

2021-06-02 11:43:53 44 2 -

2021-06-02 11:43:54 41 2 -

2021-06-02 11:44:51 8 3 -

2021-06-02 11:46:37 50 2 -

2021-06-02 11:47:54 32 4 +

2021-06-02 11:48:19 36 4 -

2021-06-02 11:48:25 40 2 +

2021-06-02 11:48:26 42 2 +

2021-06-02 11:48:29 41 1 -

2021-06-02 11:50:01 46 2 +

2021-06-02 11:51:30 31 2 -

2021-06-02 11:51:36 13 3 +

2021-06-02 11:53:11 40 2 +

2021-06-02 11:54:06 31 3 -

2021-06-02 11:54:14 39 4 +

2021-06-02 11:56:01 33 3 +

2021-06-02 12:00:08 31 2 +

2021-06-02 12:00:09 32 1 +

2021-06-02 12:00:10 32 2 +

2021-06-02 12:01:35 29 3 -

2021-06-02 12:05:53 26 3 +

2021-06-02 12:06:14 40 4 -



2021-06-02 12:07:12 38 4 -

2021-06-02 12:11:51 26 2 +

2021-06-02 12:13:21 34 2 +

2021-06-02 12:14:01 32 4 +

2021-06-02 12:15:06 60 2 +

2021-06-02 12:15:18 36 2 +

2021-06-02 12:15:18 34 1 +

2021-06-02 12:16:01 18 1 -

2021-06-02 12:18:59 37 4 +

2021-06-02 12:19:13 43 2 -

2021-06-02 12:20:24 47 2 -

2021-06-02 12:21:14 16 2 -

2021-06-02 12:22:14 33 3 -

2021-06-02 12:22:36 34 2 -

2021-06-02 12:23:19 35 1 -

2021-06-02 12:24:13 33 4 -

2021-06-02 12:25:26 30 2 +

2021-06-02 12:25:28 30 3 +

2021-06-02 12:27:53 50 2 -

2021-06-02 12:28:35 29 4 +

2021-06-02 12:29:42 49 2 +

2021-06-02 12:32:28 29 3 -

2021-06-02 12:33:09 10 1 -

2021-06-02 12:33:35 41 3 +

2021-06-02 12:34:59 31 4 +

2021-06-02 12:36:11 34 3 -

2021-06-02 12:38:03 36 3 -

2021-06-02 12:38:56 40 3 -

2021-06-02 12:40:13 33 3 -

2021-06-02 12:40:32 32 3 +

2021-06-02 12:42:57 14 1 -

2021-06-02 12:43:02 35 2 -

2021-06-02 12:43:11 16 1 -

2021-06-02 12:44:40 34 1 -

2021-06-02 12:45:31 34 2 +

2021-06-02 12:45:59 43 2 +

2021-06-02 12:47:18 35 2 +

2021-06-02 12:48:30 38 2 +

2021-06-02 12:48:52 47 2 +

2021-06-02 12:48:54 49 2 +

2021-06-02 12:49:29 34 3 +

2021-06-02 12:50:35 32 4 -

2021-06-02 12:51:36 49 2 +

2021-06-02 12:52:38 50 2 +

2021-06-02 12:52:39 35 2 -

2021-06-02 12:53:04 33 3 +

2021-06-02 12:53:36 34 2 -



2021-06-02 12:54:12 19 1 -

2021-06-02 12:55:06 27 2 +

2021-06-02 12:55:21 53 2 -

2021-06-02 12:55:52 42 3 -

2021-06-02 12:56:11 33 4 +

2021-06-02 12:56:39 30 2 -

2021-06-02 12:58:36 34 3 -

2021-06-02 13:01:03 34 2 +

2021-06-02 13:01:12 36 2 +

2021-06-02 13:01:26 38 2 +

2021-06-02 13:01:36 22 1 +

2021-06-02 13:03:40 32 4 +

2021-06-02 13:03:52 47 2 -

2021-06-02 13:04:01 29 4 +

2021-06-02 13:04:06 28 2 +

2021-06-02 13:04:34 39 2 +

2021-06-02 13:04:52 37 3 -

2021-06-02 13:06:02 38 2 +

2021-06-02 13:06:47 34 2 +

2021-06-02 13:06:47 34 1 +

2021-06-02 13:07:15 41 4 -

2021-06-02 13:07:21 37 3 -

2021-06-02 13:09:03 35 3 +

2021-06-02 13:13:21 37 3 -

2021-06-02 13:13:36 39 2 -

2021-06-02 13:15:16 42 2 +

2021-06-02 13:15:20 43 2 -

2021-06-02 13:18:01 32 4 -

2021-06-02 13:18:05 33 3 -

2021-06-02 13:18:39 36 4 -

2021-06-02 13:19:04 32 2 +

2021-06-02 13:19:33 49 2 -

2021-06-02 13:20:52 41 4 -

2021-06-02 13:23:15 58 2 +

2021-06-02 13:24:56 40 2 +

2021-06-02 13:30:55 30 3 +

2021-06-02 13:32:06 41 2 -

2021-06-02 13:32:27 41 3 -

2021-06-02 13:32:45 42 3 +

2021-06-02 13:32:46 43 2 +

2021-06-02 13:32:52 34 2 -

2021-06-02 13:33:12 43 2 +

2021-06-02 13:33:35 30 3 +

2021-06-02 13:34:46 35 2 -

2021-06-02 13:35:30 38 2 +

2021-06-02 13:37:29 45 2 -

2021-06-02 13:37:49 31 1 +



2021-06-02 13:38:04 37 3 +

2021-06-02 13:38:57 35 2 +

2021-06-02 13:39:40 35 3 +

2021-06-02 13:40:05 45 2 +

2021-06-02 13:40:50 31 4 +

2021-06-02 13:43:41 42 4 -

2021-06-02 13:43:51 39 1 -

2021-06-02 13:43:53 40 3 -

2021-06-02 13:46:49 24 3 -

2021-06-02 13:49:29 39 4 +

2021-06-02 13:50:53 36 3 -

2021-06-02 13:51:48 51 2 -

2021-06-02 13:52:29 47 2 -

2021-06-02 13:53:16 29 3 +

2021-06-02 13:53:35 42 2 -

2021-06-02 13:54:52 34 2 -

2021-06-02 13:55:49 30 4 +

2021-06-02 13:56:21 32 2 -

2021-06-02 13:57:07 30 4 -

2021-06-02 13:57:42 35 1 -

2021-06-02 13:58:14 36 2 +

2021-06-02 13:58:16 34 2 +

2021-06-02 13:58:27 32 2 +

2021-06-02 13:58:43 37 1 -

2021-06-02 13:59:24 32 4 +

2021-06-02 14:01:22 24 4 -

2021-06-02 14:01:33 28 3 +

2021-06-02 14:01:35 29 2 +

2021-06-02 14:01:38 40 2 +

2021-06-02 14:01:42 43 2 +

2021-06-02 14:02:17 31 3 +

2021-06-02 14:03:26 41 3 +

2021-06-02 14:05:03 49 2 +

2021-06-02 14:07:36 31 4 +

2021-06-02 14:07:40 26 2 +

2021-06-02 14:08:42 31 4 -

2021-06-02 14:09:23 37 1 -

2021-06-02 14:10:00 33 2 -

2021-06-02 14:10:34 35 3 -

2021-06-02 14:10:39 41 1 -

2021-06-02 14:10:42 37 1 +

2021-06-02 14:11:40 28 2 +

2021-06-02 14:11:41 29 1 +

2021-06-02 14:11:43 27 2 +

2021-06-02 14:13:34 41 4 +

2021-06-02 14:14:02 40 3 -

2021-06-02 14:14:21 30 2 -



2021-06-02 14:14:31 52 1 -

2021-06-02 14:17:55 50 2 -

2021-06-02 14:18:38 51 2 +

2021-06-02 14:22:05 35 2 -

2021-06-02 14:24:36 37 4 +

2021-06-02 14:25:19 61 2 -

2021-06-02 14:25:21 26 2 +

2021-06-02 14:26:41 46 2 -

2021-06-02 14:27:05 51 2 +

2021-06-02 14:27:36 32 4 -

2021-06-02 14:28:38 44 1 -

2021-06-02 14:31:46 34 2 +

2021-06-02 14:31:48 42 2 -

2021-06-02 14:32:24 30 4 +

2021-06-02 14:33:05 45 2 -

2021-06-02 14:33:37 36 4 -

2021-06-02 14:34:10 28 2 +

2021-06-02 14:34:21 46 3 -

2021-06-02 14:34:39 43 2 +

2021-06-02 14:35:01 41 2 -

2021-06-02 14:35:20 36 2 -

2021-06-02 14:35:22 37 2 -

2021-06-02 14:35:58 35 2 -

2021-06-02 14:38:17 21 1 +

2021-06-02 14:39:17 32 2 +

2021-06-02 14:39:19 36 2 -

2021-06-02 14:39:49 43 1 +

2021-06-02 14:39:50 42 1 +

2021-06-02 14:40:57 32 3 -

2021-06-02 14:41:18 44 2 -

2021-06-02 14:41:53 30 1 -

2021-06-02 14:42:00 27 2 -

2021-06-02 14:42:27 31 3 -

2021-06-02 14:42:33 62 2 -

2021-06-02 14:44:11 34 2 -

2021-06-02 14:45:43 40 2 +

2021-06-02 14:45:51 42 2 -

2021-06-02 14:46:07 38 2 +

2021-06-02 14:46:44 41 1 +

2021-06-02 14:47:20 32 4 -

2021-06-02 14:47:33 48 3 -

2021-06-02 14:47:46 41 4 -

2021-06-02 14:50:20 28 1 +

2021-06-02 14:50:49 32 2 +

2021-06-02 14:52:11 47 1 -

2021-06-02 14:54:43 46 2 +

2021-06-02 14:55:02 42 2 -



2021-06-02 14:55:30 23 2 -

2021-06-02 14:55:56 52 1 -

2021-06-02 14:56:13 51 2 -

2021-06-02 14:56:50 37 2 +

2021-06-02 14:56:52 36 3 +

2021-06-02 14:56:54 32 2 -

2021-06-02 14:57:14 54 2 +

2021-06-02 14:57:46 40 2 -

2021-06-02 14:59:00 46 2 -

2021-06-02 14:59:42 14 1 -

2021-06-02 15:00:18 35 1 +

2021-06-02 15:01:22 40 2 +

2021-06-02 15:01:39 43 4 +

2021-06-02 15:02:59 34 1 +

2021-06-02 15:03:48 33 2 +

2021-06-02 15:03:55 37 2 +

2021-06-02 15:04:10 33 4 +

2021-06-02 15:04:15 35 2 +

2021-06-02 15:04:27 42 2 +

2021-06-02 15:04:52 41 2 -

2021-06-02 15:05:06 30 3 +

2021-06-02 15:05:34 42 2 -

2021-06-02 15:05:36 41 1 +

2021-06-02 15:05:43 46 2 -

2021-06-02 15:06:46 39 2 +

2021-06-02 15:06:49 33 2 +

2021-06-02 15:06:59 28 4 +

2021-06-02 15:07:24 34 2 +

2021-06-02 15:07:50 47 2 -

2021-06-02 15:09:12 35 2 +

2021-06-02 15:09:17 39 3 -

2021-06-02 15:10:04 35 4 -

2021-06-02 15:10:10 34 4 +

2021-06-02 15:12:09 27 2 -

2021-06-02 15:13:38 33 2 +

2021-06-02 15:14:25 28 4 +

2021-06-02 15:16:02 37 2 -

2021-06-02 15:16:16 51 1 -

2021-06-02 15:16:55 36 3 +

2021-06-02 15:17:10 47 2 -

2021-06-02 15:17:15 42 2 -

2021-06-02 15:17:57 55 1 -

2021-06-02 15:18:18 39 2 +

2021-06-02 15:18:49 42 2 +

2021-06-02 15:19:18 37 4 +

2021-06-02 15:20:46 40 2 -

2021-06-02 15:21:06 30 3 -



2021-06-02 15:21:49 44 2 -

2021-06-02 15:22:00 42 2 -

2021-06-02 15:22:35 50 2 -

2021-06-02 15:22:43 45 2 +

2021-06-02 15:23:21 39 2 -

2021-06-02 15:23:25 27 3 +

2021-06-02 15:23:28 27 2 +

2021-06-02 15:23:46 31 2 +

2021-06-02 15:24:00 45 2 -

2021-06-02 15:24:12 52 2 -

2021-06-02 15:24:18 42 2 +

2021-06-02 15:24:21 42 2 +

2021-06-02 15:25:07 35 2 -

2021-06-02 15:25:09 36 2 -

2021-06-02 15:25:43 53 1 +

2021-06-02 15:25:45 38 2 -

2021-06-02 15:26:05 49 2 +

2021-06-02 15:26:18 42 2 +

2021-06-02 15:26:49 40 2 +

2021-06-02 15:28:19 34 2 +

2021-06-02 15:28:38 29 3 -

2021-06-02 15:30:37 32 4 +

2021-06-02 15:31:56 45 2 +

2021-06-02 15:33:23 34 4 -

2021-06-02 15:33:27 31 4 -

2021-06-02 15:33:39 33 2 -

2021-06-02 15:34:23 51 2 +

2021-06-02 15:34:45 40 2 +

2021-06-02 15:35:21 45 2 +

2021-06-02 15:36:11 37 2 -

2021-06-02 15:38:58 40 2 +

2021-06-02 15:39:44 57 2 +

2021-06-02 15:40:20 41 2 +

2021-06-02 15:41:32 37 2 +

2021-06-02 15:41:45 39 3 +

2021-06-02 15:42:08 42 2 +

2021-06-02 15:42:13 45 2 +

2021-06-02 15:42:18 43 2 +

2021-06-02 15:42:28 40 2 +

2021-06-02 15:42:59 29 3 -

2021-06-02 15:43:07 37 2 +

2021-06-02 15:44:30 37 3 -

2021-06-02 15:45:55 32 3 -

2021-06-02 15:46:23 43 2 +

2021-06-02 15:47:49 47 2 +

2021-06-02 15:48:02 34 2 -

2021-06-02 15:48:15 52 2 -



2021-06-02 15:48:38 42 2 -

2021-06-02 15:48:42 32 2 -

2021-06-02 15:48:43 33 2 -

2021-06-02 15:49:33 39 2 +

2021-06-02 15:50:23 44 4 -

2021-06-02 15:50:32 33 2 -

2021-06-02 15:50:33 33 2 -

2021-06-02 15:51:31 31 3 -

2021-06-02 15:52:00 38 2 +

2021-06-02 15:52:03 41 2 -

2021-06-02 15:53:30 41 2 +

2021-06-02 15:53:45 31 3 -

2021-06-02 15:53:47 33 2 -

2021-06-02 15:54:10 41 1 -

2021-06-02 15:54:42 40 2 +

2021-06-02 15:54:59 54 2 -

2021-06-02 15:56:36 35 3 -

2021-06-02 15:57:10 31 4 -

2021-06-02 15:58:24 39 1 -

2021-06-02 15:58:29 41 3 -

2021-06-02 15:58:51 39 1 -

2021-06-02 15:58:55 54 2 -

2021-06-02 15:59:01 46 2 +

2021-06-02 15:59:23 41 2 +

2021-06-02 15:59:29 34 2 +

2021-06-02 15:59:31 33 2 +

2021-06-02 15:59:33 34 2 +

2021-06-02 15:59:35 42 2 +

2021-06-02 16:00:13 39 2 +

2021-06-02 16:00:16 36 2 +

2021-06-02 16:00:21 40 2 +

2021-06-02 16:00:27 40 2 +

2021-06-02 16:00:32 36 2 +

2021-06-02 16:00:44 32 1 +

2021-06-02 16:00:59 40 2 +

2021-06-02 16:01:07 35 2 +

2021-06-02 16:01:11 40 2 +

2021-06-02 16:01:17 34 2 +

2021-06-02 16:01:55 48 2 +

2021-06-02 16:02:29 43 2 -

2021-06-02 16:02:32 41 2 +

2021-06-02 16:02:41 48 1 +

2021-06-02 16:03:47 47 2 +

2021-06-02 16:04:35 45 1 -

2021-06-02 16:04:37 45 2 -

2021-06-02 16:04:53 42 2 +

2021-06-02 16:06:02 42 2 +



2021-06-02 16:06:15 35 2 +

2021-06-02 16:07:38 32 2 +

2021-06-02 16:08:33 30 4 +

2021-06-02 16:09:02 23 3 +

2021-06-02 16:09:20 41 2 -

2021-06-02 16:10:08 33 2 +

2021-06-02 16:10:35 28 3 +

2021-06-02 16:10:42 29 4 -

2021-06-02 16:11:26 40 2 +

2021-06-02 16:12:12 46 2 +

2021-06-02 16:12:16 37 3 -

2021-06-02 16:12:17 40 2 -

2021-06-02 16:12:38 43 2 +

2021-06-02 16:12:39 40 3 +

2021-06-02 16:13:50 54 2 -

2021-06-02 16:15:08 35 2 -

2021-06-02 16:15:10 41 2 -

2021-06-02 16:15:48 59 2 +

2021-06-02 16:16:35 42 2 +

2021-06-02 16:18:03 42 2 -

2021-06-02 16:19:06 32 1 +

2021-06-02 16:19:07 34 2 +

2021-06-02 16:19:13 38 2 +

2021-06-02 16:19:18 32 2 +

2021-06-02 16:19:56 28 2 +

2021-06-02 16:20:23 32 2 +

2021-06-02 16:21:06 48 2 -

2021-06-02 16:21:15 39 1 -

2021-06-02 16:21:37 34 4 -

2021-06-02 16:21:38 40 1 +

2021-06-02 16:22:18 40 1 +

2021-06-02 16:23:20 32 1 -

2021-06-02 16:23:49 37 2 -

2021-06-02 16:24:50 37 2 -

2021-06-02 16:25:46 32 3 +

2021-06-02 16:25:47 33 2 +

2021-06-02 16:25:49 31 2 +

2021-06-02 16:26:04 39 4 -

2021-06-02 16:26:13 23 2 +

2021-06-02 16:26:14 22 2 +

2021-06-02 16:26:27 29 3 -

2021-06-02 16:27:00 19 1 -

2021-06-02 16:27:20 43 2 -

2021-06-02 16:27:26 52 2 -

2021-06-02 16:27:46 36 1 +

2021-06-02 16:28:12 42 1 -

2021-06-02 16:28:13 45 2 -



2021-06-02 16:28:18 37 4 +

2021-06-02 16:28:48 37 2 -

2021-06-02 16:30:00 34 3 +

2021-06-02 16:30:17 41 2 -

2021-06-02 16:30:31 31 2 +

2021-06-02 16:30:56 43 2 +

2021-06-02 16:31:29 29 4 +

2021-06-02 16:33:09 24 3 +

2021-06-02 16:33:10 39 2 -

2021-06-02 16:34:09 49 2 -

2021-06-02 16:34:13 46 2 -

2021-06-02 16:34:53 35 2 -

2021-06-02 16:35:02 49 2 +

2021-06-02 16:36:06 35 3 -

2021-06-02 16:36:09 34 2 -

2021-06-02 16:36:30 40 2 +

2021-06-02 16:37:00 39 2 -

2021-06-02 16:37:17 46 3 -

2021-06-02 16:38:06 61 2 -

2021-06-02 16:39:40 38 2 -

2021-06-02 16:39:52 48 2 +

2021-06-02 16:40:22 16 1 -

2021-06-02 16:41:14 38 2 +

2021-06-02 16:41:28 46 2 -

2021-06-02 16:42:30 32 4 +

2021-06-02 16:42:40 33 2 -

2021-06-02 16:42:45 50 2 +

2021-06-02 16:42:48 55 2 -

2021-06-02 16:43:21 37 1 +

2021-06-02 16:44:09 34 2 +

2021-06-02 16:44:56 57 2 +

2021-06-02 16:45:46 31 2 +

2021-06-02 16:46:08 35 3 -

2021-06-02 16:46:10 22 2 +

2021-06-02 16:46:11 22 2 +

2021-06-02 16:46:23 26 4 +

2021-06-02 16:46:28 44 4 -

2021-06-02 16:46:39 35 2 -

2021-06-02 16:46:43 44 2 -

2021-06-02 16:47:04 45 2 -

2021-06-02 16:48:06 49 2 +

2021-06-02 16:50:22 45 2 +

2021-06-02 16:50:57 37 2 +

2021-06-02 16:51:30 45 2 -

2021-06-02 16:51:49 31 2 +

2021-06-02 16:53:55 51 2 +

2021-06-02 16:54:15 26 3 +



2021-06-02 16:54:26 33 2 -

2021-06-02 16:54:30 32 2 -

2021-06-02 16:55:36 43 2 -

2021-06-02 16:56:08 41 1 +

2021-06-02 16:56:34 40 2 +

2021-06-02 16:57:26 41 3 +

2021-06-02 16:58:07 43 3 +

2021-06-02 16:58:11 40 1 +

2021-06-02 17:00:39 31 3 +

2021-06-02 17:01:04 34 2 +

2021-06-02 17:01:27 50 1 -

2021-06-02 17:01:28 53 1 -

2021-06-02 17:02:05 36 4 +

2021-06-02 17:02:35 33 4 -

2021-06-02 17:02:39 31 2 -

2021-06-02 17:03:07 27 3 +

2021-06-02 17:03:54 37 2 +

2021-06-02 17:04:05 45 3 -

2021-06-02 17:07:17 31 3 -

2021-06-02 17:07:50 35 1 -

2021-06-02 17:07:53 35 4 -

2021-06-02 17:08:49 50 2 -

2021-06-02 17:09:01 12 2 +

2021-06-02 17:09:57 32 4 +

2021-06-02 17:10:53 46 2 +

2021-06-02 17:11:06 61 2 -

2021-06-02 17:12:16 41 2 -

2021-06-02 17:12:26 30 3 -

2021-06-02 17:13:07 46 2 +

2021-06-02 17:14:24 18 4 +

2021-06-02 17:15:02 28 2 +

2021-06-02 17:17:33 36 3 -

2021-06-02 17:20:33 40 2 +

2021-06-02 17:21:35 37 2 +

2021-06-02 17:21:37 36 3 +

2021-06-02 17:21:44 33 3 -

2021-06-02 17:22:06 33 2 -

2021-06-02 17:23:55 49 2 -

2021-06-02 17:24:36 44 2 +

2021-06-02 17:27:02 34 2 -

2021-06-02 17:28:25 32 2 -

2021-06-02 17:29:38 45 2 +

2021-06-02 17:31:49 36 2 -

2021-06-02 17:32:32 52 2 -

2021-06-02 17:32:56 28 2 +

2021-06-02 17:33:11 21 1 -

2021-06-02 17:34:01 30 4 +



2021-06-02 17:35:45 28 3 +

2021-06-02 17:35:54 39 4 +

2021-06-02 17:36:17 29 1 +

2021-06-02 17:37:18 47 2 +

2021-06-02 17:37:32 44 3 -

2021-06-02 17:42:24 42 2 -

2021-06-02 17:43:45 26 2 +

2021-06-02 17:44:25 13 1 -

2021-06-02 17:45:53 22 4 +

2021-06-02 17:47:16 43 3 +

2021-06-02 17:48:13 54 2 +

2021-06-02 17:48:16 51 1 +

2021-06-02 17:50:55 35 4 +

2021-06-02 17:51:54 43 2 +

2021-06-02 17:55:05 39 4 +

2021-06-02 17:55:40 51 2 -

2021-06-02 17:57:35 22 1 -

2021-06-02 17:58:34 41 2 -

2021-06-02 18:02:05 30 4 -

2021-06-02 18:03:41 12 2 +

2021-06-02 18:03:47 34 2 +

2021-06-02 18:03:55 42 2 -

2021-06-02 18:04:04 38 2 +

2021-06-02 18:07:34 43 1 -

2021-06-02 18:07:35 44 2 -

2021-06-02 18:07:49 44 2 +

2021-06-02 18:07:49 44 1 +

2021-06-02 18:10:04 39 2 -

2021-06-02 18:11:01 34 2 +

2021-06-02 18:15:29 33 2 +

2021-06-02 18:18:44 44 2 +

2021-06-02 18:21:06 43 2 +

2021-06-02 18:22:59 31 2 +

2021-06-02 18:23:28 17 1 -

2021-06-02 18:26:04 41 2 +

2021-06-02 18:30:15 31 4 -

2021-06-02 18:30:18 29 3 -

2021-06-02 18:33:04 28 4 +

2021-06-02 18:35:48 43 3 -

2021-06-02 18:36:14 44 2 -

2021-06-02 18:38:58 33 2 +

2021-06-02 18:38:59 31 2 +

2021-06-02 18:42:03 42 2 +

2021-06-02 18:43:36 49 3 -

2021-06-02 18:45:14 34 4 -

2021-06-02 18:46:37 50 2 +

2021-06-02 18:52:37 29 3 +



2021-06-02 18:56:09 43 4 -

2021-06-02 18:57:27 38 2 +

2021-06-02 18:59:51 36 2 +

2021-06-02 19:07:17 35 4 +

2021-06-02 19:08:23 47 2 +

2021-06-02 19:08:46 48 1 +

2021-06-02 19:10:22 37 2 -

2021-06-02 19:10:31 43 2 +

2021-06-02 19:21:43 41 2 +

2021-06-02 19:21:45 40 3 +

2021-06-02 19:23:53 28 4 -

2021-06-02 19:26:22 31 2 +

2021-06-02 19:30:43 36 4 +

2021-06-02 19:34:15 32 4 -

2021-06-02 19:37:11 18 1 -

2021-06-02 19:47:57 33 4 -

2021-06-02 20:03:55 39 2 +

2021-06-02 20:03:57 36 3 +

2021-06-02 20:23:23 28 4 +

2021-06-02 20:28:36 34 4 +

2021-06-02 21:00:31 19 1 -

2021-06-02 21:11:43 34 2 -

2021-06-02 21:14:41 47 2 -

2021-06-02 21:18:29 32 2 +

2021-06-02 21:21:04 36 2 -

2021-06-02 21:24:18 33 4 -

2021-06-02 21:28:08 45 4 -

2021-06-02 21:35:11 36 2 +

2021-06-02 21:37:30 26 2 -

2021-06-02 21:38:34 33 2 -

2021-06-02 21:38:37 34 3 -

2021-06-02 21:54:35 44 4 +

2021-06-02 21:55:27 32 1 -

2021-06-02 21:55:29 33 3 -

2021-06-02 22:06:00 32 3 +

2021-06-02 22:35:00 24 2 -

2021-06-02 22:41:17 45 4 +

2021-06-02 23:08:37 33 4 -

2021-06-02 23:19:24 50 2 -

2021-06-02 23:33:44 30 4 -

2021-06-02 23:36:40 37 4 +

2021-06-02 23:41:07 39 2 +

2021-06-02 23:43:20 38 2 -

2021-06-02 23:43:21 40 2 -

2021-06-02 23:44:44 37 3 -

2021-06-03 00:03:36 37 3 +

2021-06-03 00:07:58 33 4 +



2021-06-03 00:22:45 30 4 +

2021-06-03 00:30:23 28 4 -

2021-06-03 00:55:49 36 4 -

2021-06-03 00:57:32 16 1 -

2021-06-03 00:59:01 20 4 +

2021-06-03 01:22:49 26 4 -

2021-06-03 01:39:47 36 3 -

2021-06-03 01:39:55 40 2 +

2021-06-03 01:39:57 38 3 +

2021-06-03 01:42:50 33 4 -

2021-06-03 02:04:03 32 2 +

2021-06-03 02:08:35 33 4 -

2021-06-03 02:21:19 32 4 +

2021-06-03 02:44:03 40 3 +

2021-06-03 02:45:05 34 4 +

2021-06-03 02:56:31 42 2 +

2021-06-03 02:56:32 41 1 +

2021-06-03 02:56:37 29 4 -

2021-06-03 03:06:33 39 4 -

2021-06-03 03:28:44 35 3 -

2021-06-03 03:28:45 34 2 -

2021-06-03 03:34:26 33 2 +

2021-06-03 03:54:08 63 1 -

2021-06-03 03:56:19 49 2 +

2021-06-03 04:12:11 40 3 -

2021-06-03 04:16:54 37 4 +

2021-06-03 04:25:49 45 2 -

2021-06-03 04:25:50 44 2 -

2021-06-03 04:30:53 43 2 -

2021-06-03 04:31:21 26 4 +

2021-06-03 04:33:51 36 4 -

2021-06-03 04:38:11 29 4 +

2021-06-03 04:48:10 60 1 -

2021-06-03 04:51:22 27 4 -

2021-06-03 04:51:25 34 2 -

2021-06-03 04:54:13 37 2 -

2021-06-03 05:02:00 34 3 +

2021-06-03 05:02:42 51 2 -

2021-06-03 05:03:47 37 3 +

2021-06-03 05:12:03 27 4 +

2021-06-03 05:13:41 35 4 +

2021-06-03 05:17:07 42 2 +

2021-06-03 05:21:39 28 3 +

2021-06-03 05:22:34 52 2 -

2021-06-03 05:26:37 23 4 +

2021-06-03 05:28:33 39 4 -

2021-06-03 05:31:58 43 2 -



2021-06-03 05:32:00 43 3 -

2021-06-03 05:32:35 39 2 -

2021-06-03 05:35:17 31 4 -

2021-06-03 05:35:43 32 2 -

2021-06-03 05:37:52 31 2 -

2021-06-03 05:38:44 35 3 -

2021-06-03 05:38:45 35 2 -

2021-06-03 05:40:34 58 2 -

2021-06-03 05:43:53 39 2 -

2021-06-03 05:45:16 28 4 +

2021-06-03 05:47:26 42 3 -

2021-06-03 05:48:54 42 2 -

2021-06-03 05:49:20 41 2 -

2021-06-03 05:50:33 37 4 -

2021-06-03 05:50:58 35 4 -

2021-06-03 05:51:00 36 2 -

2021-06-03 05:53:09 65 2 -

2021-06-03 05:54:01 48 2 +

2021-06-03 05:55:31 41 4 -

2021-06-03 05:56:20 50 2 -

2021-06-03 06:01:48 40 2 +

2021-06-03 06:01:49 37 2 +

2021-06-03 06:02:13 34 2 +

2021-06-03 06:02:14 32 2 +

2021-06-03 06:02:54 44 4 -

2021-06-03 06:03:00 32 4 +

2021-06-03 06:03:17 47 2 -

2021-06-03 06:04:19 28 4 +

2021-06-03 06:04:39 37 4 +

2021-06-03 06:05:08 54 2 -

2021-06-03 06:05:09 48 2 +

2021-06-03 06:05:39 46 2 -

2021-06-03 06:05:44 28 2 +

2021-06-03 06:07:39 38 4 -

2021-06-03 06:09:05 39 3 +

2021-06-03 06:11:00 16 1 -

2021-06-03 06:11:04 41 2 -

2021-06-03 06:11:12 39 2 -

2021-06-03 06:11:33 48 1 -

2021-06-03 06:16:16 54 2 -

2021-06-03 06:17:23 14 2 -

2021-06-03 06:19:06 18 1 -

2021-06-03 06:19:15 28 4 +

2021-06-03 06:19:39 54 2 -

2021-06-03 06:19:49 32 3 +

2021-06-03 06:21:06 38 4 -

2021-06-03 06:22:23 24 4 +



2021-06-03 06:22:49 40 2 -

2021-06-03 06:24:14 34 1 -

2021-06-03 06:24:14 14 4 -

2021-06-03 06:24:22 40 4 -

2021-06-03 06:24:52 47 2 -

2021-06-03 06:24:58 51 1 -

2021-06-03 06:25:08 34 2 -

2021-06-03 06:28:10 32 3 -

2021-06-03 06:28:17 41 2 +

2021-06-03 06:28:20 40 2 +

2021-06-03 06:28:58 31 4 -

2021-06-03 06:29:26 33 4 -

2021-06-03 06:31:55 53 2 -

2021-06-03 06:33:01 43 2 -

2021-06-03 06:33:02 42 2 -

2021-06-03 06:34:04 44 2 +

2021-06-03 06:37:29 32 4 -

2021-06-03 06:37:34 34 3 -

2021-06-03 06:38:04 57 1 -

2021-06-03 06:38:04 52 1 -

2021-06-03 06:38:53 39 2 -

2021-06-03 06:39:02 50 1 -

2021-06-03 06:40:06 52 2 -

2021-06-03 06:40:13 41 2 -

2021-06-03 06:40:35 39 2 -

2021-06-03 06:40:55 14 1 -

2021-06-03 06:41:10 40 3 -

2021-06-03 06:41:12 38 2 -

2021-06-03 06:41:24 36 3 +

2021-06-03 06:41:34 37 3 +

2021-06-03 06:42:14 28 4 +

2021-06-03 06:42:24 46 2 -

2021-06-03 06:44:20 13 1 -

2021-06-03 06:44:36 48 2 -

2021-06-03 06:44:51 36 3 +

2021-06-03 06:44:59 49 2 -

2021-06-03 06:45:17 41 2 -

2021-06-03 06:45:50 15 1 -

2021-06-03 06:46:09 37 4 +

2021-06-03 06:46:26 56 2 -

2021-06-03 06:47:13 60 2 -

2021-06-03 06:47:44 32 2 +

2021-06-03 06:47:56 51 1 -

2021-06-03 06:48:24 35 4 -

2021-06-03 06:49:04 41 1 -

2021-06-03 06:49:08 39 2 -

2021-06-03 06:49:22 15 1 -



2021-06-03 06:49:57 48 2 -

2021-06-03 06:50:11 49 2 -

2021-06-03 06:50:50 40 2 -

2021-06-03 06:50:53 42 2 -

2021-06-03 06:51:16 41 2 -

2021-06-03 06:51:40 29 3 +

2021-06-03 06:51:44 51 2 -

2021-06-03 06:51:45 31 2 +

2021-06-03 06:51:51 42 2 -

2021-06-03 06:52:33 47 2 -

2021-06-03 06:52:36 18 1 -

2021-06-03 06:52:57 62 2 -

2021-06-03 06:53:11 51 2 -

2021-06-03 06:54:07 54 2 +

2021-06-03 06:54:42 22 1 -

2021-06-03 06:54:55 57 2 -

2021-06-03 06:56:26 40 2 -

2021-06-03 06:56:48 31 3 +

2021-06-03 06:56:56 54 2 -

2021-06-03 06:58:00 43 2 -

2021-06-03 06:58:44 45 2 -

2021-06-03 06:59:38 54 2 -

2021-06-03 07:00:52 33 2 +

2021-06-03 07:00:54 51 2 -

2021-06-03 07:01:02 51 2 -

2021-06-03 07:01:11 35 2 +

2021-06-03 07:02:11 36 4 -

2021-06-03 07:04:34 20 1 -

2021-06-03 07:05:49 21 1 -

2021-06-03 07:07:24 46 2 -

2021-06-03 07:09:09 34 1 -

2021-06-03 07:09:13 40 1 -

2021-06-03 07:11:03 42 3 +

2021-06-03 07:11:12 57 2 -

2021-06-03 07:11:15 42 1 +

2021-06-03 07:14:18 41 4 -

2021-06-03 07:15:40 46 2 -

2021-06-03 07:16:04 45 1 -

2021-06-03 07:16:24 55 2 -

2021-06-03 07:16:31 29 4 +

2021-06-03 07:17:11 50 2 -

2021-06-03 07:17:38 45 2 +

2021-06-03 07:17:45 45 2 +

2021-06-03 07:19:40 18 1 -

2021-06-03 07:20:59 50 2 -

2021-06-03 07:26:07 65 2 -

2021-06-03 07:26:15 46 2 -



2021-06-03 07:27:58 46 2 -

2021-06-03 07:28:09 46 2 -

2021-06-03 07:30:04 45 2 -

2021-06-03 07:31:11 40 3 +

2021-06-03 07:31:29 30 4 +

2021-06-03 07:31:34 42 3 -

2021-06-03 07:34:21 17 1 -

2021-06-03 07:37:05 30 2 -

2021-06-03 07:39:08 26 3 +

2021-06-03 07:39:30 30 4 -

2021-06-03 07:40:20 44 1 -

2021-06-03 07:40:52 35 2 +

2021-06-03 07:41:26 39 2 -

2021-06-03 07:43:06 31 3 -

2021-06-03 07:45:39 36 3 +

2021-06-03 07:45:48 37 4 +

2021-06-03 07:47:59 20 1 -

2021-06-03 07:51:30 46 2 -

2021-06-03 07:52:24 16 1 -

2021-06-03 07:53:13 42 2 -

2021-06-03 07:53:54 40 3 -

2021-06-03 07:59:34 25 3 +

2021-06-03 08:01:21 38 3 +

2021-06-03 08:02:11 59 2 -

2021-06-03 08:02:45 40 3 +

2021-06-03 08:05:10 35 2 -

2021-06-03 08:05:12 36 3 -

2021-06-03 08:06:29 40 2 +

2021-06-03 08:06:30 37 2 +

2021-06-03 08:09:41 44 2 +

2021-06-03 08:11:47 46 2 -

2021-06-03 08:13:42 12 1 -

2021-06-03 08:14:45 47 2 -

2021-06-03 08:16:43 38 4 -

2021-06-03 08:17:03 47 2 +

2021-06-03 08:17:38 37 2 +

2021-06-03 08:18:16 38 2 +

2021-06-03 08:19:56 35 2 +

2021-06-03 08:20:23 36 2 +

2021-06-03 08:21:06 44 3 -

2021-06-03 08:22:05 47 2 +

2021-06-03 08:22:16 37 2 -

2021-06-03 08:22:41 30 2 +

2021-06-03 08:22:44 38 2 +

2021-06-03 08:23:49 28 4 -

2021-06-03 08:24:13 37 2 -

2021-06-03 08:24:53 34 3 -



2021-06-03 08:25:54 32 3 +

2021-06-03 08:25:55 31 1 +

2021-06-03 08:27:52 32 3 -

2021-06-03 08:28:16 41 2 +

2021-06-03 08:28:37 26 4 -

2021-06-03 08:29:34 36 2 -

2021-06-03 08:31:24 33 2 +

2021-06-03 08:31:27 35 2 +

2021-06-03 08:31:33 28 4 -

2021-06-03 08:32:24 49 2 -

2021-06-03 08:33:20 34 3 +

2021-06-03 08:34:16 38 2 +

2021-06-03 08:34:44 46 2 +

2021-06-03 08:37:16 38 3 +

2021-06-03 08:37:17 39 2 +

2021-06-03 08:37:53 41 1 +

2021-06-03 08:38:10 45 2 -

2021-06-03 08:38:14 43 2 +

2021-06-03 08:39:13 35 2 +

2021-06-03 08:40:38 37 4 -

2021-06-03 08:40:45 35 2 +

2021-06-03 08:43:03 42 2 -

2021-06-03 08:43:31 42 1 -

2021-06-03 08:43:32 46 2 -

2021-06-03 08:45:11 45 2 +

2021-06-03 08:46:52 39 3 -

2021-06-03 08:48:14 37 4 -

2021-06-03 08:51:26 27 4 +

2021-06-03 08:52:03 47 2 +

2021-06-03 08:52:04 46 1 +

2021-06-03 08:53:36 33 4 -

2021-06-03 08:54:23 34 4 -

2021-06-03 08:55:40 31 3 +

2021-06-03 08:57:32 34 2 -

2021-06-03 08:58:10 39 4 -

2021-06-03 08:59:09 42 3 +

2021-06-03 08:59:34 34 2 +

2021-06-03 08:59:35 33 2 +

2021-06-03 08:59:36 34 2 +

2021-06-03 09:00:10 39 3 -

2021-06-03 09:02:01 46 2 +

2021-06-03 09:03:34 44 2 -

2021-06-03 09:04:33 60 2 -

2021-06-03 09:06:29 56 2 +

2021-06-03 09:08:46 50 2 -

2021-06-03 09:09:03 45 2 -

2021-06-03 09:09:21 44 2 +



2021-06-03 09:09:25 37 2 +

2021-06-03 09:09:29 38 2 +

2021-06-03 09:09:41 33 2 +

2021-06-03 09:12:32 35 3 +

2021-06-03 09:14:41 38 2 +

2021-06-03 09:15:07 38 4 +

2021-06-03 09:15:44 37 2 +

2021-06-03 09:15:46 35 3 +

2021-06-03 09:15:57 48 2 -

2021-06-03 09:16:16 42 3 -

2021-06-03 09:16:17 35 1 +

2021-06-03 09:16:18 35 1 +

2021-06-03 09:16:29 34 3 -

2021-06-03 09:18:48 52 2 -

2021-06-03 09:21:37 41 1 -

2021-06-03 09:21:39 41 2 +

2021-06-03 09:23:49 31 2 +

2021-06-03 09:24:06 29 4 -

2021-06-03 09:24:55 37 2 +

2021-06-03 09:25:15 47 2 -

2021-06-03 09:25:37 33 3 +

2021-06-03 09:26:44 43 2 +

2021-06-03 09:27:50 33 4 +

2021-06-03 09:28:11 14 1 -

2021-06-03 09:28:32 34 2 +

2021-06-03 09:29:48 40 2 +

2021-06-03 09:32:08 33 3 +

2021-06-03 09:32:32 27 2 +

2021-06-03 09:34:28 45 3 -

2021-06-03 09:36:06 44 4 +

2021-06-03 09:36:48 33 2 +

2021-06-03 09:39:51 49 2 +

2021-06-03 09:40:11 14 1 +

2021-06-03 09:40:39 34 2 +

2021-06-03 09:41:58 34 4 +

2021-06-03 09:42:30 40 2 +

2021-06-03 09:42:39 34 2 +

2021-06-03 09:43:52 35 3 +

2021-06-03 09:44:16 30 4 +

2021-06-03 09:44:34 33 4 +

2021-06-03 09:44:36 33 2 +

2021-06-03 09:44:59 34 2 +

2021-06-03 09:45:49 39 2 +

2021-06-03 09:46:35 41 4 -

2021-06-03 09:47:17 40 3 -

2021-06-03 09:48:30 45 2 +

2021-06-03 09:48:39 39 2 +



2021-06-03 09:49:18 49 2 +

2021-06-03 09:50:17 43 1 -

2021-06-03 09:50:46 15 1 +

2021-06-03 09:52:06 37 2 +

2021-06-03 09:53:43 40 3 -

2021-06-03 09:54:06 38 2 +

2021-06-03 09:54:36 43 2 -

2021-06-03 09:58:23 36 3 +

2021-06-03 09:58:42 46 1 +

2021-06-03 10:02:49 32 1 +

2021-06-03 10:06:06 43 4 +

2021-06-03 10:07:13 57 2 +

2021-06-03 10:07:42 41 4 -

2021-06-03 10:07:45 40 2 +

2021-06-03 10:07:52 35 2 +

2021-06-03 10:07:53 36 2 +

2021-06-03 10:08:39 30 2 +

2021-06-03 10:12:49 43 3 -

2021-06-03 10:13:04 47 3 -

2021-06-03 10:14:02 49 2 +

2021-06-03 10:15:07 34 4 -

2021-06-03 10:18:42 36 2 +

2021-06-03 10:18:42 34 2 +

2021-06-03 10:22:26 40 2 -

2021-06-03 10:23:32 39 3 +

2021-06-03 10:26:41 29 2 +

2021-06-03 10:27:44 33 3 -

2021-06-03 10:28:19 44 2 -

2021-06-03 10:28:20 45 2 -

2021-06-03 10:28:53 34 4 -

2021-06-03 10:34:38 44 4 -

2021-06-03 10:35:26 36 2 -

2021-06-03 10:36:25 40 4 +

2021-06-03 10:37:49 13 1 -

2021-06-03 10:39:06 42 2 +

2021-06-03 10:39:11 46 1 +

2021-06-03 10:41:08 33 2 -

2021-06-03 10:42:34 31 2 +

2021-06-03 10:45:12 43 1 -

2021-06-03 10:48:09 41 2 -

2021-06-03 10:49:00 72 2 -

2021-06-03 10:49:15 42 2 -

2021-06-03 10:49:30 36 2 +

2021-06-03 10:50:40 40 3 -

2021-06-03 10:51:07 37 3 -

2021-06-03 10:51:50 14 1 -

2021-06-03 10:51:57 15 1 -



2021-06-03 10:54:23 31 2 +

2021-06-03 10:54:25 30 2 +

2021-06-03 10:54:30 32 2 +

2021-06-03 10:55:28 40 3 -

2021-06-03 10:55:31 34 2 -

2021-06-03 10:55:34 32 2 -

2021-06-03 10:56:41 31 3 -

2021-06-03 10:57:08 42 2 +

2021-06-03 10:57:21 45 4 +

2021-06-03 10:59:25 31 2 +

2021-06-03 11:01:00 33 3 +

2021-06-03 11:01:32 43 3 -

2021-06-03 11:02:10 39 2 +

2021-06-03 11:02:22 33 2 +

2021-06-03 11:07:08 43 3 -

2021-06-03 11:07:31 35 2 +

2021-06-03 11:07:38 34 3 +

2021-06-03 11:10:28 42 2 -

2021-06-03 11:11:10 39 4 +

2021-06-03 11:11:19 39 2 -

2021-06-03 11:11:45 34 4 +

2021-06-03 11:11:49 37 3 -

2021-06-03 11:14:13 38 2 +

2021-06-03 11:14:14 37 2 +

2021-06-03 11:16:51 44 2 -

2021-06-03 11:19:41 47 2 -

2021-06-03 11:20:04 38 4 -

2021-06-03 11:20:46 40 4 -

2021-06-03 11:24:11 39 4 +

2021-06-03 11:24:58 51 2 +

2021-06-03 11:25:31 40 2 +

2021-06-03 11:28:26 31 4 +

2021-06-03 11:29:42 34 4 +

2021-06-03 11:29:52 38 2 -

2021-06-03 11:32:22 35 3 -

2021-06-03 11:34:49 30 4 -

2021-06-03 11:36:12 34 2 -

2021-06-03 11:36:49 35 2 +

2021-06-03 11:37:12 33 4 +

2021-06-03 11:40:58 27 3 +

2021-06-03 11:41:52 43 4 +

2021-06-03 11:42:11 41 2 +

2021-06-03 11:43:39 41 2 +

2021-06-03 11:44:04 32 4 -

2021-06-03 11:46:56 32 2 -

2021-06-03 11:47:23 45 2 +

2021-06-03 11:49:16 18 1 -



2021-06-03 11:52:32 44 2 -

2021-06-03 11:53:03 43 3 -

2021-06-03 11:53:07 49 2 -

2021-06-03 11:53:31 49 2 +

2021-06-03 11:55:18 29 4 +

2021-06-03 11:56:32 19 1 -

2021-06-03 11:57:05 24 2 +

2021-06-03 11:57:15 34 3 -

2021-06-03 11:57:41 37 4 -

2021-06-03 11:58:25 35 2 -

2021-06-03 11:58:52 53 2 +

2021-06-03 12:00:35 28 3 +

2021-06-03 12:00:36 28 1 +

2021-06-03 12:01:23 39 2 -

2021-06-03 12:04:01 35 1 +

2021-06-03 12:06:20 22 2 +

2021-06-03 12:07:39 30 4 +

2021-06-03 12:09:39 38 2 +

2021-06-03 12:09:40 33 1 +

2021-06-03 12:11:54 32 2 -

2021-06-03 12:11:56 31 3 -

2021-06-03 12:12:36 35 4 -

2021-06-03 12:13:00 36 3 +

2021-06-03 12:14:04 51 2 -

2021-06-03 12:14:27 35 1 +

2021-06-03 12:14:27 35 1 +

2021-06-03 12:14:27 34 3 +

2021-06-03 12:14:28 34 1 +

2021-06-03 12:16:06 36 3 +

2021-06-03 12:17:51 43 4 +

2021-06-03 12:20:06 31 4 +

2021-06-03 12:23:15 32 2 +

2021-06-03 12:23:17 35 2 +

2021-06-03 12:23:57 48 1 -

2021-06-03 12:24:13 34 1 -

2021-06-03 12:24:25 35 2 -

2021-06-03 12:27:11 40 4 -

2021-06-03 12:27:37 28 3 -

2021-06-03 12:32:03 55 2 -

2021-06-03 12:33:07 41 1 +

2021-06-03 12:34:21 41 3 +

2021-06-03 12:36:26 39 2 +

2021-06-03 12:37:23 13 1 -

2021-06-03 12:37:28 39 2 +

2021-06-03 12:37:29 39 2 +

2021-06-03 12:41:21 36 2 +

2021-06-03 12:41:56 43 2 +



2021-06-03 12:43:44 48 2 +

2021-06-03 12:44:17 33 1 -

2021-06-03 12:45:32 40 2 +

2021-06-03 12:45:47 12 1 -

2021-06-03 12:46:33 47 1 +

2021-06-03 12:48:04 39 3 -

2021-06-03 12:48:29 38 4 -

2021-06-03 12:50:28 42 1 +

2021-06-03 12:52:38 44 3 -

2021-06-03 12:52:44 36 2 -

2021-06-03 12:52:48 32 3 -

2021-06-03 12:53:11 51 2 -

2021-06-03 12:53:29 41 2 -

2021-06-03 12:55:42 33 2 +

2021-06-03 12:56:39 38 3 -

2021-06-03 12:57:56 34 2 +

2021-06-03 12:59:03 43 2 -

2021-06-03 13:00:44 20 3 +

2021-06-03 13:01:42 37 2 +

2021-06-03 13:02:00 35 2 -

2021-06-03 13:02:18 25 4 +

2021-06-03 13:02:34 35 3 +

2021-06-03 13:04:18 34 4 -

2021-06-03 13:04:20 32 2 -

2021-06-03 13:04:28 13 1 -

2021-06-03 13:04:46 40 2 -

2021-06-03 13:04:51 41 4 -

2021-06-03 13:05:11 51 2 +

2021-06-03 13:06:57 57 2 -

2021-06-03 13:07:02 58 2 +

2021-06-03 13:07:44 34 2 +

2021-06-03 13:07:49 65 2 -

2021-06-03 13:09:34 42 2 -

2021-06-03 13:10:15 44 2 -

2021-06-03 13:12:32 23 2 -

2021-06-03 13:13:04 22 2 +

2021-06-03 13:13:50 58 2 -

2021-06-03 13:14:21 45 2 -

2021-06-03 13:14:58 42 4 +

2021-06-03 13:16:09 49 2 -

2021-06-03 13:16:27 34 2 +

2021-06-03 13:16:32 28 2 -

2021-06-03 13:16:33 44 1 +

2021-06-03 13:18:40 39 2 +

2021-06-03 13:19:02 28 2 +

2021-06-03 13:19:20 21 2 +

2021-06-03 13:20:34 42 2 +



2021-06-03 13:20:49 45 2 +

2021-06-03 13:21:16 42 2 +

2021-06-03 13:21:41 43 2 -

2021-06-03 13:22:40 37 2 +

2021-06-03 13:25:53 40 3 -

2021-06-03 13:29:51 27 4 -

2021-06-03 13:30:57 34 1 +

2021-06-03 13:31:05 32 2 +

2021-06-03 13:32:00 58 2 -

2021-06-03 13:33:16 35 2 -

2021-06-03 13:33:34 36 2 +

2021-06-03 13:33:35 32 2 +

2021-06-03 13:34:40 39 1 +

2021-06-03 13:37:38 32 3 +

2021-06-03 13:40:14 41 2 +

2021-06-03 13:42:04 28 4 -

2021-06-03 13:42:06 29 2 -

2021-06-03 13:43:46 28 2 +

2021-06-03 13:44:22 45 2 -

2021-06-03 13:44:24 43 2 +

2021-06-03 13:45:16 37 2 +

2021-06-03 13:46:43 28 4 +

2021-06-03 13:46:58 21 1 -

2021-06-03 13:47:12 34 3 -

2021-06-03 13:48:01 41 2 -

2021-06-03 13:49:56 48 2 -

2021-06-03 13:50:04 43 2 -

2021-06-03 13:50:34 32 3 +

2021-06-03 13:51:15 47 2 +

2021-06-03 13:54:28 47 2 +

2021-06-03 13:55:29 46 2 +

2021-06-03 13:56:01 46 2 -

2021-06-03 13:57:51 50 2 +

2021-06-03 13:58:00 46 2 +

2021-06-03 13:58:06 53 2 +

2021-06-03 13:58:28 35 2 +

2021-06-03 14:00:48 36 3 -

2021-06-03 14:01:39 23 3 +

2021-06-03 14:02:16 33 2 -

2021-06-03 14:02:26 34 1 -

2021-06-03 14:03:28 35 3 -

2021-06-03 14:04:14 49 2 -

2021-06-03 14:08:14 37 4 +

2021-06-03 14:08:25 43 2 +

2021-06-03 14:11:40 37 3 -

2021-06-03 14:13:45 29 4 +

2021-06-03 14:15:45 47 3 -



2021-06-03 14:16:19 42 2 -

2021-06-03 14:19:30 39 4 -

2021-06-03 14:20:17 37 4 -

2021-06-03 14:20:21 42 1 +

2021-06-03 14:21:05 40 2 -

2021-06-03 14:21:29 45 2 +

2021-06-03 14:26:50 32 3 -

2021-06-03 14:28:13 40 2 -

2021-06-03 14:29:18 40 2 -

2021-06-03 14:29:20 38 2 +

2021-06-03 14:29:25 42 2 -

2021-06-03 14:31:05 20 3 +

2021-06-03 14:32:02 33 1 +

2021-06-03 14:33:25 50 2 +

2021-06-03 14:36:02 37 4 +

2021-06-03 14:37:11 50 2 -

2021-06-03 14:38:41 42 2 +

2021-06-03 14:39:54 30 3 +

2021-06-03 14:39:56 33 3 +

2021-06-03 14:42:27 31 1 +

2021-06-03 14:42:34 40 3 -

2021-06-03 14:42:56 38 2 -

2021-06-03 14:43:42 44 2 -

2021-06-03 14:44:35 39 2 +

2021-06-03 14:45:25 35 3 -

2021-06-03 14:46:01 36 1 -

2021-06-03 14:48:17 46 2 -

2021-06-03 14:49:11 28 2 +

2021-06-03 14:50:09 36 4 -

2021-06-03 14:50:14 27 4 +

2021-06-03 14:50:58 43 2 -

2021-06-03 14:51:32 50 2 -

2021-06-03 14:52:20 42 2 -

2021-06-03 14:53:45 42 2 +

2021-06-03 14:53:45 41 2 +

2021-06-03 14:53:46 42 2 +

2021-06-03 14:54:29 33 4 -

2021-06-03 14:54:45 42 2 -

2021-06-03 14:54:56 32 1 +

2021-06-03 14:54:57 33 2 +

2021-06-03 14:55:14 29 2 +

2021-06-03 14:55:16 29 2 +

2021-06-03 14:55:54 39 2 -

2021-06-03 14:57:07 41 2 -

2021-06-03 14:57:54 37 2 +

2021-06-03 14:58:32 26 4 +

2021-06-03 14:58:47 44 2 -



2021-06-03 14:59:12 36 3 +

2021-06-03 14:59:32 49 2 -

2021-06-03 15:01:10 46 2 -

2021-06-03 15:01:20 43 2 -

2021-06-03 15:01:24 40 2 -

2021-06-03 15:01:28 43 2 -

2021-06-03 15:01:45 47 2 +

2021-06-03 15:02:17 40 2 +

2021-06-03 15:02:52 39 1 +

2021-06-03 15:03:09 39 2 +

2021-06-03 15:03:18 31 2 -

2021-06-03 15:03:21 11 1 +

2021-06-03 15:03:29 35 2 +

2021-06-03 15:03:36 40 2 +

2021-06-03 15:03:55 40 2 +

2021-06-03 15:04:06 49 2 +

2021-06-03 15:04:59 35 2 +

2021-06-03 15:05:18 33 4 +

2021-06-03 15:05:42 61 2 -

2021-06-03 15:07:04 35 3 -

2021-06-03 15:08:20 39 1 +

2021-06-03 15:09:24 42 2 -

2021-06-03 15:09:29 37 1 +

2021-06-03 15:09:50 43 2 +

2021-06-03 15:10:35 44 2 -

2021-06-03 15:11:07 48 2 -

2021-06-03 15:11:54 49 2 +

2021-06-03 15:12:46 34 2 -

2021-06-03 15:14:03 54 1 -

2021-06-03 15:14:53 40 2 -

2021-06-03 15:15:06 39 2 -

2021-06-03 15:15:08 37 3 -

2021-06-03 15:15:16 40 2 +

2021-06-03 15:15:18 40 2 +

2021-06-03 15:16:03 49 2 -

2021-06-03 15:17:12 40 2 -

2021-06-03 15:17:50 52 2 -

2021-06-03 15:18:07 41 2 +

2021-06-03 15:18:59 34 2 +

2021-06-03 15:19:01 34 4 -

2021-06-03 15:19:41 41 2 +

2021-06-03 15:20:48 39 2 -

2021-06-03 15:21:01 39 4 -

2021-06-03 15:21:43 29 3 -

2021-06-03 15:22:54 42 2 +

2021-06-03 15:22:55 46 2 -

2021-06-03 15:23:02 47 2 -



2021-06-03 15:23:09 39 2 +

2021-06-03 15:23:27 34 2 +

2021-06-03 15:24:53 44 2 -

2021-06-03 15:24:58 44 2 +

2021-06-03 15:25:59 41 2 -

2021-06-03 15:27:03 34 2 -

2021-06-03 15:27:44 37 2 -

2021-06-03 15:28:08 45 2 -

2021-06-03 15:28:13 49 2 +

2021-06-03 15:28:58 41 1 +

2021-06-03 15:29:15 40 2 +

2021-06-03 15:29:35 33 2 +

2021-06-03 15:30:13 34 2 +

2021-06-03 15:33:05 40 3 -

2021-06-03 15:33:08 41 2 -

2021-06-03 15:33:31 49 2 -

2021-06-03 15:33:47 37 3 -

2021-06-03 15:35:23 48 2 -

2021-06-03 15:36:09 34 4 +

2021-06-03 15:36:44 39 2 +

2021-06-03 15:37:59 44 1 +

2021-06-03 15:38:36 55 2 -

2021-06-03 15:38:50 39 2 -

2021-06-03 15:39:30 42 2 +

2021-06-03 15:39:34 38 2 +

2021-06-03 15:40:05 31 2 -

2021-06-03 15:40:40 49 2 -

2021-06-03 15:40:56 50 2 -

2021-06-03 15:41:24 33 3 +

2021-06-03 15:42:09 38 3 -

2021-06-03 15:42:24 37 3 -

2021-06-03 15:44:23 65 2 +

2021-06-03 15:45:04 39 2 -

2021-06-03 15:45:05 40 2 -

2021-06-03 15:45:38 31 3 +

2021-06-03 15:45:55 56 1 -

2021-06-03 15:46:38 30 3 +

2021-06-03 15:46:41 30 2 +

2021-06-03 15:46:53 39 2 +

2021-06-03 15:47:56 43 4 -

2021-06-03 15:47:59 31 2 -

2021-06-03 15:48:20 27 2 -

2021-06-03 15:48:24 28 4 +

2021-06-03 15:49:26 41 2 +

2021-06-03 15:49:30 37 2 +

2021-06-03 15:50:49 37 2 +

2021-06-03 15:51:05 47 1 +



2021-06-03 15:51:17 38 2 +

2021-06-03 15:51:20 41 2 +

2021-06-03 15:52:00 42 2 +

2021-06-03 15:52:14 43 3 +

2021-06-03 15:52:34 51 2 -

2021-06-03 15:53:02 38 1 +

2021-06-03 15:53:34 46 2 -

2021-06-03 15:54:47 39 3 +

2021-06-03 15:55:11 41 2 -

2021-06-03 15:56:28 47 3 -

2021-06-03 15:56:38 45 2 +

2021-06-03 15:56:54 53 2 +

2021-06-03 15:58:07 32 3 -

2021-06-03 15:59:38 41 2 +

2021-06-03 15:59:44 35 2 -

2021-06-03 16:00:31 43 2 +

2021-06-03 16:00:46 13 1 +

2021-06-03 16:01:09 20 1 +

2021-06-03 16:01:33 44 2 +

2021-06-03 16:02:19 45 2 -

2021-06-03 16:04:22 50 2 +

2021-06-03 16:04:26 51 1 -

2021-06-03 16:04:26 48 1 -

2021-06-03 16:04:30 49 2 +

2021-06-03 16:04:36 39 1 +

2021-06-03 16:05:08 39 1 +

2021-06-03 16:06:10 28 3 +

2021-06-03 16:07:47 39 2 +

2021-06-03 16:08:09 40 3 -

2021-06-03 16:08:11 36 2 -

2021-06-03 16:08:19 40 3 -

2021-06-03 16:08:53 45 2 +

2021-06-03 16:10:17 10 2 +

2021-06-03 16:10:36 50 1 -

2021-06-03 16:10:37 37 2 +

2021-06-03 16:10:53 41 2 +

2021-06-03 16:11:32 47 2 +

2021-06-03 16:11:52 50 2 -

2021-06-03 16:13:06 44 2 +

2021-06-03 16:13:42 35 2 +

2021-06-03 16:13:53 31 3 +

2021-06-03 16:13:55 33 2 +

2021-06-03 16:14:05 35 4 -

2021-06-03 16:14:48 42 2 +

2021-06-03 16:15:21 55 2 +

2021-06-03 16:15:46 32 2 +

2021-06-03 16:15:56 40 3 -



2021-06-03 16:16:09 37 2 +

2021-06-03 16:16:49 41 4 +

2021-06-03 16:16:58 32 2 -

2021-06-03 16:16:59 43 1 +

2021-06-03 16:17:24 26 1 +

2021-06-03 16:17:40 43 2 -

2021-06-03 16:17:58 31 2 +

2021-06-03 16:18:38 42 2 +

2021-06-03 16:19:10 45 1 +

2021-06-03 16:20:10 41 1 +

2021-06-03 16:21:13 41 2 +

2021-06-03 16:21:14 42 2 +

2021-06-03 16:21:33 44 1 +

2021-06-03 16:21:42 35 1 -

2021-06-03 16:22:20 34 4 -

2021-06-03 16:22:48 54 2 -

2021-06-03 16:25:23 42 1 -

2021-06-03 16:25:58 51 2 -

2021-06-03 16:28:37 35 1 +

2021-06-03 16:28:51 30 2 +

2021-06-03 16:28:53 27 1 +

2021-06-03 16:29:14 45 2 -

2021-06-03 16:30:09 42 4 +

2021-06-03 16:30:12 37 1 +

2021-06-03 16:30:15 34 2 +

2021-06-03 16:30:51 44 3 -

2021-06-03 16:31:19 36 2 +

2021-06-03 16:31:36 21 4 -

2021-06-03 16:31:39 27 2 -

2021-06-03 16:32:03 37 2 +

2021-06-03 16:32:55 40 2 +

2021-06-03 16:33:15 46 2 -

2021-06-03 16:33:55 33 4 +

2021-06-03 16:34:09 44 1 -

2021-06-03 16:34:10 46 2 -

2021-06-03 16:34:31 41 2 +

2021-06-03 16:34:43 44 2 -

2021-06-03 16:35:23 43 2 +

2021-06-03 16:35:58 30 1 -

2021-06-03 16:37:28 49 2 -

2021-06-03 16:37:35 46 2 -

2021-06-03 16:38:00 34 4 -

2021-06-03 16:38:02 43 2 +

2021-06-03 16:38:43 43 2 -

2021-06-03 16:40:28 29 2 +

2021-06-03 16:40:32 41 1 -

2021-06-03 16:41:31 13 3 +



2021-06-03 16:41:43 40 2 +

2021-06-03 16:41:58 41 1 +

2021-06-03 16:43:56 40 2 -

2021-06-03 16:44:53 44 2 -

2021-06-03 16:45:11 34 2 -

2021-06-03 16:45:16 38 2 -

2021-06-03 16:45:50 38 1 -

2021-06-03 16:46:14 42 2 -

2021-06-03 16:46:17 49 2 +

2021-06-03 16:47:00 18 1 -

2021-06-03 16:47:13 42 2 +

2021-06-03 16:47:18 33 2 +

2021-06-03 16:48:26 49 2 -

2021-06-03 16:49:50 47 2 -

2021-06-03 16:51:22 46 2 +

2021-06-03 16:54:14 40 1 -

2021-06-03 16:54:17 32 4 +

2021-06-03 16:55:42 44 2 +

2021-06-03 16:55:58 52 2 -

2021-06-03 16:56:32 34 2 +

2021-06-03 16:56:51 39 3 -

2021-06-03 16:57:10 41 2 -

2021-06-03 16:57:12 42 2 +

2021-06-03 16:57:18 37 2 +

2021-06-03 16:58:53 35 2 +

2021-06-03 16:59:36 38 2 -

2021-06-03 17:00:13 36 2 +

2021-06-03 17:00:57 38 3 +

2021-06-03 17:01:14 43 2 +

2021-06-03 17:01:51 43 4 -

2021-06-03 17:01:55 36 2 +

2021-06-03 17:02:17 31 2 +

2021-06-03 17:02:38 50 2 -

2021-06-03 17:03:31 26 3 +

2021-06-03 17:04:01 25 4 +

2021-06-03 17:04:04 23 2 +

2021-06-03 17:05:22 44 2 +

2021-06-03 17:07:14 46 2 -

2021-06-03 17:07:15 47 2 -

2021-06-03 17:07:36 45 2 -

2021-06-03 17:08:48 26 3 +

2021-06-03 17:09:20 34 2 -

2021-06-03 17:11:21 48 2 +

2021-06-03 17:12:33 35 1 +

2021-06-03 17:13:29 43 4 -

2021-06-03 17:14:01 33 2 -

2021-06-03 17:14:18 30 2 -



2021-06-03 17:15:22 31 2 +

2021-06-03 17:15:23 30 2 +

2021-06-03 17:16:37 39 2 +

2021-06-03 17:18:22 43 2 +

2021-06-03 17:18:37 27 4 +

2021-06-03 17:18:46 35 2 -

2021-06-03 17:19:11 31 2 +

2021-06-03 17:20:00 41 1 -

2021-06-03 17:20:04 40 2 +

2021-06-03 17:21:21 29 2 +

2021-06-03 17:22:40 33 2 -

2021-06-03 17:23:33 17 3 -

2021-06-03 17:24:03 31 4 -

2021-06-03 17:26:00 34 3 -

2021-06-03 17:26:54 34 1 -

2021-06-03 17:27:09 39 2 -

2021-06-03 17:27:45 38 2 +

2021-06-03 17:28:41 26 2 -

2021-06-03 17:32:23 40 3 +

2021-06-03 17:33:40 37 2 +

2021-06-03 17:35:46 45 2 +

2021-06-03 17:36:59 41 1 +

2021-06-03 17:38:44 29 3 -

2021-06-03 17:39:14 50 2 -

2021-06-03 17:39:20 45 3 -

2021-06-03 17:42:47 36 2 -

2021-06-03 17:45:37 43 1 -

2021-06-03 17:46:43 13 1 -

2021-06-03 17:47:56 33 2 +

2021-06-03 17:49:22 36 4 +

2021-06-03 17:51:38 44 2 -

2021-06-03 17:51:56 21 4 +

2021-06-03 17:55:04 43 2 +

2021-06-03 17:55:09 38 3 +

2021-06-03 17:55:10 35 2 +

2021-06-03 17:55:22 31 3 -

2021-06-03 18:03:55 51 2 +

2021-06-03 18:05:12 34 2 +

2021-06-03 18:06:07 36 1 +

2021-06-03 18:08:10 42 2 +

2021-06-03 18:08:43 36 2 +

2021-06-03 18:08:43 34 1 +

2021-06-03 18:09:00 41 3 -

2021-06-03 18:14:08 39 2 +

2021-06-03 18:14:08 36 1 +

2021-06-03 18:18:27 42 2 -

2021-06-03 18:18:54 44 2 +



2021-06-03 18:23:45 35 2 -

2021-06-03 18:28:47 40 4 -

2021-06-03 18:44:44 39 2 +

2021-06-03 18:45:33 38 4 +

2021-06-03 18:47:09 46 3 -

2021-06-03 18:47:50 41 2 +

2021-06-03 18:53:06 46 3 -

2021-06-03 18:54:23 45 2 +

2021-06-03 19:01:09 38 4 -

2021-06-03 19:04:53 37 2 +

2021-06-03 19:10:44 35 4 +

2021-06-03 19:24:22 32 4 +

2021-06-03 19:27:11 27 3 -

2021-06-03 19:32:58 38 2 +

2021-06-03 19:48:22 40 4 +

2021-06-03 19:59:48 9 1 -

2021-06-03 20:02:39 49 2 -

2021-06-03 20:05:09 44 2 +

2021-06-03 20:20:59 40 4 +

2021-06-03 20:22:16 44 2 -

2021-06-03 20:28:47 32 3 -

2021-06-03 20:30:37 51 3 -

2021-06-03 20:39:45 36 4 -

2021-06-03 20:41:38 42 2 +

2021-06-03 20:41:39 40 2 +

2021-06-03 20:41:43 41 2 +

2021-06-03 21:14:02 32 4 +

2021-06-03 21:14:55 46 2 -

2021-06-03 21:31:25 46 2 -

2021-06-03 21:32:43 37 2 +

2021-06-03 21:37:50 38 4 -

2021-06-03 21:53:27 37 4 -

2021-06-03 21:54:51 36 4 -

2021-06-03 21:57:34 34 2 -

2021-06-03 22:05:41 44 4 +

2021-06-03 22:09:56 40 3 +

2021-06-03 22:14:35 47 3 -

2021-06-03 22:20:03 38 4 +

2021-06-03 22:21:21 52 2 -

2021-06-03 22:28:05 41 4 -

2021-06-03 22:36:32 45 2 +

2021-06-03 22:38:07 40 4 -

2021-06-03 22:57:16 41 4 +

2021-06-03 23:18:37 41 4 +

2021-06-03 23:19:44 54 2 -

2021-06-03 23:41:37 34 3 -

2021-06-03 23:42:03 36 4 -



2021-06-03 23:51:56 35 3 +

2021-06-04 00:16:50 35 4 -

2021-06-04 00:17:35 32 4 +

2021-06-04 00:56:30 17 1 -

2021-06-04 00:57:22 30 4 -

2021-06-04 01:00:12 36 4 +

2021-06-04 01:10:16 37 4 -

2021-06-04 01:19:23 28 4 +

2021-06-04 01:21:31 38 3 -

2021-06-04 01:43:11 54 2 -

2021-06-04 01:50:44 41 2 +

2021-06-04 01:57:08 37 4 -

2021-06-04 02:07:16 39 2 +

2021-06-04 02:21:02 42 3 +

2021-06-04 02:28:53 34 2 +

2021-06-04 02:30:36 32 4 -

2021-06-04 02:31:07 31 4 +

2021-06-04 03:05:04 37 4 -

2021-06-04 03:12:41 49 2 -

2021-06-04 03:26:07 45 2 +

2021-06-04 03:28:53 28 4 +

2021-06-04 03:43:12 39 4 -

2021-06-04 03:52:14 36 3 -

2021-06-04 03:55:39 48 2 +

2021-06-04 04:15:16 30 4 +

2021-06-04 04:24:52 35 4 -

2021-06-04 04:41:30 15 1 -

2021-06-04 04:44:18 35 4 -

2021-06-04 04:45:33 34 4 -

2021-06-04 04:56:01 53 2 -

2021-06-04 04:57:03 37 2 -

2021-06-04 04:59:42 17 4 +

2021-06-04 05:03:52 38 4 -

2021-06-04 05:06:42 48 2 -

2021-06-04 05:08:07 48 2 +

2021-06-04 05:19:09 43 2 -

2021-06-04 05:23:42 30 4 +

2021-06-04 05:23:56 22 4 +

2021-06-04 05:30:40 37 2 -

2021-06-04 05:31:31 46 4 -

2021-06-04 05:31:35 50 2 -

2021-06-04 05:32:14 39 4 -

2021-06-04 05:36:56 44 2 -

2021-06-04 05:37:50 32 2 -

2021-06-04 05:39:04 35 4 -

2021-06-04 05:40:58 53 2 -

2021-06-04 05:41:36 36 4 -



2021-06-04 05:42:48 34 3 -

2021-06-04 05:42:56 29 4 +

2021-06-04 05:45:43 33 4 -

2021-06-04 05:45:45 31 2 -

2021-06-04 05:47:35 48 2 -

2021-06-04 05:48:55 40 4 -

2021-06-04 05:48:58 37 2 -

2021-06-04 05:49:16 28 2 +

2021-06-04 05:49:32 29 3 +

2021-06-04 05:49:33 30 2 +

2021-06-04 05:49:37 31 3 +

2021-06-04 05:51:27 30 4 +

2021-06-04 05:51:40 41 3 +

2021-06-04 05:51:54 35 3 +

2021-06-04 05:53:30 52 2 -

2021-06-04 05:54:05 44 2 -

2021-06-04 05:55:27 35 3 +

2021-06-04 05:58:56 57 1 -

2021-06-04 06:00:24 31 3 +

2021-06-04 06:00:40 44 2 -

2021-06-04 06:01:35 37 4 -

2021-06-04 06:02:35 31 2 +

2021-06-04 06:03:12 44 2 +

2021-06-04 06:10:41 44 2 -

2021-06-04 06:16:24 26 3 +

2021-06-04 06:16:44 14 1 -

2021-06-04 06:17:23 55 2 -

2021-06-04 06:17:28 47 2 -

2021-06-04 06:17:57 40 2 -

2021-06-04 06:18:30 22 1 -

2021-06-04 06:21:52 17 1 -

2021-06-04 06:22:13 29 4 +

2021-06-04 06:24:17 33 2 -

2021-06-04 06:24:56 26 4 +

2021-06-04 06:26:27 44 1 -

2021-06-04 06:26:39 41 4 -

2021-06-04 06:27:03 13 3 +

2021-06-04 06:27:29 43 2 -

2021-06-04 06:27:30 43 3 -

2021-06-04 06:27:53 39 2 -

2021-06-04 06:27:54 38 2 -

2021-06-04 06:27:55 38 2 -

2021-06-04 06:29:46 40 2 -

2021-06-04 06:29:55 28 4 +

2021-06-04 06:30:20 43 2 +

2021-06-04 06:30:27 48 2 -

2021-06-04 06:30:34 44 2 +



2021-06-04 06:30:36 46 2 +

2021-06-04 06:30:37 37 2 +

2021-06-04 06:31:21 40 2 -

2021-06-04 06:31:31 48 2 -

2021-06-04 06:32:38 26 3 +

2021-06-04 06:32:49 51 2 -

2021-06-04 06:34:08 50 2 -

2021-06-04 06:34:20 50 2 -

2021-06-04 06:35:13 38 2 -

2021-06-04 06:35:14 41 2 -

2021-06-04 06:37:31 48 1 -

2021-06-04 06:38:12 54 2 -

2021-06-04 06:38:25 28 2 +

2021-06-04 06:38:26 28 2 +

2021-06-04 06:39:18 29 4 +

2021-06-04 06:41:23 20 1 -

2021-06-04 06:41:36 45 2 -

2021-06-04 06:43:21 41 2 -

2021-06-04 06:43:27 50 2 -

2021-06-04 06:44:33 62 2 -

2021-06-04 06:45:38 46 2 -

2021-06-04 06:45:50 13 1 -

2021-06-04 06:45:53 41 1 -

2021-06-04 06:46:02 35 2 -

2021-06-04 06:46:42 39 2 +

2021-06-04 06:47:06 16 1 -

2021-06-04 06:47:17 50 2 -

2021-06-04 06:47:29 48 2 -

2021-06-04 06:48:40 28 2 +

2021-06-04 06:48:41 30 2 +

2021-06-04 06:48:56 41 2 +

2021-06-04 06:49:12 14 1 -

2021-06-04 06:49:14 36 1 -

2021-06-04 06:49:52 20 1 -

2021-06-04 06:50:02 49 2 -

2021-06-04 06:50:10 21 1 -

2021-06-04 06:52:17 48 2 -

2021-06-04 06:52:23 29 3 +

2021-06-04 06:52:32 44 2 -

2021-06-04 06:52:35 46 2 -

2021-06-04 06:52:42 28 2 +

2021-06-04 06:52:55 16 1 -

2021-06-04 06:52:56 50 2 -

2021-06-04 06:53:19 48 1 -

2021-06-04 06:53:34 40 1 -

2021-06-04 06:53:35 41 1 -

2021-06-04 06:53:44 41 2 -



2021-06-04 06:54:24 35 4 -

2021-06-04 06:54:28 34 2 -

2021-06-04 06:54:45 42 2 +

2021-06-04 06:54:49 37 2 +

2021-06-04 06:54:52 31 2 +

2021-06-04 06:54:57 50 2 -

2021-06-04 06:55:52 20 1 -

2021-06-04 06:56:27 38 2 -

2021-06-04 06:58:15 16 1 -

2021-06-04 06:58:45 54 2 -

2021-06-04 06:58:55 31 3 +

2021-06-04 06:58:58 41 2 -

2021-06-04 06:59:05 51 2 -

2021-06-04 06:59:18 37 2 +

2021-06-04 07:01:26 35 4 -

2021-06-04 07:04:38 48 2 -

2021-06-04 07:04:45 44 2 -

2021-06-04 07:05:03 21 1 -

2021-06-04 07:06:27 32 3 +

2021-06-04 07:06:49 45 1 +

2021-06-04 07:07:24 46 1 -

2021-06-04 07:08:41 27 2 -

2021-06-04 07:10:02 31 3 +

2021-06-04 07:10:17 40 2 +

2021-06-04 07:10:40 44 1 -

2021-06-04 07:11:24 18 1 -

2021-06-04 07:12:19 38 3 +

2021-06-04 07:13:51 45 2 -

2021-06-04 07:16:49 41 2 -

2021-06-04 07:16:57 20 3 +

2021-06-04 07:17:17 45 1 -

2021-06-04 07:17:54 40 2 -

2021-06-04 07:18:00 49 2 -

2021-06-04 07:18:02 45 2 -

2021-06-04 07:18:12 42 2 -

2021-06-04 07:19:30 43 2 -

2021-06-04 07:20:16 20 1 -

2021-06-04 07:21:35 53 1 -

2021-06-04 07:23:14 26 2 -

2021-06-04 07:23:18 40 2 +

2021-06-04 07:27:01 42 3 -

2021-06-04 07:27:24 38 4 -

2021-06-04 07:30:34 52 2 -

2021-06-04 07:32:27 36 4 +

2021-06-04 07:33:36 19 1 -

2021-06-04 07:34:33 28 4 +

2021-06-04 07:36:01 36 3 -



2021-06-04 07:37:06 47 3 -

2021-06-04 07:37:36 47 2 -

2021-06-04 07:38:17 51 1 -

2021-06-04 07:39:40 39 3 +

2021-06-04 07:42:30 24 2 +

2021-06-04 07:43:33 46 2 +

2021-06-04 07:44:25 38 3 +

2021-06-04 07:47:53 41 2 -

2021-06-04 07:48:43 45 2 +

2021-06-04 07:49:09 38 3 +

2021-06-04 07:49:16 27 2 +

2021-06-04 07:50:36 52 2 -

2021-06-04 07:51:51 39 3 +

2021-06-04 07:53:13 35 2 -

2021-06-04 07:57:00 55 2 +

2021-06-04 07:59:11 33 4 -

2021-06-04 08:01:54 48 3 -

2021-06-04 08:04:17 52 2 -

2021-06-04 08:05:42 47 2 -

2021-06-04 08:12:51 45 2 +

2021-06-04 08:13:34 41 4 +

2021-06-04 08:14:16 55 2 -

2021-06-04 08:16:12 15 1 -

2021-06-04 08:17:12 40 1 -

2021-06-04 08:17:14 39 2 -

2021-06-04 08:19:30 41 2 +

2021-06-04 08:19:39 45 2 -

2021-06-04 08:27:50 31 2 +

2021-06-04 08:28:01 33 2 +

2021-06-04 08:29:50 42 2 -

2021-06-04 08:31:15 39 4 -

2021-06-04 08:32:22 34 2 +

2021-06-04 08:32:35 37 2 +

2021-06-04 08:32:54 48 2 -

2021-06-04 08:33:01 38 2 +

2021-06-04 08:33:50 46 3 -

2021-06-04 08:34:48 38 2 +

2021-06-04 08:35:02 37 2 +

2021-06-04 08:35:02 33 2 +

2021-06-04 08:35:24 56 1 -

2021-06-04 08:35:51 36 1 +

2021-06-04 08:35:51 35 2 +

2021-06-04 08:37:54 48 2 +

2021-06-04 08:38:30 37 4 +

2021-06-04 08:39:21 43 2 +

2021-06-04 08:39:22 43 1 +

2021-06-04 08:39:26 42 2 -



2021-06-04 08:41:13 36 2 +

2021-06-04 08:41:50 39 2 -

2021-06-04 08:44:27 37 1 -

2021-06-04 08:45:15 41 2 -

2021-06-04 08:47:05 46 2 -

2021-06-04 08:47:08 44 2 +

2021-06-04 08:47:13 39 1 +

2021-06-04 08:47:43 31 1 +

2021-06-04 08:47:59 46 2 -

2021-06-04 08:48:19 34 2 +

2021-06-04 08:49:47 27 4 +

2021-06-04 08:51:11 35 4 -

2021-06-04 08:52:58 39 3 -

2021-06-04 08:53:34 27 2 +

2021-06-04 08:53:35 26 2 +

2021-06-04 08:53:39 25 3 +

2021-06-04 08:54:28 34 2 +

2021-06-04 08:54:30 34 2 +

2021-06-04 08:54:34 33 1 +

2021-06-04 08:54:42 35 3 -

2021-06-04 08:55:01 49 2 +

2021-06-04 08:57:44 42 2 -

2021-06-04 08:57:51 44 2 -

2021-06-04 08:58:03 44 2 +

2021-06-04 08:59:16 48 2 -

2021-06-04 09:02:36 48 2 +

2021-06-04 09:03:14 33 1 +

2021-06-04 09:03:14 32 2 +

2021-06-04 09:03:46 45 2 -

2021-06-04 09:04:18 39 3 +

2021-06-04 09:04:19 38 2 +

2021-06-04 09:04:42 37 1 +

2021-06-04 09:04:43 34 2 +

2021-06-04 09:04:44 37 2 +

2021-06-04 09:06:19 15 1 -

2021-06-04 09:06:52 46 1 -

2021-06-04 09:10:06 40 1 +

2021-06-04 09:10:45 43 2 +

2021-06-04 09:11:49 42 2 +

2021-06-04 09:11:49 41 1 +

2021-06-04 09:12:20 41 2 +

2021-06-04 09:14:37 48 1 +

2021-06-04 09:14:44 39 1 +

2021-06-04 09:20:14 37 2 -

2021-06-04 09:22:47 45 2 -

2021-06-04 09:24:16 36 2 +

2021-06-04 09:24:25 42 2 +



2021-06-04 09:25:13 40 2 -

2021-06-04 09:25:28 37 3 -

2021-06-04 09:25:29 36 2 -

2021-06-04 09:26:17 32 2 +

2021-06-04 09:27:21 43 3 -

2021-06-04 09:27:48 47 2 +

2021-06-04 09:28:07 28 2 +

2021-06-04 09:28:52 36 2 +

2021-06-04 09:28:54 36 2 +

2021-06-04 09:28:56 40 1 +

2021-06-04 09:29:57 34 2 +

2021-06-04 09:30:49 44 3 -

2021-06-04 09:32:55 51 2 -

2021-06-04 09:33:25 33 2 +

2021-06-04 09:36:53 33 3 -

2021-06-04 09:36:58 41 2 +

2021-06-04 09:37:16 34 2 +

2021-06-04 09:37:24 59 2 -

2021-06-04 09:38:36 31 2 +

2021-06-04 09:40:01 39 1 +

2021-06-04 09:40:05 40 3 -

2021-06-04 09:40:37 38 2 +

2021-06-04 09:40:57 39 3 -

2021-06-04 09:41:20 41 2 +

2021-06-04 09:41:20 40 2 +

2021-06-04 09:41:38 40 3 +

2021-06-04 09:41:42 32 2 +

2021-06-04 09:42:43 46 2 +

2021-06-04 09:42:49 47 2 +

2021-06-04 09:43:47 50 3 -

2021-06-04 09:44:37 12 1 +

2021-06-04 09:45:26 34 2 -

2021-06-04 09:46:26 41 2 +

2021-06-04 09:46:45 37 2 +

2021-06-04 09:46:45 32 1 +

2021-06-04 09:47:57 39 3 +

2021-06-04 09:49:12 34 2 +

2021-06-04 09:51:29 33 3 +

2021-06-04 09:51:59 34 3 +

2021-06-04 09:53:29 29 2 +

2021-06-04 09:53:31 41 4 -

2021-06-04 09:54:19 33 1 +

2021-06-04 09:54:30 32 1 +

2021-06-04 09:55:25 38 3 +

2021-06-04 09:55:39 40 2 +

2021-06-04 09:57:09 48 2 +

2021-06-04 10:02:51 36 2 +



2021-06-04 10:03:15 30 2 -

2021-06-04 10:05:59 24 3 +

2021-06-04 10:06:48 26 2 +

2021-06-04 10:06:58 13 1 +

2021-06-04 10:08:09 44 2 -

2021-06-04 10:09:13 34 2 -

2021-06-04 10:09:35 46 2 -

2021-06-04 10:09:50 40 2 +

2021-06-04 10:10:10 24 2 +

2021-06-04 10:10:52 45 1 +

2021-06-04 10:11:37 34 3 +

2021-06-04 10:11:51 50 2 -

2021-06-04 10:14:13 49 2 +

2021-06-04 10:15:01 42 3 -

2021-06-04 10:15:25 36 2 +

2021-06-04 10:15:26 37 2 +

2021-06-04 10:15:37 36 4 +

2021-06-04 10:15:45 49 2 -

2021-06-04 10:17:05 34 2 +

2021-06-04 10:17:09 46 1 +

2021-06-04 10:20:39 44 1 -

2021-06-04 10:21:35 41 2 +

2021-06-04 10:21:51 32 2 +

2021-06-04 10:22:18 44 4 -

2021-06-04 10:23:06 51 2 -

2021-06-04 10:24:22 37 1 +

2021-06-04 10:28:31 38 3 +

2021-06-04 10:29:20 35 4 -

2021-06-04 10:30:19 30 2 -

2021-06-04 10:32:05 39 3 -

2021-06-04 10:39:10 45 2 -

2021-06-04 10:39:32 37 3 -

2021-06-04 10:40:01 43 3 -

2021-06-04 10:40:24 35 2 +

2021-06-04 10:41:19 16 1 -

2021-06-04 10:41:30 34 2 -

2021-06-04 10:41:51 44 3 -

2021-06-04 10:43:26 41 2 -

2021-06-04 10:47:03 32 1 -

2021-06-04 10:47:27 36 4 -

2021-06-04 10:48:25 34 2 +

2021-06-04 10:48:27 38 1 -

2021-06-04 10:49:15 39 2 +

2021-06-04 10:49:20 39 2 -

2021-06-04 10:51:02 41 2 -

2021-06-04 10:51:38 16 1 -

2021-06-04 10:51:45 35 1 -



2021-06-04 10:52:45 47 1 +

2021-06-04 10:55:26 39 1 -

2021-06-04 10:55:26 36 1 -

2021-06-04 10:55:30 37 2 -

2021-06-04 10:55:32 21 1 -

2021-06-04 10:56:17 31 3 +

2021-06-04 10:57:15 39 2 +

2021-06-04 10:57:16 38 2 +

2021-06-04 10:58:43 37 3 +

2021-06-04 11:01:02 56 2 -

2021-06-04 11:02:35 30 4 -

2021-06-04 11:06:42 38 2 +

2021-06-04 11:06:43 37 1 +

2021-06-04 11:06:45 47 1 -

2021-06-04 11:06:57 51 2 -

2021-06-04 11:07:34 35 3 +

2021-06-04 11:08:40 45 2 -

2021-06-04 11:11:29 35 4 +

2021-06-04 11:14:11 31 2 +

2021-06-04 11:16:46 35 2 -

2021-06-04 11:17:30 40 3 -

2021-06-04 11:17:30 36 1 +

2021-06-04 11:17:32 36 3 +

2021-06-04 11:17:44 17 1 -

2021-06-04 11:18:04 47 2 +

2021-06-04 11:18:09 40 2 +

2021-06-04 11:18:53 51 2 -

2021-06-04 11:19:43 47 2 +

2021-06-04 11:19:49 42 2 +

2021-06-04 11:22:02 44 2 +

2021-06-04 11:22:56 34 4 -

2021-06-04 11:24:31 29 4 -

2021-06-04 11:24:39 38 2 -

2021-06-04 11:24:56 48 4 -

2021-06-04 11:25:32 46 3 -

2021-06-04 11:26:23 49 2 -

2021-06-04 11:28:44 41 1 +

2021-06-04 11:28:44 40 2 +

2021-06-04 11:28:55 38 2 -

2021-06-04 11:35:02 48 3 -

2021-06-04 11:35:31 52 1 -

2021-06-04 11:37:53 31 2 +

2021-06-04 11:38:21 69 2 +

2021-06-04 11:39:39 36 2 +

2021-06-04 11:40:40 33 2 -

2021-06-04 11:41:26 27 4 +

2021-06-04 11:41:27 29 2 +



2021-06-04 11:41:37 47 2 +

2021-06-04 11:44:03 37 2 -

2021-06-04 11:44:16 38 4 +

2021-06-04 11:45:29 17 1 -

2021-06-04 11:46:19 62 2 -

2021-06-04 11:46:25 40 2 +

2021-06-04 11:47:29 50 2 +

2021-06-04 11:47:56 39 2 -

2021-06-04 11:49:22 36 2 +

2021-06-04 11:49:50 42 2 +

2021-06-04 11:50:02 49 2 -

2021-06-04 11:50:21 35 1 -

2021-06-04 11:51:08 55 1 +

2021-06-04 11:51:34 43 2 -

2021-06-04 11:51:39 37 4 +

2021-06-04 11:52:40 39 2 +

2021-06-04 11:52:55 40 2 +

2021-06-04 11:53:19 35 1 -

2021-06-04 11:55:11 31 1 +

2021-06-04 11:56:27 41 2 -

2021-06-04 11:56:53 35 2 -

2021-06-04 11:58:09 35 3 +

2021-06-04 11:58:10 35 2 +

2021-06-04 11:58:21 43 3 -

2021-06-04 11:59:04 30 4 -

2021-06-04 12:03:09 40 2 -

2021-06-04 12:04:08 36 4 +

2021-06-04 12:04:24 25 2 +

2021-06-04 12:04:38 43 1 -

2021-06-04 12:05:32 44 2 -

2021-06-04 12:06:32 34 2 +

2021-06-04 12:06:47 48 2 +

2021-06-04 12:06:53 45 2 +

2021-06-04 12:07:02 48 2 +

2021-06-04 12:07:06 39 2 +

2021-06-04 12:08:54 35 3 +

2021-06-04 12:08:54 34 1 +

2021-06-04 12:09:02 33 4 +

2021-06-04 12:09:04 29 2 -

2021-06-04 12:10:34 46 3 -

2021-06-04 12:11:12 32 4 -

2021-06-04 12:14:26 50 2 +

2021-06-04 12:15:47 28 2 +

2021-06-04 12:16:29 36 2 +

2021-06-04 12:17:01 39 2 +

2021-06-04 12:17:09 41 2 -

2021-06-04 12:17:43 36 3 -



2021-06-04 12:17:51 34 1 +

2021-06-04 12:19:34 28 1 -

2021-06-04 12:19:36 22 1 -

2021-06-04 12:19:52 32 2 +

2021-06-04 12:23:14 25 2 +

2021-06-04 12:24:38 35 4 +

2021-06-04 12:27:03 29 4 +

2021-06-04 12:27:08 27 2 +

2021-06-04 12:27:53 29 3 -

2021-06-04 12:27:55 27 2 -

2021-06-04 12:28:33 26 3 -

2021-06-04 12:29:05 40 3 -

2021-06-04 12:30:07 42 1 +

2021-06-04 12:30:08 43 1 +

2021-06-04 12:31:18 34 2 -

2021-06-04 12:31:59 48 3 -

2021-06-04 12:32:01 45 2 -

2021-06-04 12:33:22 41 3 +

2021-06-04 12:33:27 45 2 +

2021-06-04 12:35:41 43 2 +

2021-06-04 12:36:30 11 2 +

2021-06-04 12:36:44 36 2 -

2021-06-04 12:37:09 43 4 -

2021-06-04 12:37:50 40 3 -

2021-06-04 12:38:41 47 2 +

2021-06-04 12:39:31 45 1 +

2021-06-04 12:39:35 47 2 -

2021-06-04 12:40:55 47 2 +

2021-06-04 12:41:47 57 2 +

2021-06-04 12:45:07 42 2 -

2021-06-04 12:45:21 39 2 -

2021-06-04 12:46:10 22 2 -

2021-06-04 12:46:14 43 4 +

2021-06-04 12:46:41 32 3 +

2021-06-04 12:47:19 39 3 +

2021-06-04 12:47:21 39 2 +

2021-06-04 12:47:42 46 2 -

2021-06-04 12:50:17 36 3 +

2021-06-04 12:52:06 31 4 +

2021-06-04 12:52:52 41 4 -

2021-06-04 12:53:25 38 2 -

2021-06-04 12:53:49 44 2 +

2021-06-04 12:55:30 36 2 -

2021-06-04 12:56:41 47 1 -

2021-06-04 12:56:55 32 2 +

2021-06-04 12:57:10 34 2 -

2021-06-04 12:57:13 33 2 -



2021-06-04 12:57:15 41 2 -

2021-06-04 12:58:08 39 1 -

2021-06-04 12:58:43 42 2 +

2021-06-04 13:00:05 30 1 +

2021-06-04 13:00:22 56 2 +

2021-06-04 13:00:43 30 2 +

2021-06-04 13:01:21 46 2 +

2021-06-04 13:04:16 40 2 -

2021-06-04 13:04:17 42 1 -

2021-06-04 13:04:48 42 1 +

2021-06-04 13:04:48 41 1 -

2021-06-04 13:05:55 28 2 +

2021-06-04 13:06:12 32 3 +

2021-06-04 13:06:13 33 2 +

2021-06-04 13:06:53 33 1 -

2021-06-04 13:07:56 30 2 +

2021-06-04 13:08:02 32 3 -

2021-06-04 13:08:09 41 2 -

2021-06-04 13:10:27 32 2 +

2021-06-04 13:10:37 25 2 -

2021-06-04 13:12:34 53 2 +

2021-06-04 13:13:27 48 2 -

2021-06-04 13:13:31 45 2 +

2021-06-04 13:13:37 63 2 +

2021-06-04 13:14:02 37 1 +

2021-06-04 13:15:02 41 2 -

2021-06-04 13:15:53 41 2 +

2021-06-04 13:16:45 33 2 +

2021-06-04 13:17:32 55 2 +

2021-06-04 13:18:19 33 2 +

2021-06-04 13:20:47 53 2 -

2021-06-04 13:21:16 39 1 +

2021-06-04 13:21:35 43 2 -

2021-06-04 13:21:47 27 2 +

2021-06-04 13:22:11 32 3 -

2021-06-04 13:22:35 49 2 +

2021-06-04 13:22:42 43 1 -

2021-06-04 13:24:09 38 2 +

2021-06-04 13:24:31 60 2 -

2021-06-04 13:25:22 35 2 -

2021-06-04 13:25:24 35 2 -

2021-06-04 13:25:25 35 2 -

2021-06-04 13:28:26 50 2 +

2021-06-04 13:28:38 25 2 +

2021-06-04 13:28:50 47 2 +

2021-06-04 13:29:24 46 2 +

2021-06-04 13:29:26 45 2 -



2021-06-04 13:30:05 41 2 +

2021-06-04 13:32:37 39 2 +

2021-06-04 13:32:38 34 1 -

2021-06-04 13:35:23 43 1 +

2021-06-04 13:36:23 39 3 -

2021-06-04 13:36:37 29 2 -

2021-06-04 13:41:33 56 2 +

2021-06-04 13:45:36 44 2 -

2021-06-04 13:49:07 35 2 +

2021-06-04 13:49:24 39 3 -

2021-06-04 13:49:27 38 2 +

2021-06-04 13:49:57 26 2 -

2021-06-04 13:49:58 43 2 +

2021-06-04 13:49:59 27 1 -

2021-06-04 13:50:20 40 2 +

2021-06-04 13:50:37 43 2 +

2021-06-04 13:52:31 32 3 -

2021-06-04 13:52:37 33 4 +

2021-06-04 13:54:27 33 4 -

2021-06-04 13:55:22 42 2 -

2021-06-04 13:56:39 38 3 -

2021-06-04 13:57:41 48 2 -

2021-06-04 13:57:44 45 2 -

2021-06-04 13:58:28 47 2 -

2021-06-04 13:59:19 28 3 +

2021-06-04 13:59:20 27 2 +

2021-06-04 14:01:04 33 2 +

2021-06-04 14:01:45 42 2 +

2021-06-04 14:03:39 34 3 +

2021-06-04 14:04:32 50 1 -

2021-06-04 14:05:41 38 2 -

2021-06-04 14:06:54 37 2 +

2021-06-04 14:07:07 49 2 +

2021-06-04 14:07:11 39 4 -

2021-06-04 14:08:45 33 1 -

2021-06-04 14:09:56 45 1 +

2021-06-04 14:10:48 34 2 -

2021-06-04 14:11:37 49 2 +

2021-06-04 14:12:23 47 2 -

2021-06-04 14:12:52 35 2 +

2021-06-04 14:12:53 34 1 +

2021-06-04 14:12:54 33 3 +

2021-06-04 14:13:57 30 3 +

2021-06-04 14:13:59 51 1 -

2021-06-04 14:14:21 26 2 +

2021-06-04 14:16:46 31 3 -

2021-06-04 14:18:57 45 2 -



2021-06-04 14:19:00 43 2 -

2021-06-04 14:19:14 50 1 -

2021-06-04 14:19:55 51 2 -

2021-06-04 14:20:05 38 3 -

2021-06-04 14:21:44 29 2 +

2021-06-04 14:22:18 40 2 +

2021-06-04 14:22:55 35 2 +

2021-06-04 14:28:52 45 2 -

2021-06-04 14:29:16 33 4 +

2021-06-04 14:29:51 42 2 -

2021-06-04 14:29:57 39 2 -

2021-06-04 14:30:13 46 2 -

2021-06-04 14:30:40 29 3 +

2021-06-04 14:35:21 52 2 +

2021-06-04 14:35:27 34 2 +

2021-06-04 14:36:10 42 2 -

2021-06-04 14:36:37 47 2 -

2021-06-04 14:37:55 34 2 -

2021-06-04 14:40:45 49 2 -

2021-06-04 14:41:05 46 2 -

2021-06-04 14:41:15 44 2 -

2021-06-04 14:41:22 40 2 +

2021-06-04 14:41:51 43 2 +

2021-06-04 14:43:33 39 3 -

2021-06-04 14:43:35 39 2 -

2021-06-04 14:43:40 44 2 -

2021-06-04 14:44:57 41 2 +

2021-06-04 14:46:52 45 2 +

2021-06-04 14:48:13 36 4 +

2021-06-04 14:49:07 18 3 -

2021-06-04 14:50:08 49 2 +

2021-06-04 14:50:53 46 2 -

2021-06-04 14:53:06 52 2 -

2021-06-04 14:54:43 31 2 +

2021-06-04 14:55:22 31 2 +

2021-06-04 14:56:18 37 1 -

2021-06-04 14:58:26 36 1 +

2021-06-04 14:58:27 37 1 +

2021-06-04 14:58:27 36 2 +

2021-06-04 14:58:27 35 1 +

2021-06-04 14:58:31 40 2 -

2021-06-04 14:58:56 33 2 -

2021-06-04 15:00:39 43 2 -

2021-06-04 15:00:54 36 1 +

2021-06-04 15:01:43 39 1 -

2021-06-04 15:01:46 39 2 -

2021-06-04 15:02:35 42 2 -



2021-06-04 15:02:59 11 1 +

2021-06-04 15:03:06 51 2 -

2021-06-04 15:03:06 31 2 +

2021-06-04 15:03:25 31 2 +

2021-06-04 15:03:38 46 2 -

2021-06-04 15:03:49 52 2 -

2021-06-04 15:03:56 46 2 -

2021-06-04 15:04:34 30 2 +

2021-06-04 15:05:43 37 1 -

2021-06-04 15:07:30 30 2 +

2021-06-04 15:07:32 44 2 -

2021-06-04 15:09:13 44 2 +

2021-06-04 15:09:44 36 2 -

2021-06-04 15:09:51 34 2 +

2021-06-04 15:10:28 43 2 -

2021-06-04 15:10:29 46 2 -

2021-06-04 15:12:15 39 2 +

2021-06-04 15:12:43 39 3 -

2021-06-04 15:13:35 40 3 -

2021-06-04 15:14:11 42 2 +

2021-06-04 15:14:57 47 2 -

2021-06-04 15:15:05 40 2 -

2021-06-04 15:15:42 50 1 -

2021-06-04 15:16:48 41 2 +

2021-06-04 15:17:25 49 2 -

2021-06-04 15:19:00 47 2 -

2021-06-04 15:19:22 38 2 -

2021-06-04 15:20:25 45 2 -

2021-06-04 15:20:27 45 2 +

2021-06-04 15:20:29 43 2 +

2021-06-04 15:20:44 43 2 +

2021-06-04 15:20:46 41 2 +

2021-06-04 15:21:08 48 2 +

2021-06-04 15:21:54 34 2 +

2021-06-04 15:21:59 39 2 +

2021-06-04 15:22:26 36 2 -

2021-06-04 15:22:37 39 1 +

2021-06-04 15:27:36 46 1 -

2021-06-04 15:28:12 32 1 -

2021-06-04 15:28:59 41 2 +

2021-06-04 15:29:08 48 2 -

2021-06-04 15:29:28 34 3 +

2021-06-04 15:30:24 48 1 -

2021-06-04 15:30:42 37 2 +

2021-06-04 15:31:54 41 2 +

2021-06-04 15:32:05 28 3 +

2021-06-04 15:32:07 28 2 +



2021-06-04 15:32:48 44 1 -

2021-06-04 15:32:57 40 2 +

2021-06-04 15:33:45 42 2 +

2021-06-04 15:35:09 49 1 -

2021-06-04 15:35:15 38 1 +

2021-06-04 15:37:47 44 2 -

2021-06-04 15:38:13 37 2 +

2021-06-04 15:39:36 44 2 +

2021-06-04 15:39:50 53 2 -

2021-06-04 15:40:44 50 2 -

2021-06-04 15:42:08 31 2 +

2021-06-04 15:42:42 31 2 +

2021-06-04 15:42:58 37 2 +

2021-06-04 15:43:22 39 2 +

2021-06-04 15:43:45 39 2 -

2021-06-04 15:44:31 40 2 +

2021-06-04 15:44:50 38 2 -

2021-06-04 15:46:33 65 2 +

2021-06-04 15:46:54 46 2 +

2021-06-04 15:48:25 38 3 -

2021-06-04 15:49:00 53 1 -

2021-06-04 15:49:10 33 1 -

2021-06-04 15:49:51 16 2 -

2021-06-04 15:50:14 37 2 +

2021-06-04 15:50:16 51 2 -

2021-06-04 15:50:18 54 2 -

2021-06-04 15:53:07 34 1 -

2021-06-04 15:54:22 46 2 +

2021-06-04 15:56:14 36 2 -

2021-06-04 15:56:16 34 2 -

2021-06-04 15:56:31 48 2 +

2021-06-04 15:56:56 35 3 +

2021-06-04 15:57:00 35 2 +

2021-06-04 15:57:09 40 2 +

2021-06-04 15:57:09 40 2 +

2021-06-04 15:57:29 43 1 +

2021-06-04 15:57:29 34 1 -

2021-06-04 15:57:54 39 2 -

2021-06-04 15:59:28 52 2 -

2021-06-04 16:00:47 31 4 -

2021-06-04 16:00:50 41 1 +

2021-06-04 16:01:31 42 2 +

2021-06-04 16:01:43 41 1 +

2021-06-04 16:04:18 48 2 +

2021-06-04 16:04:24 51 2 +

2021-06-04 16:04:42 39 3 -

2021-06-04 16:05:22 33 3 -



2021-06-04 16:06:49 37 3 -

2021-06-04 16:08:21 47 2 +

2021-06-04 16:09:25 43 2 -

2021-06-04 16:12:31 49 2 -

2021-06-04 16:13:48 35 2 +

2021-06-04 16:14:16 29 3 -

2021-06-04 16:15:40 44 2 -

2021-06-04 16:16:15 45 2 -

2021-06-04 16:16:58 40 2 +

2021-06-04 16:17:32 55 2 +

2021-06-04 16:19:07 43 2 +

2021-06-04 16:22:07 37 2 +

2021-06-04 16:22:31 33 2 +

2021-06-04 16:25:27 49 3 -

2021-06-04 16:28:26 30 2 -

2021-06-04 16:28:29 44 1 +

2021-06-04 16:28:47 48 3 -

2021-06-04 16:28:49 48 2 -

2021-06-04 16:29:42 42 2 -

2021-06-04 16:30:54 58 2 -

2021-06-04 16:31:08 43 1 -

2021-06-04 16:34:21 38 3 -

2021-06-04 16:34:41 22 3 +

2021-06-04 16:34:49 46 2 -

2021-06-04 16:35:18 36 1 +

2021-06-04 16:35:34 48 2 -

2021-06-04 16:35:37 52 2 +

2021-06-04 16:35:39 36 2 -

2021-06-04 16:36:22 28 3 +

2021-06-04 16:37:32 48 2 +

2021-06-04 16:38:51 36 2 +

2021-06-04 16:40:14 46 2 -

2021-06-04 16:41:33 49 4 -

2021-06-04 16:41:50 38 2 -

2021-06-04 16:42:20 28 2 +

2021-06-04 16:43:22 48 2 +

2021-06-04 16:43:26 47 2 -

2021-06-04 16:43:30 32 2 +

2021-06-04 16:43:33 38 1 +

2021-06-04 16:43:56 43 2 -

2021-06-04 16:44:00 34 2 +

2021-06-04 16:44:14 36 2 +

2021-06-04 16:44:22 38 2 -

2021-06-04 16:45:38 26 1 +

2021-06-04 16:46:12 48 2 -

2021-06-04 16:46:19 38 2 +

2021-06-04 16:46:35 31 4 -



2021-06-04 16:46:36 30 2 -

2021-06-04 16:46:39 31 3 -

2021-06-04 16:47:00 36 2 -

2021-06-04 16:47:20 39 2 +

2021-06-04 16:48:38 27 2 +

2021-06-04 16:48:49 30 2 +

2021-06-04 16:49:55 53 2 +

2021-06-04 16:49:56 45 1 -

2021-06-04 16:50:31 41 2 -

2021-06-04 16:51:13 37 2 +

2021-06-04 16:52:06 25 2 +

2021-06-04 16:53:31 44 2 +

2021-06-04 16:54:23 34 3 -

2021-06-04 16:55:22 33 3 +

2021-06-04 16:56:22 37 2 -

2021-06-04 16:57:43 25 3 +

2021-06-04 16:57:46 23 1 +

2021-06-04 16:58:03 50 2 -

2021-06-04 16:59:18 30 3 +

2021-06-04 17:00:12 33 1 +

2021-06-04 17:00:38 67 2 -

2021-06-04 17:00:59 31 4 +

2021-06-04 17:02:11 30 2 +

2021-06-04 17:05:07 39 2 +

2021-06-04 17:05:09 35 2 -

2021-06-04 17:06:32 43 2 +

2021-06-04 17:09:19 39 2 +

2021-06-04 17:10:45 35 1 +

2021-06-04 17:12:57 44 2 -

2021-06-04 17:15:10 36 2 +

2021-06-04 17:15:54 36 2 +

2021-06-04 17:16:05 37 1 +

2021-06-04 17:17:12 33 2 +

2021-06-04 17:17:47 43 2 -

2021-06-04 17:26:11 21 1 -

2021-06-04 17:26:14 20 1 -

2021-06-04 17:26:39 34 2 +

2021-06-04 17:26:51 41 3 -

2021-06-04 17:28:00 40 2 -

2021-06-04 17:32:17 47 2 +

2021-06-04 17:34:48 43 1 -

2021-06-04 17:34:50 24 1 +

2021-06-04 17:35:35 32 3 +

2021-06-04 17:45:19 29 2 -

2021-06-04 17:47:55 47 2 -

2021-06-04 17:49:13 43 2 +

2021-06-04 17:50:23 27 2 +



2021-06-04 18:02:18 48 2 -

2021-06-04 18:04:49 41 2 +

2021-06-04 18:10:41 35 3 +

2021-06-04 18:11:15 39 2 +

2021-06-04 18:12:52 35 2 -

2021-06-04 18:13:04 43 4 -

2021-06-04 18:14:24 42 1 +

2021-06-04 18:15:46 37 2 +

2021-06-04 18:16:44 35 2 -

2021-06-04 18:19:18 30 2 +

2021-06-04 18:27:53 25 2 +

2021-06-04 18:29:39 36 2 +

2021-06-04 18:29:41 37 3 +

2021-06-04 18:34:15 43 2 -

2021-06-04 18:38:43 34 2 +

2021-06-04 18:40:04 9 1 +

2021-06-04 18:42:47 50 1 -

2021-06-04 18:42:47 47 1 -

2021-06-04 18:48:31 16 1 -

2021-06-04 18:50:07 16 2 -

2021-06-04 18:55:16 17 2 +

2021-06-04 18:57:55 30 2 +

2021-06-04 18:59:57 15 2 -

2021-06-04 19:01:06 35 2 +

2021-06-04 19:03:23 42 2 +

2021-06-04 19:13:18 17 1 +

2021-06-04 19:20:46 20 2 -

2021-06-04 19:24:26 18 2 +

2021-06-04 19:31:02 19 2 +

2021-06-04 19:35:45 34 3 -

2021-06-04 19:36:15 53 3 -

2021-06-04 19:48:27 45 3 -

2021-06-04 19:49:04 49 2 +

2021-06-04 20:02:58 46 2 -

2021-06-04 20:27:52 47 1 -

2021-06-04 20:28:37 64 2 -

2021-06-04 20:56:53 54 2 -

2021-06-04 21:06:18 13 1 -

2021-06-04 21:22:24 47 2 -

2021-06-04 22:14:04 46 2 +

2021-06-04 22:52:33 64 2 -

2021-06-04 22:52:41 50 1 -

2021-06-04 22:56:43 42 2 +

2021-06-04 22:56:45 41 2 +

2021-06-05 01:21:13 36 1 -

2021-06-05 01:21:18 58 1 -

2021-06-05 01:21:20 42 1 -



2021-06-05 01:28:48 48 2 +

2021-06-05 01:28:49 49 2 +

2021-06-05 01:49:29 41 2 -

2021-06-05 01:54:40 35 1 +

2021-06-05 02:00:37 27 2 +

2021-06-05 03:31:33 46 2 -

2021-06-05 04:04:13 40 1 +

2021-06-05 04:16:05 48 2 -

2021-06-05 04:25:48 50 2 -

2021-06-05 04:37:49 26 2 +

2021-06-05 04:45:23 38 2 +

2021-06-05 04:53:17 11 4 -

2021-06-05 05:14:07 24 3 +

2021-06-05 05:58:17 57 1 -

2021-06-05 06:28:22 36 4 -

2021-06-05 06:48:51 45 2 -

2021-06-05 06:54:03 30 2 +

2021-06-05 06:54:05 27 2 +

2021-06-05 07:10:32 55 2 -

2021-06-05 07:38:40 55 2 -

2021-06-05 07:40:44 17 2 -

2021-06-05 07:49:15 41 2 -

2021-06-05 07:50:13 38 2 +

2021-06-05 08:03:46 49 2 -

2021-06-05 08:13:00 19 1 -

2021-06-05 08:13:01 23 1 -

2021-06-05 08:18:30 44 3 -

2021-06-05 09:02:06 29 3 -

2021-06-05 09:21:52 30 3 +

2021-06-05 09:59:43 45 3 -

2021-06-05 10:10:23 47 1 -

2021-06-05 10:25:28 37 2 +

2021-06-05 10:27:00 48 2 -

2021-06-05 10:30:43 29 4 +

2021-06-05 11:10:02 43 2 -

2021-06-05 11:36:29 39 1 -

2021-06-05 11:37:27 32 1 +

2021-06-05 11:37:45 29 1 -

2021-06-05 11:38:56 29 2 +

2021-06-05 12:07:38 45 2 +

2021-06-05 12:21:28 30 3 -

2021-06-05 12:32:10 9 1 -

2021-06-05 12:34:21 23 2 +

2021-06-05 12:57:59 64 2 -

2021-06-05 12:58:27 26 1 +

2021-06-05 13:07:49 22 4 +

2021-06-05 13:23:54 36 2 -



2021-06-05 13:40:26 29 2 -

2021-06-05 13:49:41 43 2 +

2021-06-05 13:55:25 25 1 -

2021-06-05 13:59:54 44 2 +

2021-06-05 14:20:42 31 3 -

2021-06-05 14:30:05 66 2 -

2021-06-05 14:35:19 62 2 -

2021-06-05 15:02:15 44 2 +

2021-06-05 15:16:02 44 1 +

2021-06-05 15:35:03 34 2 +

2021-06-05 16:24:00 36 2 +

2021-06-05 16:24:15 31 2 +

2021-06-05 16:24:16 28 2 +

2021-06-05 16:25:32 32 1 +

2021-06-05 16:26:22 41 2 -

2021-06-05 16:30:36 31 2 +

2021-06-05 16:53:31 48 2 +

2021-06-05 17:19:37 18 1 -

2021-06-05 17:19:38 18 2 -

2021-06-05 17:24:24 36 2 -

2021-06-05 17:24:32 36 2 +

2021-06-05 17:27:18 41 2 -

2021-06-05 17:47:46 30 2 -

2021-06-05 17:52:18 32 2 +

2021-06-05 17:55:03 44 2 +

2021-06-05 17:55:07 43 2 +

2021-06-05 18:02:36 31 2 -

2021-06-05 18:11:09 35 2 -

2021-06-05 18:49:44 52 2 +

2021-06-05 18:49:49 50 2 +

2021-06-05 19:20:23 34 2 -

2021-06-05 19:23:53 44 2 -

2021-06-05 20:11:08 33 1 -

2021-06-05 20:23:06 49 1 -

2021-06-05 20:29:26 33 1 +

2021-06-05 20:32:06 45 2 -

2021-06-05 20:38:00 44 2 +

2021-06-05 20:59:14 42 2 -

2021-06-05 21:01:36 42 2 +

2021-06-05 21:04:57 14 1 -

2021-06-05 21:26:25 19 2 +

2021-06-05 22:50:00 40 1 -

2021-06-05 22:55:35 39 1 +

2021-06-05 23:21:34 10 2 -

2021-06-06 00:00:09 34 2 -

2021-06-06 00:03:42 37 2 +

2021-06-06 00:32:23 33 2 -



2021-06-06 08:18:13 16 1 -

2021-06-06 09:10:37 60 2 -

2021-06-06 09:13:22 41 2 +

2021-06-06 09:45:23 20 2 -

2021-06-06 10:25:09 16 1 -

2021-06-06 10:42:38 50 2 -

2021-06-06 10:43:51 44 2 +

2021-06-06 12:02:27 16 1 +

2021-06-06 12:05:45 65 1 -

2021-06-06 12:07:44 19 1 -

2021-06-06 12:21:46 48 1 +

2021-06-06 12:24:04 36 2 +

2021-06-06 12:51:53 40 2 -

2021-06-06 12:53:17 47 2 -

2021-06-06 12:54:06 46 1 +

2021-06-06 12:57:40 45 2 -

2021-06-06 13:00:52 15 1 -

2021-06-06 13:01:39 31 2 +

2021-06-06 13:23:56 42 2 +

2021-06-06 14:10:00 43 2 -

2021-06-06 14:14:13 31 2 +

2021-06-06 14:39:02 55 2 -

2021-06-06 15:16:06 32 3 +

2021-06-06 15:18:35 34 2 -

2021-06-06 15:19:20 29 2 +

2021-06-06 15:59:08 40 2 -

2021-06-06 16:27:54 34 2 +

2021-06-06 16:31:08 30 2 -

2021-06-06 16:31:34 30 2 +

2021-06-06 16:31:36 30 3 +

2021-06-06 16:40:21 34 2 +

2021-06-06 16:49:40 34 1 +

2021-06-06 17:17:51 32 2 -

2021-06-06 17:18:59 31 2 -

2021-06-06 17:20:33 37 2 +

2021-06-06 17:20:34 38 2 +

2021-06-06 17:21:28 41 2 +

2021-06-06 17:26:26 36 2 -

2021-06-06 17:35:01 47 1 -

2021-06-06 17:43:57 33 1 -

2021-06-06 17:44:00 30 3 +

2021-06-06 17:48:30 27 2 -

2021-06-06 17:48:43 26 2 -

2021-06-06 17:53:31 37 2 +

2021-06-06 18:09:44 12 1 -

2021-06-06 18:09:46 15 1 -

2021-06-06 18:16:13 34 4 -



2021-06-06 18:16:40 21 3 +

2021-06-06 18:28:13 23 3 +

2021-06-06 18:29:41 28 3 -

2021-06-06 18:38:35 35 2 -

2021-06-06 18:39:54 39 2 -

2021-06-06 18:40:55 65 2 +

2021-06-06 18:47:46 27 3 +

2021-06-06 18:49:55 51 2 -

2021-06-06 18:52:38 33 3 +

2021-06-06 18:58:04 39 1 -

2021-06-06 18:59:06 32 2 +

2021-06-06 19:06:33 66 1 +

2021-06-06 19:34:33 43 3 -

2021-06-06 19:47:08 49 1 -

2021-06-06 19:57:12 41 2 -

2021-06-06 19:57:43 34 4 -

2021-06-06 20:00:47 42 2 +

2021-06-06 20:00:48 40 2 +

2021-06-06 20:00:56 34 1 +

2021-06-06 20:14:18 34 2 -

2021-06-06 20:20:05 38 4 -

2021-06-06 20:23:20 26 2 +

2021-06-06 20:37:08 38 3 -

2021-06-06 20:47:51 39 4 +

2021-06-06 21:02:13 33 3 +

2021-06-06 21:27:33 49 2 -

2021-06-06 21:36:35 43 2 +

2021-06-06 21:36:37 43 3 +

2021-06-06 21:52:38 38 1 +

2021-06-06 22:07:09 39 1 -

2021-06-06 22:07:55 32 2 +

2021-06-06 22:39:45 48 2 -

2021-06-06 22:44:28 39 3 -

2021-06-06 22:50:48 34 1 +

2021-06-06 23:31:12 33 3 +

2021-06-07 00:12:30 31 2 +

2021-06-07 00:32:01 40 4 -

2021-06-07 00:32:45 15 1 -

2021-06-07 00:34:17 36 2 -

2021-06-07 00:38:24 37 2 -

2021-06-07 00:38:25 36 2 -

2021-06-07 00:50:35 26 4 -

2021-06-07 00:58:03 44 2 -

2021-06-07 01:06:37 31 3 -

2021-06-07 01:10:59 23 4 +

2021-06-07 01:17:03 39 2 +

2021-06-07 01:21:02 32 4 +



2021-06-07 01:29:40 40 2 +

2021-06-07 01:42:34 18 1 -

2021-06-07 01:47:08 31 4 +

2021-06-07 01:52:29 31 2 +

2021-06-07 01:57:09 17 1 -

2021-06-07 02:40:35 33 4 -

2021-06-07 02:45:33 31 2 +

2021-06-07 02:47:37 37 4 -

2021-06-07 03:08:58 33 2 +

2021-06-07 03:09:00 34 3 +

2021-06-07 03:20:30 36 2 +

2021-06-07 03:30:40 45 4 -

2021-06-07 03:39:16 23 4 -

2021-06-07 03:57:19 30 3 +

2021-06-07 04:19:32 28 3 +

2021-06-07 04:32:14 21 4 +

2021-06-07 04:32:28 40 4 -

2021-06-07 04:43:42 27 4 -

2021-06-07 04:47:39 47 1 -

2021-06-07 04:47:40 54 1 -

2021-06-07 04:48:15 47 1 -

2021-06-07 04:52:47 45 2 -

2021-06-07 04:53:00 41 1 -

2021-06-07 05:02:39 28 4 +

2021-06-07 05:02:45 31 4 +

2021-06-07 05:03:19 29 3 +

2021-06-07 05:06:55 32 4 +

2021-06-07 05:10:27 42 3 +

2021-06-07 05:10:48 64 2 -

2021-06-07 05:12:02 31 3 +

2021-06-07 05:17:06 34 2 +

2021-06-07 05:17:07 34 2 +

2021-06-07 05:29:32 28 4 +

2021-06-07 05:35:27 44 1 -

2021-06-07 05:35:27 43 4 -

2021-06-07 05:36:06 44 1 -

2021-06-07 05:36:08 43 2 -

2021-06-07 05:36:52 29 4 -

2021-06-07 05:41:18 37 2 -

2021-06-07 05:44:17 43 2 -

2021-06-07 05:45:56 39 3 -

2021-06-07 05:47:15 43 2 -

2021-06-07 05:49:28 40 2 -

2021-06-07 05:52:56 35 2 -

2021-06-07 05:54:50 20 1 -

2021-06-07 05:55:30 64 2 -

2021-06-07 05:56:46 35 4 -



2021-06-07 05:57:24 42 4 -

2021-06-07 05:59:50 32 3 +

2021-06-07 06:00:32 37 4 -

2021-06-07 06:05:00 41 2 -

2021-06-07 06:05:58 54 2 -

2021-06-07 06:07:55 30 2 +

2021-06-07 06:10:01 18 1 -

2021-06-07 06:12:07 57 2 -

2021-06-07 06:12:54 41 2 -

2021-06-07 06:12:56 41 3 -

2021-06-07 06:13:01 33 3 +

2021-06-07 06:14:08 28 3 +

2021-06-07 06:14:34 37 2 -

2021-06-07 06:15:03 38 3 +

2021-06-07 06:16:00 28 3 +

2021-06-07 06:18:01 59 2 -

2021-06-07 06:18:56 27 4 +

2021-06-07 06:19:31 49 2 +

2021-06-07 06:19:33 41 3 -

2021-06-07 06:20:27 39 4 -

2021-06-07 06:20:58 15 1 -

2021-06-07 06:21:01 46 3 -

2021-06-07 06:21:56 43 2 -

2021-06-07 06:22:16 31 4 +

2021-06-07 06:22:37 18 1 -

2021-06-07 06:23:15 40 2 -

2021-06-07 06:24:59 42 1 -

2021-06-07 06:26:13 48 2 +

2021-06-07 06:27:11 29 4 -

2021-06-07 06:27:16 27 2 -

2021-06-07 06:29:17 46 1 -

2021-06-07 06:29:54 30 4 +

2021-06-07 06:31:09 49 2 -

2021-06-07 06:32:55 43 2 -

2021-06-07 06:34:05 27 4 +

2021-06-07 06:36:06 36 3 -

2021-06-07 06:36:16 40 2 -

2021-06-07 06:36:21 58 2 -

2021-06-07 06:36:58 38 4 -

2021-06-07 06:37:07 43 2 -

2021-06-07 06:37:38 47 1 -

2021-06-07 06:38:11 52 2 -

2021-06-07 06:38:53 41 2 -

2021-06-07 06:40:06 17 2 -

2021-06-07 06:40:48 23 4 +

2021-06-07 06:40:59 57 2 -

2021-06-07 06:41:19 20 1 -



2021-06-07 06:41:28 38 2 +

2021-06-07 06:42:33 14 1 -

2021-06-07 06:43:14 28 4 +

2021-06-07 06:44:09 44 2 +

2021-06-07 06:44:10 41 2 +

2021-06-07 06:45:25 37 1 -

2021-06-07 06:45:37 37 3 -

2021-06-07 06:45:40 37 2 -

2021-06-07 06:45:52 54 2 -

2021-06-07 06:47:15 47 2 -

2021-06-07 06:47:20 38 3 -

2021-06-07 06:47:33 44 2 -

2021-06-07 06:48:13 58 2 -

2021-06-07 06:48:21 59 1 -

2021-06-07 06:48:22 61 2 -

2021-06-07 06:48:39 52 2 -

2021-06-07 06:48:53 43 2 -

2021-06-07 06:49:12 19 1 -

2021-06-07 06:49:18 46 2 -

2021-06-07 06:49:41 22 1 -

2021-06-07 06:50:09 42 3 -

2021-06-07 06:50:17 39 3 +

2021-06-07 06:50:38 45 1 -

2021-06-07 06:51:01 56 2 -

2021-06-07 06:51:11 65 1 -

2021-06-07 06:52:34 36 2 +

2021-06-07 06:52:40 47 2 -

2021-06-07 06:52:59 39 1 -

2021-06-07 06:53:01 35 2 -

2021-06-07 06:53:25 24 1 -

2021-06-07 06:54:14 33 2 +

2021-06-07 06:54:27 39 2 -

2021-06-07 06:54:40 57 2 -

2021-06-07 06:54:59 15 1 -

2021-06-07 06:55:25 17 1 -

2021-06-07 06:56:25 44 1 -

2021-06-07 06:56:27 41 2 -

2021-06-07 06:56:32 51 2 -

2021-06-07 06:56:52 25 4 +

2021-06-07 06:57:22 19 1 -

2021-06-07 06:58:31 46 2 -

2021-06-07 06:58:52 36 1 +

2021-06-07 06:58:52 31 4 -

2021-06-07 06:58:59 31 1 -

2021-06-07 06:59:27 43 2 +

2021-06-07 06:59:28 40 2 +

2021-06-07 06:59:36 38 3 -



2021-06-07 06:59:44 47 2 -

2021-06-07 07:00:03 53 2 -

2021-06-07 07:00:18 43 2 -

2021-06-07 07:00:24 22 1 -

2021-06-07 07:00:59 38 2 -

2021-06-07 07:01:11 35 2 +

2021-06-07 07:01:14 38 2 +

2021-06-07 07:01:22 59 2 -

2021-06-07 07:03:23 32 2 +

2021-06-07 07:04:05 30 3 +

2021-06-07 07:04:12 49 2 -

2021-06-07 07:05:23 52 2 -

2021-06-07 07:06:02 46 1 +

2021-06-07 07:07:01 29 3 +

2021-06-07 07:08:04 40 2 -

2021-06-07 07:12:19 28 2 +

2021-06-07 07:12:19 27 3 +

2021-06-07 07:12:24 34 2 -

2021-06-07 07:14:15 35 2 -

2021-06-07 07:18:00 37 3 -

2021-06-07 07:18:09 51 2 -

2021-06-07 07:20:09 49 2 -

2021-06-07 07:20:48 38 3 +

2021-06-07 07:20:49 40 1 +

2021-06-07 07:20:51 42 2 -

2021-06-07 07:23:18 51 2 -

2021-06-07 07:23:30 47 2 -

2021-06-07 07:24:33 29 1 -

2021-06-07 07:25:06 33 4 +

2021-06-07 07:25:19 14 1 -

2021-06-07 07:26:14 51 2 -

2021-06-07 07:26:58 48 2 -

2021-06-07 07:29:13 36 2 -

2021-06-07 07:29:40 44 3 +

2021-06-07 07:31:27 42 2 +

2021-06-07 07:34:10 47 2 -

2021-06-07 07:34:39 36 4 -

2021-06-07 07:40:47 32 2 +

2021-06-07 07:41:16 33 2 -

2021-06-07 07:41:42 38 4 -

2021-06-07 07:44:14 59 2 -

2021-06-07 07:44:46 16 1 -

2021-06-07 07:45:44 43 2 +

2021-06-07 07:45:45 41 2 +

2021-06-07 07:45:46 39 2 +

2021-06-07 07:47:36 37 4 -

2021-06-07 07:47:47 40 2 -



2021-06-07 07:49:13 39 2 -

2021-06-07 07:50:29 34 3 -

2021-06-07 07:50:31 30 2 -

2021-06-07 07:52:51 44 2 -

2021-06-07 07:53:06 25 2 +

2021-06-07 07:53:27 16 1 -

2021-06-07 07:54:38 48 4 -

2021-06-07 07:56:36 41 2 -

2021-06-07 07:56:37 41 2 -

2021-06-07 07:57:29 49 2 +

2021-06-07 07:58:30 20 1 -

2021-06-07 07:59:15 29 3 +

2021-06-07 07:59:16 29 2 +

2021-06-07 08:01:02 30 4 -

2021-06-07 08:03:48 44 2 -

2021-06-07 08:04:50 38 4 +

2021-06-07 08:08:55 55 2 -

2021-06-07 08:15:32 37 3 +

2021-06-07 08:16:49 14 1 -

2021-06-07 08:17:33 44 4 -

2021-06-07 08:19:51 31 4 -

2021-06-07 08:19:57 35 2 +

2021-06-07 08:22:55 42 4 +

2021-06-07 08:23:09 36 2 +

2021-06-07 08:27:03 40 4 -

2021-06-07 08:28:08 49 2 -

2021-06-07 08:29:41 43 2 +

2021-06-07 08:29:54 37 1 +

2021-06-07 08:29:54 36 1 +

2021-06-07 08:30:50 39 2 +

2021-06-07 08:31:12 26 2 +

2021-06-07 08:31:28 41 3 -

2021-06-07 08:32:23 25 3 +

2021-06-07 08:32:52 40 3 -

2021-06-07 08:33:50 34 2 +

2021-06-07 08:33:50 30 2 +

2021-06-07 08:33:56 22 2 +

2021-06-07 08:34:11 47 2 -

2021-06-07 08:35:02 47 2 -

2021-06-07 08:36:49 32 2 -

2021-06-07 08:36:59 38 4 +

2021-06-07 08:37:06 47 2 +

2021-06-07 08:37:41 31 2 +

2021-06-07 08:37:43 53 1 -

2021-06-07 08:38:16 46 2 -

2021-06-07 08:39:18 39 3 +

2021-06-07 08:40:28 42 2 -



2021-06-07 08:40:29 21 2 +

2021-06-07 08:40:31 37 2 -

2021-06-07 08:41:21 39 2 +

2021-06-07 08:41:59 43 2 +

2021-06-07 08:42:08 47 1 -

2021-06-07 08:42:12 45 2 -

2021-06-07 08:42:52 38 2 +

2021-06-07 08:43:00 39 2 +

2021-06-07 08:43:15 42 1 +

2021-06-07 08:45:11 43 2 +

2021-06-07 08:46:56 36 3 -

2021-06-07 08:46:59 41 2 -

2021-06-07 08:48:24 38 2 +

2021-06-07 08:48:29 39 2 +

2021-06-07 08:48:30 40 2 +

2021-06-07 08:49:08 27 2 +

2021-06-07 08:49:23 21 4 +

2021-06-07 08:49:43 43 2 +

2021-06-07 08:50:56 53 2 -

2021-06-07 08:52:46 32 3 +

2021-06-07 08:53:51 46 2 +

2021-06-07 08:54:35 35 3 -

2021-06-07 08:55:06 40 4 -

2021-06-07 08:55:44 36 2 +

2021-06-07 08:56:25 32 4 +

2021-06-07 08:58:05 20 4 +

2021-06-07 09:00:06 35 2 +

2021-06-07 09:01:32 47 1 -

2021-06-07 09:02:27 33 2 +

2021-06-07 09:03:53 39 2 +

2021-06-07 09:04:45 34 3 -

2021-06-07 09:06:42 37 1 +

2021-06-07 09:08:54 34 3 -

2021-06-07 09:09:05 27 2 +

2021-06-07 09:09:16 37 2 +

2021-06-07 09:11:30 37 4 -

2021-06-07 09:11:53 36 3 -

2021-06-07 09:12:02 36 3 +

2021-06-07 09:13:10 39 1 -

2021-06-07 09:13:14 39 2 -

2021-06-07 09:14:16 35 4 +

2021-06-07 09:15:40 37 2 +

2021-06-07 09:15:43 34 2 +

2021-06-07 09:18:26 47 2 +

2021-06-07 09:20:35 36 2 +

2021-06-07 09:24:22 41 2 +

2021-06-07 09:29:02 29 2 +



2021-06-07 09:29:03 31 2 +

2021-06-07 09:30:16 30 3 +

2021-06-07 09:32:42 29 4 +

2021-06-07 09:33:10 45 2 -

2021-06-07 09:33:46 44 2 -

2021-06-07 09:34:15 39 2 +

2021-06-07 09:34:25 28 2 +

2021-06-07 09:34:28 26 1 +

2021-06-07 09:34:29 26 2 +

2021-06-07 09:35:47 37 2 +

2021-06-07 09:37:55 38 3 -

2021-06-07 09:39:57 38 4 +

2021-06-07 09:40:49 41 4 +

2021-06-07 09:41:20 41 2 +

2021-06-07 09:43:54 41 3 -

2021-06-07 09:44:37 36 2 -

2021-06-07 09:45:34 41 2 -

2021-06-07 09:46:03 42 2 +

2021-06-07 09:47:02 33 2 +

2021-06-07 09:47:22 19 1 -

2021-06-07 09:47:59 31 2 +

2021-06-07 09:48:08 29 3 -

2021-06-07 09:48:10 31 1 -

2021-06-07 09:48:11 32 1 -

2021-06-07 09:48:47 36 2 +

2021-06-07 09:50:07 17 1 -

2021-06-07 09:50:15 42 2 +

2021-06-07 09:51:00 43 2 +

2021-06-07 09:52:05 42 2 +

2021-06-07 09:52:12 37 1 +

2021-06-07 09:55:07 35 2 +

2021-06-07 09:56:00 42 2 +

2021-06-07 09:56:20 31 2 +

2021-06-07 09:56:35 13 1 +

2021-06-07 09:57:08 27 2 +

2021-06-07 09:58:10 39 4 -

2021-06-07 09:58:20 30 1 +

2021-06-07 09:58:31 31 1 +

2021-06-07 10:02:41 30 4 +

2021-06-07 10:04:27 32 1 +

2021-06-07 10:04:30 42 2 -

2021-06-07 10:04:39 45 2 +

2021-06-07 10:09:28 42 4 -

2021-06-07 10:10:17 45 4 -

2021-06-07 10:10:26 33 2 +

2021-06-07 10:10:37 31 2 +

2021-06-07 10:13:45 40 2 +



2021-06-07 10:13:47 39 3 +

2021-06-07 10:13:54 35 4 +

2021-06-07 10:14:41 42 2 +

2021-06-07 10:14:49 39 2 -

2021-06-07 10:15:32 36 4 -

2021-06-07 10:16:17 30 3 -

2021-06-07 10:16:26 44 2 -

2021-06-07 10:16:36 38 2 -

2021-06-07 10:17:25 38 2 +

2021-06-07 10:19:17 41 2 -



Trafikintensitet under hela mätperioden

Totalt antal fordon: 490

Moped/mc 53

Personbil 391

Lastbil/buss 37

Långtradare 9

Västligriktining: 237

Moped/mc 41

Personbil 177

Lastbil/buss 19

Långtradare 0

Östligriktning: 253

Moped/mc 12

Personbil 214

Lastbil/buss 18

Långtradare 9

ÅDT: 81

Max dygn: 114

Max timme: 17

Genomsnittshastigheten

Västligriktning: 31km/h

Östligriktning:  31km/h

Åttifempercentillen västlig rikting: 41km/h

Åttifempercentillen östlig riktning: 38km/h

Högsta hastighet  i västlig riktning: 67km/h

Högsta hastighet i östlig riktning: 58km/h

Andel hastighetsöverträdelser: 1%

Tio högsta hastigheterna

Datum Tid Hastighet Forsonsslag Riktning

2021-06-04 01:30:02 67 MC +

2021-06-02 21:55:25 58 LB -

2021-06-03 13:44:51 57 PB -

2021-06-01 12:29:16 53 PB +

2021-06-07 07:06:27 51 PB -

2021-06-04 02:56:48 50 PB +

2021-06-03 16:27:32 49 PB -

2021-06-01 13:36:42 48 PB -

2021-06-02 11:50:28 48 PB -

2021-06-03 15:05:23 48 PB -

Trafik intensitet mellan klockan 07:00 – 10:00

Totalt antal fordon: 102

Moped/mc 10

Personbil 83



Lastbil/buss 7

Långtradare 2

Västligriktining: 55

Moped/mc 6

Personbil 46

Lastbil/buss 3

Långtradare 0

Östligriktning: 47

Moped/mc 4

Personbil 37

Lastbil/buss 4

Långtradare 2

ÅDT: 17

Genomsnittshastigheten

Västligriktning: 34km/h

Östligriktning:  31km/h

Åttifempercentillen västlig rikting: 39km/h

Åttifempercentillen östlig riktning: 37km/h

Högsta hastighet  i västlig riktning: 47km/h

Högsta hastighet i östlig riktning: 51km/h

Andel hastighetsöverträdelser: 1%

De 10 högsta hastigheterna 

Datum Tid Hastighet Forsonsslag Riktning

2021-06-07 07:06:27 51 PB -

2021-06-07 09:57:18 47 PB +

2021-06-02 07:39:13 44 PB +

2021-06-04 07:45:52 44 PB +

2021-06-03 07:04:52 43 PB +

2021-06-07 08:16:44 43 PB +

2021-06-07 08:56:45 43 PB +

2021-06-04 09:49:30 40 PB -

2021-06-03 07:27:16 39 PB +

2021-06-04 08:07:37 39 PB +

Trafik intensitet mellan klockan 10:00 – 17:00

Totalt antal fordon: 289

Moped/mc 30

Personbil 227

Lastbil/buss 26

Långtradare 6

Västligriktining: 132

Moped/mc 25

Personbil 92

Lastbil/buss 15



Långtradare 0

Östligriktning: 157

Moped/mc 5

Personbil 135

Lastbil/buss 11

Långtradare 6

ÅDT: 48

Genomsnittshastigheten

Västligriktning: 29km/h

Östligriktning:  31km/h

Åttifempercentillen västlig rikting: 41km/h

Åttifempercentillen östlig riktning: 38km/h

Högsta hastighet  i västlig riktning: 53km/h

Högsta hastighet i östlig riktning: 57km/h

Andel hastighetsöverträdelser: 1%

De 10 högsta hastigheterna 

Datum Tid Hastighet Forsonsslag Riktning

2021-06-03 13:44:51 57 PB -

2021-06-01 12:29:16 53 PB +

2021-06-03 16:27:32 49 PB -

2021-06-02 11:50:28 48 PB -

2021-06-01 13:36:42 48 PB -

2021-06-03 15:05:23 48 PB -

2021-06-04 16:48:56 48 PB +

2021-06-05 11:26:48 46 PB +

2021-06-02 16:03:23 46 PB +

2021-06-01 11:46:03 45 PB -

Trafik intensitet mellan klockan 17:00 – 22:00

Totalt antal fordon: 55

Moped/mc 12

Personbil 40

Lastbil/buss 2

Långtradare 1

Västligriktining: 24

Moped/mc 9

Personbil 15

Lastbil/buss 0

Långtradare 0

Östligriktning: 31

Moped/mc 3

Personbil 25

Lastbil/buss 2



Långtradare 1

ÅDT: 9

Genomsnittshastigheten

Västligriktning: 28km/h

Östligriktning:  30km/h

Åttifempercentillen västlig rikting: 35km/h

Åttifempercentillen östlig riktning: 35km/h

Högsta hastighet  i västlig riktning: 47km/h

Högsta hastighet i östlig riktning: 58km/h

Andel hastighetsöverträdelser: 2%

De 10 högsta hastigheterna 

Datum Tid Hastighet Forsonsslag Riktning

2021-06-02 21:55:25 58 LB -

2021-06-06 18:57:11 47 MC +

2021-06-06 17:33:12 45 PB -

2021-06-02 17:14:31 43 PB -

2021-06-03 17:37:28 43 MC +

2021-06-02 17:04:25 42 PB +

2021-06-03 17:48:37 41 PB -

2021-06-01 17:46:57 39 PB +

2021-06-01 21:56:15 39 PB -

2021-06-05 17:31:10 35 PB -

Trafik intensitet mellan klockan 22:00 – 07:00

Totalt antal fordon: 44

Moped/mc 1

Personbil 41

Lastbil/buss 2

Långtradare 0

Västligriktining: 26

Moped/mc 1

Personbil 24

Lastbil/buss 1

Långtradare 0

Östligriktning: 18

Moped/mc 0

Personbil 17

Lastbil/buss 1

Långtradare 0

ÅDT: 7

Genomsnittshastigheten

Västligriktning: 38km/h



Östligriktning:  33km/h

Åttifempercentillen västlig rikting: 42km/h

Åttifempercentillen östlig riktning: 41km/h

Högsta hastighet  i västlig riktning: 67km/h

Högsta hastighet i östlig riktning: 45km/h

Andel hastighetsöverträdelser: 2%

De 10 högsta hastigheterna 

Datum Tid Hastighet Forsonsslag Riktning

2021-06-04 01:30:02 67 1 +

2021-06-04 02:56:48 50 2 +

2021-06-02 06:48:50 47 2 +

2021-06-05 00:21:53 45 2 -

2021-06-03 03:32:34 45 2 +

2021-06-02 05:00:02 45 2 -

2021-06-07 04:36:57 42 2 +

2021-06-03 06:50:11 42 2 -

2021-06-03 23:17:09 41 2 -

2021-06-06 06:26:33 41 2 +

Hastigheten under hela mätperioden



 Hastigheten sammanfattad till ett dygn



Fordonstrafiken under hela mätperionden

Fordonstrafiken sammanfattad till ett dygn 



Diagram över hastighetsintervallerna





+ Fordonet kommer ifrån väst

- Frodonet kommer ifrån öst



+ Fordonet kommer ifrån väst

- Frodonet kommer ifrån öst



+ Fordonet kommer ifrån väst

- Frodonet kommer ifrån öst



+ Fordonet kommer ifrån väst

- Frodonet kommer ifrån öst



+ Fordonet kommer ifrån väst

- Frodonet kommer ifrån öst





























Datum Tid Km/h Fordonsslag Riktining

2021-06-01 11:09:11 44 2 +

2021-06-01 11:14:39 31 2 -

2021-06-01 11:23:11 30 2 +

2021-06-01 11:46:03 45 2 -

2021-06-01 11:50:58 34 2 -

2021-06-01 11:53:56 33 2 -

2021-06-01 12:00:32 17 2 -

2021-06-01 12:05:47 32 2 +

2021-06-01 12:12:29 26 3 +

2021-06-01 12:16:24 34 2 -

2021-06-01 12:26:34 25 2 -

2021-06-01 12:27:31 34 2 -

2021-06-01 12:27:55 30 2 -

2021-06-01 12:28:17 23 3 +

2021-06-01 12:29:16 53 2 +

2021-06-01 12:39:05 29 3 +

2021-06-01 12:39:29 30 3 -

2021-06-01 12:48:33 29 3 +

2021-06-01 12:48:57 27 4 -

2021-06-01 12:49:42 42 2 -

2021-06-01 12:55:20 26 2 -

2021-06-01 13:04:47 32 2 +

2021-06-01 13:21:23 26 2 +

2021-06-01 13:36:42 48 2 -

2021-06-01 13:38:36 37 2 +

2021-06-01 13:39:20 38 2 +

2021-06-01 13:39:35 41 1 +

2021-06-01 13:43:03 30 2 +

2021-06-01 13:47:48 33 2 -

2021-06-01 13:51:34 30 2 +

2021-06-01 13:56:49 26 1 -

2021-06-01 13:56:50 28 1 -

2021-06-01 14:03:03 23 2 -

2021-06-01 14:13:52 40 2 -

2021-06-01 14:23:22 30 2 -

2021-06-01 14:28:30 28 4 -

2021-06-01 14:29:34 27 2 -

2021-06-01 14:29:37 34 2 -

2021-06-01 14:48:20 21 2 +

2021-06-01 14:55:50 33 2 -

2021-06-01 15:06:16 42 2 +

2021-06-01 15:17:37 29 4 -

2021-06-01 15:21:18 20 2 +

2021-06-01 15:23:39 25 3 +

2021-06-01 15:24:11 26 3 -

2021-06-01 15:35:31 38 2 -



2021-06-01 15:41:15 27 2 +

2021-06-01 15:46:09 33 2 -

2021-06-01 15:47:23 27 2 -

2021-06-01 15:49:16 33 2 -

2021-06-01 15:52:32 27 2 -

2021-06-01 16:01:15 41 2 +

2021-06-01 16:01:30 26 2 +

2021-06-01 16:01:42 29 2 -

2021-06-01 16:02:17 24 2 -

2021-06-01 16:26:25 32 1 -

2021-06-01 16:26:26 35 2 -

2021-06-01 16:31:49 29 2 -

2021-06-01 16:38:31 45 2 +

2021-06-01 16:48:31 37 2 -

2021-06-01 16:53:46 30 2 -

2021-06-01 17:26:58 24 2 -

2021-06-01 17:42:48 28 2 -

2021-06-01 17:46:57 39 2 +

2021-06-01 19:10:44 10 1 +

2021-06-01 19:15:09 34 2 +

2021-06-01 21:52:34 31 2 +

2021-06-01 21:56:15 39 2 -

2021-06-01 22:20:13 40 2 +

2021-06-02 02:18:45 35 2 -

2021-06-02 03:41:58 36 2 +

2021-06-02 05:00:02 45 2 -

2021-06-02 06:35:17 33 2 +

2021-06-02 06:48:21 37 2 +

2021-06-02 06:48:50 47 2 +

2021-06-02 06:50:59 41 2 -

2021-06-02 07:18:06 27 2 -

2021-06-02 07:21:41 35 2 +

2021-06-02 07:33:51 37 2 +

2021-06-02 07:37:18 37 2 +

2021-06-02 07:38:07 37 2 -

2021-06-02 07:39:13 44 2 +

2021-06-02 07:49:23 28 2 +

2021-06-02 07:53:33 34 2 -

2021-06-02 07:53:38 38 2 -

2021-06-02 08:01:03 33 2 +

2021-06-02 08:24:41 23 2 -

2021-06-02 08:40:04 29 2 -

2021-06-02 08:43:13 36 2 -

2021-06-02 08:46:11 32 2 +

2021-06-02 08:58:01 30 3 -

2021-06-02 09:00:25 27 2 -

2021-06-02 09:00:32 38 2 -



2021-06-02 09:03:56 31 2 +

2021-06-02 09:11:52 39 1 +

2021-06-02 09:13:33 29 3 -

2021-06-02 09:16:04 36 2 -

2021-06-02 09:19:17 31 2 +

2021-06-02 09:28:15 39 2 +

2021-06-02 09:29:23 27 3 -

2021-06-02 09:34:55 19 3 +

2021-06-02 09:35:03 31 2 +

2021-06-02 09:40:47 29 2 -

2021-06-02 09:42:36 29 4 -

2021-06-02 09:46:50 32 2 +

2021-06-02 09:50:51 31 2 +

2021-06-02 09:53:06 33 2 -

2021-06-02 09:55:22 38 2 +

2021-06-02 10:01:31 31 2 -

2021-06-02 10:02:32 33 2 +

2021-06-02 10:02:33 30 2 +

2021-06-02 10:03:02 15 2 +

2021-06-02 10:05:04 34 2 +

2021-06-02 10:17:07 18 2 -

2021-06-02 10:17:54 32 2 -

2021-06-02 10:36:12 38 2 -

2021-06-02 11:02:22 39 2 -

2021-06-02 11:05:48 34 2 -

2021-06-02 11:06:26 32 2 -

2021-06-02 11:19:52 34 2 +

2021-06-02 11:27:23 32 2 -

2021-06-02 11:28:58 29 2 -

2021-06-02 11:34:33 25 3 +

2021-06-02 11:34:42 42 2 +

2021-06-02 11:48:28 30 3 -

2021-06-02 11:50:28 48 2 -

2021-06-02 11:51:47 17 2 +

2021-06-02 11:52:17 11 2 -

2021-06-02 11:56:02 40 2 +

2021-06-02 11:57:34 27 3 +

2021-06-02 11:58:04 33 2 -

2021-06-02 11:59:05 39 2 -

2021-06-02 12:06:18 31 3 -

2021-06-02 12:07:02 34 2 +

2021-06-02 12:15:29 29 3 +

2021-06-02 12:16:59 23 2 -

2021-06-02 12:17:01 24 2 -

2021-06-02 12:20:42 41 2 +

2021-06-02 12:31:30 29 3 -

2021-06-02 12:42:28 30 2 -



2021-06-02 12:42:55 38 2 -

2021-06-02 12:43:20 44 2 +

2021-06-02 12:52:40 25 3 +

2021-06-02 12:54:35 21 2 -

2021-06-02 13:08:55 29 3 -

2021-06-02 13:17:58 26 3 +

2021-06-02 13:23:08 34 2 -

2021-06-02 13:27:52 40 2 +

2021-06-02 13:29:25 26 3 +

2021-06-02 13:33:36 33 2 -

2021-06-02 13:39:18 26 3 +

2021-06-02 13:44:52 15 2 +

2021-06-02 13:48:14 32 2 +

2021-06-02 13:49:42 24 2 +

2021-06-02 13:52:27 22 2 -

2021-06-02 13:53:52 38 2 +

2021-06-02 13:57:06 26 2 -

2021-06-02 14:23:09 25 2 -

2021-06-02 14:33:22 29 2 +

2021-06-02 15:15:16 29 2 -

2021-06-02 15:28:23 44 2 +

2021-06-02 15:52:31 19 2 +

2021-06-02 15:53:48 36 2 -

2021-06-02 15:57:28 31 2 -

2021-06-02 16:02:12 20 2 -

2021-06-02 16:02:45 35 2 -

2021-06-02 16:03:23 46 2 +

2021-06-02 16:08:37 18 2 -

2021-06-02 16:21:13 32 2 -

2021-06-02 16:33:09 28 2 -

2021-06-02 16:54:41 33 2 -

2021-06-02 17:04:25 42 2 +

2021-06-02 17:14:31 43 2 -

2021-06-02 17:59:43 25 1 -

2021-06-02 19:17:04 28 2 -

2021-06-02 19:21:59 12 1 +

2021-06-02 19:22:14 32 2 +

2021-06-02 21:28:24 35 2 -

2021-06-02 21:51:06 28 4 -

2021-06-02 21:55:25 58 3 -

2021-06-02 22:37:41 20 2 -

2021-06-02 22:42:39 39 2 +

2021-06-02 23:36:23 33 2 +

2021-06-03 03:32:34 45 2 +

2021-06-03 06:47:54 33 2 +

2021-06-03 06:50:11 42 2 -

2021-06-03 06:58:27 41 2 +



2021-06-03 06:58:28 38 2 -

2021-06-03 06:59:46 32 2 -

2021-06-03 07:04:52 43 2 +

2021-06-03 07:25:12 34 2 -

2021-06-03 07:27:16 39 2 +

2021-06-03 07:37:12 33 1 +

2021-06-03 07:37:13 30 2 +

2021-06-03 07:39:58 35 2 +

2021-06-03 07:43:28 21 2 +

2021-06-03 07:46:58 23 2 -

2021-06-03 07:56:59 34 2 -

2021-06-03 07:58:44 28 3 -

2021-06-03 08:13:06 34 2 -

2021-06-03 08:14:16 24 3 +

2021-06-03 08:17:44 33 2 +

2021-06-03 08:28:09 31 2 +

2021-06-03 08:28:14 32 2 +

2021-06-03 08:41:23 28 2 -

2021-06-03 08:49:22 26 4 -

2021-06-03 09:23:11 32 2 -

2021-06-03 09:23:28 34 2 +

2021-06-03 09:23:31 32 2 +

2021-06-03 09:44:05 29 2 +

2021-06-03 10:04:53 28 2 +

2021-06-03 10:50:15 21 2 -

2021-06-03 10:54:27 30 2 +

2021-06-03 10:54:29 29 2 +

2021-06-03 10:56:41 34 2 +

2021-06-03 11:25:30 21 2 -

2021-06-03 11:36:06 22 3 +

2021-06-03 11:36:36 25 4 -

2021-06-03 11:40:26 37 2 +

2021-06-03 11:50:45 44 2 +

2021-06-03 11:59:15 39 2 -

2021-06-03 12:00:46 31 2 -

2021-06-03 12:13:39 43 2 -

2021-06-03 12:42:34 34 2 +

2021-06-03 12:44:22 29 2 -

2021-06-03 13:11:53 34 2 -

2021-06-03 13:13:18 28 2 +

2021-06-03 13:13:38 28 2 -

2021-06-03 13:16:56 21 2 -

2021-06-03 13:18:17 26 2 +

2021-06-03 13:19:32 15 2 -

2021-06-03 13:24:17 33 2 -

2021-06-03 13:24:20 30 2 -

2021-06-03 13:44:51 57 2 -



2021-06-03 13:45:00 32 2 -

2021-06-03 13:54:25 45 2 +

2021-06-03 13:54:30 41 2 +

2021-06-03 13:55:32 45 2 +

2021-06-03 13:56:45 24 3 -

2021-06-03 13:59:08 22 2 +

2021-06-03 14:00:21 36 2 +

2021-06-03 14:07:37 30 2 -

2021-06-03 14:07:45 35 2 +

2021-06-03 14:07:48 36 2 +

2021-06-03 14:11:55 31 2 -

2021-06-03 14:14:27 27 2 -

2021-06-03 14:14:30 36 2 +

2021-06-03 14:19:27 21 3 +

2021-06-03 14:23:06 33 2 -

2021-06-03 14:30:50 17 2 -

2021-06-03 14:33:32 43 1 +

2021-06-03 14:33:32 36 1 +

2021-06-03 14:38:30 38 2 -

2021-06-03 14:38:37 29 2 -

2021-06-03 14:56:25 32 2 +

2021-06-03 15:02:49 30 2 +

2021-06-03 15:05:23 48 2 -

2021-06-03 15:06:09 36 4 -

2021-06-03 15:11:12 34 2 +

2021-06-03 15:20:45 25 2 -

2021-06-03 15:24:55 32 2 -

2021-06-03 15:26:10 44 2 +

2021-06-03 15:30:03 28 2 -

2021-06-03 15:39:17 43 2 -

2021-06-03 15:41:50 30 2 +

2021-06-03 15:49:44 36 2 -

2021-06-03 15:51:04 31 2 -

2021-06-03 15:57:46 27 2 -

2021-06-03 16:00:43 41 2 -

2021-06-03 16:01:04 34 2 +

2021-06-03 16:04:29 38 2 -

2021-06-03 16:27:32 49 2 -

2021-06-03 16:28:18 32 2 +

2021-06-03 16:28:27 43 1 +

2021-06-03 16:33:42 33 2 -

2021-06-03 16:34:34 32 2 -

2021-06-03 16:36:17 30 2 -

2021-06-03 16:56:14 31 2 +

2021-06-03 16:56:44 33 2 +

2021-06-03 17:09:17 15 2 +

2021-06-03 17:09:19 11 2 +



2021-06-03 17:09:54 9 2 -

2021-06-03 17:24:06 31 3 -

2021-06-03 17:27:25 27 2 -

2021-06-03 17:37:28 43 1 +

2021-06-03 17:48:37 41 2 -

2021-06-03 18:24:43 29 2 -

2021-06-03 18:54:58 35 2 +

2021-06-03 18:58:59 31 2 -

2021-06-03 20:09:25 32 2 -

2021-06-03 20:47:59 34 2 +

2021-06-03 23:17:09 41 2 -

2021-06-04 01:30:02 67 1 +

2021-06-04 02:56:48 50 2 +

2021-06-04 04:59:53 38 2 -

2021-06-04 06:37:53 34 2 +

2021-06-04 06:39:35 22 3 +

2021-06-04 06:44:18 20 3 -

2021-06-04 06:51:14 38 2 +

2021-06-04 07:00:55 35 2 +

2021-06-04 07:02:06 31 2 -

2021-06-04 07:09:26 31 2 +

2021-06-04 07:45:52 44 2 +

2021-06-04 07:56:18 35 1 -

2021-06-04 07:56:19 38 1 -

2021-06-04 08:01:10 37 2 +

2021-06-04 08:05:07 34 2 -

2021-06-04 08:05:57 37 2 -

2021-06-04 08:07:37 39 2 +

2021-06-04 08:11:32 39 2 +

2021-06-04 08:20:50 16 1 -

2021-06-04 08:30:15 32 2 +

2021-06-04 08:44:58 35 2 -

2021-06-04 08:50:49 39 2 +

2021-06-04 08:56:02 35 2 -

2021-06-04 09:01:51 38 2 +

2021-06-04 09:32:33 37 2 +

2021-06-04 09:49:30 40 2 -

2021-06-04 10:14:02 21 2 -

2021-06-04 10:19:06 27 2 +

2021-06-04 10:47:14 43 2 -

2021-06-04 10:52:22 24 3 +

2021-06-04 10:58:40 38 2 +

2021-06-04 11:06:35 29 2 -

2021-06-04 11:15:41 42 2 +

2021-06-04 11:37:31 40 2 -

2021-06-04 11:39:03 33 2 -

2021-06-04 11:40:28 40 2 -



2021-06-04 11:41:20 43 2 -

2021-06-04 11:41:45 42 2 +

2021-06-04 11:45:54 21 4 -

2021-06-04 11:50:18 38 1 +

2021-06-04 11:55:55 23 2 +

2021-06-04 12:05:19 33 2 -

2021-06-04 12:12:27 29 2 +

2021-06-04 12:15:33 22 2 -

2021-06-04 12:16:23 39 2 +

2021-06-04 12:22:03 34 2 +

2021-06-04 12:33:02 24 3 -

2021-06-04 12:35:07 42 2 -

2021-06-04 12:48:16 27 2 +

2021-06-04 12:48:38 26 2 -

2021-06-04 13:02:16 26 2 +

2021-06-04 13:02:42 31 3 -

2021-06-04 13:06:47 36 2 -

2021-06-04 13:13:12 17 2 -

2021-06-04 13:24:46 36 2 +

2021-06-04 13:27:40 24 2 -

2021-06-04 13:30:38 33 2 -

2021-06-04 13:52:48 36 2 +

2021-06-04 13:53:09 29 2 -

2021-06-04 14:00:22 24 2 +

2021-06-04 14:05:01 18 2 +

2021-06-04 14:05:03 16 2 +

2021-06-04 14:07:26 38 1 +

2021-06-04 14:07:27 35 1 +

2021-06-04 14:14:10 40 2 -

2021-06-04 14:32:46 38 2 -

2021-06-04 14:35:55 31 2 -

2021-06-04 14:54:47 30 2 -

2021-06-04 14:56:15 27 2 +

2021-06-04 14:59:31 14 1 +

2021-06-04 15:39:32 28 2 -

2021-06-04 15:41:23 31 2 -

2021-06-04 15:42:06 32 2 -

2021-06-04 15:49:12 25 1 +

2021-06-04 16:04:20 31 2 -

2021-06-04 16:48:56 48 2 +

2021-06-04 17:28:33 21 1 -

2021-06-04 17:28:35 23 1 -

2021-06-04 17:34:06 28 1 +

2021-06-04 17:34:08 27 1 +

2021-06-04 19:28:30 17 2 +

2021-06-04 19:50:10 30 2 +

2021-06-04 20:04:50 33 2 -



2021-06-04 20:46:13 34 2 -

2021-06-04 21:48:51 31 2 +

2021-06-04 22:09:34 23 2 -

2021-06-04 22:46:45 40 2 +

2021-06-05 00:20:28 35 2 +

2021-06-05 00:21:53 45 2 -

2021-06-05 11:11:51 36 2 -

2021-06-05 11:21:50 40 2 -

2021-06-05 11:26:48 46 2 +

2021-06-05 11:28:49 41 2 -

2021-06-05 12:25:19 14 1 +

2021-06-05 13:26:54 24 2 -

2021-06-05 14:49:52 33 1 +

2021-06-05 14:49:55 38 1 +

2021-06-05 15:19:37 11 2 +

2021-06-05 15:24:53 34 1 -

2021-06-05 16:19:25 19 2 +

2021-06-05 16:23:26 21 1 +

2021-06-05 16:23:28 19 1 +

2021-06-05 17:24:04 34 1 +

2021-06-05 17:24:05 32 1 +

2021-06-05 17:31:10 35 2 -

2021-06-05 17:58:06 26 2 +

2021-06-05 18:06:59 23 2 -

2021-06-05 18:13:27 20 2 -

2021-06-05 19:23:01 27 2 -

2021-06-05 20:13:13 25 2 -

2021-06-05 20:18:51 16 1 +

2021-06-05 20:48:02 12 2 +

2021-06-05 21:21:57 33 2 +

2021-06-05 23:56:44 35 2 +

2021-06-06 00:21:40 16 2 -

2021-06-06 00:34:16 31 2 -

2021-06-06 02:02:17 36 2 -

2021-06-06 06:26:33 41 2 +

2021-06-06 07:40:20 19 1 +

2021-06-06 08:27:42 14 1 -

2021-06-06 12:54:35 28 2 +

2021-06-06 14:34:54 15 1 +

2021-06-06 14:45:24 27 1 +

2021-06-06 14:55:21 28 2 -

2021-06-06 15:20:55 26 2 -

2021-06-06 16:41:03 29 2 +

2021-06-06 16:58:58 11 1 +

2021-06-06 17:33:12 45 2 -

2021-06-06 18:54:58 35 2 -

2021-06-06 18:57:11 47 1 +



2021-06-06 18:58:44 28 2 -

2021-06-06 19:59:14 34 2 -

2021-06-06 20:16:10 8 2 -

2021-06-06 20:32:57 33 2 -

2021-06-06 22:41:30 38 2 -

2021-06-06 22:45:22 38 2 +

2021-06-07 01:36:13 33 2 -

2021-06-07 04:36:57 42 2 +

2021-06-07 05:35:24 20 2 +

2021-06-07 05:36:58 27 2 -

2021-06-07 06:20:33 35 2 +

2021-06-07 06:36:08 34 2 +

2021-06-07 06:48:00 29 2 +

2021-06-07 06:57:33 34 2 +

2021-06-07 07:06:27 51 2 -

2021-06-07 07:11:56 36 2 +

2021-06-07 07:18:43 24 2 +

2021-06-07 07:23:08 25 2 -

2021-06-07 07:36:19 38 2 +

2021-06-07 07:46:25 28 2 +

2021-06-07 07:46:42 36 1 +

2021-06-07 07:46:43 35 1 +

2021-06-07 07:51:37 32 1 +

2021-06-07 07:51:40 28 3 +

2021-06-07 08:02:13 31 2 +

2021-06-07 08:12:59 37 2 -

2021-06-07 08:16:18 38 2 -

2021-06-07 08:16:44 43 2 +

2021-06-07 08:28:20 38 2 +

2021-06-07 08:41:44 27 2 -

2021-06-07 08:44:43 33 2 -

2021-06-07 08:56:45 43 2 +

2021-06-07 08:59:29 21 2 -

2021-06-07 09:00:06 25 2 -

2021-06-07 09:00:26 37 2 -

2021-06-07 09:03:59 29 2 -

2021-06-07 09:04:08 22 2 -

2021-06-07 09:23:27 34 2 +

2021-06-07 09:23:50 37 2 +

2021-06-07 09:35:29 38 2 -

2021-06-07 09:36:33 35 2 -

2021-06-07 09:57:18 47 2 +

2021-06-07 10:00:02 37 2 +

2021-06-07 10:03:19 38 2 -

2021-06-07 10:06:15 33 2 +

2021-06-07 10:06:27 25 2 +

2021-06-07 10:10:32 25 2 +



2021-06-07 10:14:15 15 1 -

2021-06-07 10:18:36 30 2 -

2021-06-07 10:20:41 25 3 -

2021-06-07 10:34:14 29 2 -

2021-06-07 10:35:48 20 3 -

2021-06-07 10:36:55 32 2 +

2021-06-07 10:39:07 27 2 +

2021-06-07 10:52:24 28 2 -

2021-06-07 10:54:57 26 2 -

2021-06-07 11:48:24 29 2 -

2021-06-07 11:54:29 35 2 -

2021-06-07 12:00:34 40 2 -

2021-06-07 12:08:22 41 2 +

2021-06-07 12:20:00 0 1 +

2021-06-07 12:20:00 0 1 +

2021-06-07 12:20:00 0 1 +

2021-06-07 12:20:00 0 1 +

2021-06-07 12:20:00 0 1 +

2021-06-07 12:20:00 0 1 +

2021-06-07 12:20:00 0 1 +

2021-06-07 12:20:00 0 1 +
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1. Inledning 
Denna utredning görs för att få fram ett underlag för förutsättningarna för att 

exploatera det befintliga verksamhetsområdet på Marjarp norrut. Det är stora 

urbana ytor vars dagvatten redan passerar genom området och i planprogrammet 

blir det ännu mera. För att kunna göra detta utan att påverka måste vatten 

magasineras och då bör man veta hur stora magasin som skall få plats, Det är även 

viktigt att kartlägga vilka flöden som ska passera, om det finns instängda områden 

och vart man behöver höjdsätta mer noggrant för att minimera riskerna för 

översvämning. 

1.1 Beskrivning planprogramområdet 
Programområdet ligger norr om Falköpings stad, cirka 2 kilometer från Falköpings 

resecentrum. Området ligger mellan riksväg 46 och länsväg 184 samt angränsar till 

Marjarps industriområde i väster, öster och norr. Programområdet delas av Västra 

stambanan och fastigheten Ranten 1:1 i en östlig och västlig del. Den västra delen 

avgränsas av Västra stambanan i öster, länsväg 184 i söder och vägen mot 

Torbjörntorp i väst. Den östra delen avgränsas av riksväg 46 i öster och Västra 

stambanan i väst samt tidigare planlagd mark i söder. Båda delar avgränsas i norr 

av en kraftledning. 

Bild 1 visar planprogrammets ungefärliga område. 

Det aktuella planprogramområdet är cirka 110 hektar stort och delas upp i två olika 

avrinningsområden av järnvägen. Ett väster om och ett öster om Västra stambanan. 

Det västra området avrinner till ett dike som rinner vidare norrut utmed stambanan. 

Uppströms är det en del urbana ytor med dagvatten från Falköpings centralort men 

mest är det skogs- och åkermark. Falköpings kommun har tillgång till verktyget 

Scalgo. Detta program anger ytorna till följande för de båda områdena, se figur 2 

och 3 nedan. 
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Figur 2: Bild från Scalgo som visar avrinningsområdet väster om Västra stambanan. 

Det västra området uppgår enligt Scalgo till ca 8,48 kvadratkilometer. De största 

ytorna är åker och skogsmark (ca 75 %). Ungefär 8% utgörs av redan exploaterade 

urbana ytor. Det finns några idag existerande begränsningar i form av till exempel 

trummor under vägar vilka begränsar flödet norrut. 

Det östra området avvattnas norrut via ett dike som passerar Stora Bäckabo och 

under järnvägen där det förenas med diket från västra sidan av stambanan. Det är 

ett stort avrinningsområde som är påverkat av att ca halva centrala Falköpings 

dagvatten passerar där redan idag. Det är mycket åkermark och annan öppen mark 

som också avvattnas.  I Scalgo är det ca 5,5 kvadratkilometer som rinner till 

området. Sannolikt är det ännu mer ytor i form av åkermark som anslutet öster om 

väg 46. Det finns idag en begränsning i form av en trumma i dimension 750 mm 

under en gammal åkerväg. Denna klarar av att avbörda ca 800 liter/sekund, se figur 

2 nedan. 

Figur 3: Bild från Scalgo live som visar avrinningsområdet öster om Västra stambanan. 
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2. Planprogrammets effekter 
Planprogrammet innebär att icke hårdgjord mark kommer bli hårdgjord som 

industrimark eller gatumark och därmed att mängden dagvatten ökar. Skulle inga 

åtgärder genomföras blir det stora mängder dagvatten, se figur 4 och 5 nedan.  

 

Figur 4: Avrinningshydrograf före och efter exploatering Marjarp öster om Västra 
stambanan.

Figur 5: Avrinningshydrograf före och efter exploatering Marjarp väster om Västra 
stambanan. 

För att kompensera för den ökande avrinningen från ytorna har beräkningar med 

magasin genomförts. Principen har varit att ta reda på vilken storlek på magasin 

som behövs för att inte överskrida det maximala flödet innan utbyggnad alltför 

mycket.  

Ett försök att jämföra vilka olika magasinsvolymer som behövs vid olika 

hårdgörningsgrader har genomförts. Dessa får man dock se som ungefärliga 

riktvärden, hur man väljer att bygga ut gator och utformningar kan påverka 

framförallt hur fort avrinningen från ytorna sker och därmed magasinens storlek. Se 

tabell 1 och 2 nedan för de olika områdena. 
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Marjarp väster 

Skede Yta 

betes- 

eller 

åkermark 

(Ha) 

Yta 

industrimark 

(Ha) 

Erforderlig 

magasinsvolym 

(kbm) 

Innan exploatering 30,5 0 0 

85% Industrimark 4,6 25,9 17 000 

80% Industrimark 6,1 24,4 15 700 

75% Industrimark 7,6 22,9 14 500 

70% Industrimark 9,2 21,4 13 300 

Tabell 1 visar olika scenarier samt erforderliga magasinvolymer per scenario för ytorna 
väster om Västra stambanan. 

Marjarp öster 

Skede Yta 

betes- 

eller 

åkermark 

(Ha) 

Yta industri-

mark 

(Ha) 

Erforderlig 

magasinsvolym 

(kbm) 

Innan exploatering 72,2 0 0 

85% Industrimark 10,8 61,4 41 200 

80% Industrimark 14,4 57,8 38 200 

75% Industrimark 18,0 54,2 35 300 

70% Industrimark 21,7 50,7 32 500 

Tabell 2 visar olika scenarier samt erforderliga magasinvolymer per scenario för ytorna 
öster om Västra stambanan. 

Vid Marjarp väster får man ca 180 liter per sekund i högsta flöde från utloppet med 

ett magasin på cirka 16 000 kubikmeter. 

Figur 6: Avrinningskurva före (blå kurva) och efter exploatering av Marjarp väster om 
Västra stambanan (orange kurva) med ett magasin på 16 000 kubikmeter. 
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För Marjarp öster om Västra stambanan får man ett maximalt utflöde på 400 liter 

per sekund om man har ett magasin som rymmer ca 44 000 kubikmeter. 

 

Figur 7: Vid 44 000 kubikmeter magasin får man ned avrinningen efter exploatering till 
400 liter per sekund (orange kurva). Blå kurva visar avrinningen innan exploatering. 

2.1 Östra området inklusive befintlig avrinning 
För att mer i detalj studera hur nuvarande dagvattensystem fungerar och mer i detalj 

se på förutsättningarna för exploatering inom det aktuella planprogramområdet 

öster om järnvägen har en större modell som hanterar detta tagits fram (OBS 

modellen är inte kalibrerad). De beräkningar som genomförts är med ett dygns 

CDS-regn med 100-års återkomsttid och klimatfaktor 1,25. Beräkningarna visar på 

att det behövs ca 100 000-120 000 kubikmeter magasinsvolym för att klara av att 

hålla trycknivåerna så att de inte överstiger 2 meter över dikesbotten. 

 

Figur 8: Grafen visar hur stor volym man har i ett enda magasin vid utloppet från 
området. 
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Utflödet ökar dock till cirka 1600 liter per sekund under regnet på grund av att man 

får en hög trycknivå uppströms befintlig kulvert. 

 

Figur 9: Grafen visar hur avrinningen ut från området ser ut under ett kraftigt 100-
årsregn. 

 

Figur 10: Bild från Scalgo Live, idag finns en svacka som rymmer drygt 34 000 
kubikmeter vatten. 
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Figur 11: Finns även cirka 20 hektar åkermark som delvis rinner ned till aktuellt 
planområde. 

Att ha ett enda så stort magasin är egentligen orimligt inom aktuellt planområde. 

Troligen bör man söka en kombination av lösningar och även göra åtgärder 

nedströms planprogramområdet. 

2.2 Västra området inklusive befintlig avrinning 
Väster om järnvägen är det stor påverkan från avrinningen från det stora 

avrinningsområdet som mest består av naturmark. Väster om vägen mot 

Torbjörntorp finns en trumma under vägen som vid stora regn kan begränsa flödet 

en hel del och stora vattenvolymer kan vid riktigt stora regn troligen samlas vid 

Klockaregårdens koloniområde. På den sidan som skall exploateras finns det idag 

en brunn med storgallerbetäckning där två större 1300 millimeter trummor går ihop 

till en enda 800 millimeter trumma. Ur detta galler kan det enligt modellen komma 

stora flöden. Detta bör tas omhand i det nya planområdet på ett sätt så att inga 

konsekvenser för tänkt byggnation uppstår. För att få en bättre bild av avrinningen 

och hur mycket som verkligen kommer hit bör man försöka mäta och kalibrera 
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modellen.  

 

Figur 22: Bild från Scalgo. Cirka 40 000 kubikmeter vatten kan enligt denna modell 
ansamlas väster om Torbjörntorpsvägen. 

 

Figur 33: Galler vid Torbjörntorpsvägen. 
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Totalt sett blir det stora volymer som skall tas omhand, cirka 85 000-100 000 

kubikmeter. Ett annat alternativ är att öka avrinningen något mera ut från området. 
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3. Slutsats 
För att fördröja dagvatten från ett 100-års regn beräknat med klimatfaktor om 1,25 

krävs stora ytor. För att fördröja dessa vattenmängder utan att byggnader tar skada 

krävs att en lägsta golvnivå regleras över vattennivån. Därutöver krävs att ytor för 

gång- och cykelvägar kan översvämmas. Dessa ställningstaganden tillsammans 

med befintliga ställningstaganden om hantering av dagvatten inom allmän plats och 

fördröjning enligt kommunens dagvattenplan bedöms medföra att byggnader och 

människors hälsa inte riskeras vid sådana skyfall.  

Mängden dagvatten som lämnar området ökar något jämfört med idag men 

avståndet till Slafsan och de flera flödesregleringar som finns mellan 

programområdet och Slafsan bedöms innebära att ökningen inte påverkar Slafsan 

samt att föroreningar inte når Slafsan. 
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Beräkningsfiler: 

 

G:\FörvSamverkan\Anläggningsprojekt\FAL_Skaraborgs logistic 

E3_2019\VA\Anneborg m bakgrund.spf 

Beskrivning av västra området, Storm and Sanitary Analysis 2020, EPA SWMM 

metoden. Ej kalibrerad, generella ytor inom staden, svårt med avrinningen från 

stora naturmarksytan. 

 

"G:\FörvSamverkan\Anläggningsprojekt\FAL_Skaraborgs logistic 

E3_2019\VA\Marjarp utredning 2021.inp" 

Beskrivning av östra området, SWMM 5.1.015 version, generella ytor inom staden, 

ej kalibrerad. 

 

"G:\FörvSamverkan\Anläggningsprojekt\FAL_Skaraborgs logistic 

E3_2019\VA\stormodell ost EPA SWMM m bakgrund nya ytor.spf" 

Beskrivning av östra området, Storm and Sanitary 2020, EPA SWMM metoden, 

generella ytor inom staden, ej kalibrerad. 

 

"G:\FörvSamverkan\Anläggningsprojekt\FAL_Skaraborgs logistic 

E3_2019\VA\Liten lokal modell3 m magasin.spf" 

Beskrivning av planområdena före och efter exploatering, Storm and Sanitary 

analysis 2020. 

 

Regnfilen som använts till SWMM är CDS-regn med 6 min tidssteg, utgår från 

Dahlström 2010 med klimatfaktor 1,25. Kontrollerad mot Kalmar vatten att den 

stämmer. Totalt 165 mm regn. 

"G:\SBF\VAavd\VA-anläggningar\Ledningsnät\Modellering, 

beräkningar\SSA\Regn\CDS 100 år 1 dygn egen.dat" 

 

I de första magasinsberäkningarna är det inbyggda i SSA rainfall designer med 

Dahlström 1,25, totalt 149 mm regn/dygn. 
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Webbadress:
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Undersökningssamråd tillhörande Planprogram för Marjarps 
industriområde Falköpings tätort i Falköpings kommun, Västra 
Götalands län
Handlingar daterade 2020-12-10 för samråd 6 kap 6 § miljöbalken 

Om ärendet
Kommunen har begärt undersökningssamråd med Länsstyrelsen om föreslagen 
detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Programområdet omfattar omkring 110 hektar och syftar till att möjliggöra för en 
utveckling av angränsande industriområde och möjliggöra för etableringar som är 
platskrävande, transportintensiva och medför omgivningspåverkan.

Länsstyrelsens bedömning
Kommunen bedömer att genomförandet av förslaget kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
Avgränsningssamråd ska hållas med Länsstyrelsen om 
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad.

Länsstyrelsen har i tidigare samråd med kommunen uttryckt att exploatering av 
aktuellt område är olämpligt.

I Länsstyrelsens granskningsyttrande inför ÖP från 2017 har följande erinrats mot 
föreslagen markanvändning i Marjarp:

”Att utöka verksamhetsområdet på västra sidan av järnvägen är olämpligt. Det 
står i konflikt med upplevelsen av landskapet, där järnvägen utgör en tydlig gräns, 
förekomsten av fornlämningar och närheten till Friggeråkers kyrkomiljö.

Öster om befintligt verksamhetsområde har en dialog förts med kommunen om att 
undanta områden med forn- och kulturlämningar. Ett av dessa är skyddade i 
detaljplan för Marjarp, vilket var viktigt för att detaljplanen skulle bedömas som 
lämplig. Längs väg 46 finns, inom föreslagen utvidgning, ytterligare 
fornlämningar, vilka i tidigt planskede för Marjarps industriområde, uteslutits på 
grund av konflikt med kulturmiljön. I zonen längs väg 46, från kraftledningen till 
Marjarps gård, där dessa fornlämningar finns, är det olämpligt med en utbyggnad 
av verksamhetsområdet. ”

Länsstyrelsen noterar att Falköpings kommun i sin digitala översiktsplan enbart 
redovisar Länsstyrelsen erinran vad gäller den västra delen.
Översiktsplanens utpekade områden berörs direkt av kommunens planprogram för 
Marjarps industriområde.

Samhällsbyggnadsenheten
Emma Ahlgren

Planhandläggare
010- 224 47 14

emma.ahlgren@lansstyrelsen.se

Falköpings kommun
stadsbyggnad@falkoping.se 

mailto:stadsbyggnad@falkoping.se
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En utbyggnad av industriområdet skulle betyda stor negativ påverkan på 
fornlämningslandskapet. Läsbarheten i landskapet försvinner, där fornlämningar 
ingår i ett stort, rikt kulturlandskap som riskerar att förstöras för alltid. Värdefull 
kunskap går förlorad och ett rikt kulturarv försvinner.

Fornlämningarna som påverkas är stensättningar, stenkammargravar, gånggrifter, 
hällkistor, boplatser, domarring, mm som påvisar mänsklig aktivitet från 
stenåldern. Dessa skulle vid ett planprogram inte kunna upplevas eller kunna 
förstås i sitt sammanhang. Flertalet av fornlämningarna skulle även behövas 
undersökas och tas bort, dvs förstöras. Fornlämningar undersöks och tas bort 
endast om de medför hinder eller olägenhet som inte står i förhållande till 
fornlämningens betydelse. Ur kulturmiljösynvinkel överstiger fornlämningarnas 
betydelse vida de allmänna intressen som ett planprogram för industri innebär. 

Planläggningen i Marjarp har under flera år utökats successivt. Detaljplaner har 
vunnit laga kraft, ändrats och utökats. Dialogen mellan kommunen och 
Länsstyrelsen har hela tiden kretsat kring fornlämningsfrågan och påverkan på 
riksintresseområdet (Kambrosilur) för kulturmiljövården.

Nuvarande planlagda områden i Marjarp motsvarar den utbredning som tidigare 
processer har resulterat i och vid den omfattning som är förenlig med 
Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen. Eftersom 
fornlämningsbilden är starkt knuten till riksintresseområdets uttryck i landskapet 
leder resonemanget ovan till summeringen att fortsatt planering enligt 
planprogrammets utbredning kan komma att bli omöjligt att genomföra. 

Anledningen till Länsstyrelsens bedömning att en betydande miljöpåverkan inte 
kan uteslutas är att ”störande industriverksamhet” kan inkludera 
industriverksamhet med hög riskbild, exempelvis omfattande kemikaliehantering, 
vilket dock inte framgår av det underlag som Länsstyrelsen tagit del av. Om sådana 
verksamheter är aktuella behöver detta inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en redovisning om vilken 
miljöpåverkan, vilka störningar som planerad verksamhet kan ge på närliggande 
bostäder. Som närmaste bostäder räknas inte bara det närmaste bostadsområdet 
(som också ligger nära planområdets gräns) utan också de enskilda bostäder som 
finns runt planområdet. Påverkan på närliggande koloniområde ska också 
beskrivas. Exempel på störningar är luft och luktutsläpp, stoft och damm, buller, 
vibrationer, ljus, påverkan på enskilda brunnar. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de beräkningar som behövs för att 
redovisa planens påverkan på omgivningen. Den ska också innehålla förslag på de 
åtgärder som kan vara nödvändiga att göra för att undvika störningar på 
närliggande bostäder. Det är kommunens uppgift att bedöma vilken påverkan 
planen kan ha för närliggande bostäder.

Natura 2000-område och fridlysta arter kan även riskera påverkas negativt. Det 
handlar om ett större område som har flera höga naturvärden i form av generellt 
biotopskyddade objekt, ängs- och betesmarker, våtmarker och rikkärr. 

En naturinventering ska göras för att identifiera eventuella biotoper med goda 
förutsättningar för förekomst av skyddade arter. Identifierade biotoper behöver 
inventeras närmare om de påverkas genom planen. Om kommunen avstår från att 
närmare inventera till exempel ett ”grodlämpligt” dike bör det finnas en 
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kvalificerad bedömning att biotopen trots allt bara har ringa betydelse för skyddade 
arter. Innan fältarbete kan lämpligen Artportalen kollas och kontakt tas med lokala 
föreningar som kan ha kunskaper om flora och fauna i området. Utifrån ett sådant 
underlag och en besiktning av området kan man avgöra vilken ambitionsnivå som 
är rimlig i fältinventeringen. Obs dock att avsaknad av uppgifter i Artportalen och 
hos lokala föreningar inte behöver innebära att skyddade arter saknas. Inom detta 
område vet vi sedan tidigare att den strikt skyddade buskmusen finns samt även 
åkergroda.

Natura 2000-område
Kommunen uppger att ”planprogrammet bedöms kunna medföra en betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed upprättas. 
Undersökningen har avgränsats till de frågor som kan innebära en viss 
miljöpåverkan och dessa frågor belyses i planprogrammet. De frågor som bör ligga 
till grund för avgränsningssamråd är: Påverkan på naturmiljön inklusive generella 
biotopskyddet samt rödlistade och fridlysta arter.” Länsstyrelsen vill betona att det 
är av stor vikt att kommunen även räknar med Natura 2000-området Friggeråker 
Stora Bäckabo norr om planområdet.

Det är ett extremrikkärr nedströms det tänkta planområdet. Det finns risk för 
påverkan på detta från planområdet. Natura 2000-området ligger endast cirka 150 
meter ifrån planområdets norra gräns. Då Natura 2000-området utgörs av ett 
extremrikkärr är det viktigt att det utreds hur hydrologin kan påverkas av föreslaget 
planområde. Frågor som är viktiga att utreda är bland annat vart det naturliga 
dagvattnet tar vägen i området. Hur kommer detta dagvatten ledas bort? Och vart 
kommer det ledas bort? Påverkas det naturliga flödet till rikkärret av planen och 
dess dagvattenhantering? Det är stora ytor i närheten av Natur 2000-området som 
kommer påverkas av planförslaget. Stora ytor kommer säkerligen också hårdgöras. 

Förändringar i hydrologi och hydrokemi är ett av de största hoten mot rikkärr. Då 
tillrinningsområdet delvis ligger utanför området kan verksamheter utanför gränsen 
vara ett hot mot utpekade naturtyper och arter. Välbevarad grundvattenstatus är 
också en viktig förutsättning för att naturtyperna ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden. Kvävenedfall liksom försurning kan orsaka att naturtypernas 
naturliga artsammansättning påverkans negativt.

Artskydd
Fridlysta arter enligt både 4 § och 6 § artskyddsförordningen har identifierats inom 
området. Direkta ingrepp i deras livsmiljöer kommer att ske. Även groddjur och 
häckande fågel riskerar påverkas av planförslaget. Därmed kan det inte uteslutas att 
dispens från artskyddet kan komma att krävas. Om inte dispens ska krävas måste 
skyddsåtgärder vidtas som uppenbart hindrar de tänkta åtgärderna inom planen från 
att skada de fridlysta arternas livsmiljöer. 

Om inte skyddsåtgärder vidtas måste dispens från artskyddet sökas. Eftersom det 
bland annat gäller strikt skyddade arter enligt 4 § artskyddsförordningen kan 
dispens endast meddelas om det är av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av 
andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse (AFO 14 § 
punkt 3c).

Kommunen måste visa att planen går att genomföra med hänsyn till de fridlysta 
arterna, vilket fortsättningsvis blir en fråga för kommunen att hantera.
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Kommunen skulle kunna klara vanliga fridlysta arter, som åkergroda, med enbart 
skyddsåtgärder. Men för buskmusen är det betydligt svårare att säkerställa att man 
inte påverkar dess livsmiljö genom enbart skyddsåtgärder. Planområdet omfattar 
vad som troligen är deras livsmiljö. Eftersom buskmusen sannolikt förekommer 
inom planområdet finns därför en beaktansvärd risk att dess fortplantningsområde 
eller viloplats kan komma att skadas eller förstöras, beroende på utformning av 
planområdet. Det måste utredas om deras livsmiljö påverkas eller om det avsätts 
som naturområde eller liknande.

Vatten
Påverkan på yt- och grundvatten bör ligga till grund för avgränsningssamrådet. 
Miljökonsekvensbeskrivningen bör omfatta påverkan på det nedströms liggande 
grundvattenberoende Natura 2000 området Stora Bäckabo samt påverkan på 
grundvattenförekomsten Falköpings kalksten. Enligt SGU:s kartläggning finns i 
området sand och grus, genomsläppliga jordarter som medför en ökad sårbarhet för 
berörda grundvattenförekomster.

Miljökonsekvensbeskrivningen bör även omfatta områdets påverkan på sumpskog 
och våtmarkskomplex öster om järnvägen och de naturvärden som finns kopplade 
till dessa. För markavvattning krävs som en regel en ansökan om dispens från 
markavvattningsförbudet samt en ansökan om markavvattning. En sådan ansökan 
görs till Länsstyrelsen. 

Synpunkter inför det fortsatta planarbetet

Hälsa/Säkerhet
Länsstyrelsen anser att det är positivt att såväl skyfall som farligtgodsfrågorna är 
belysta i checklistan från kommunen och att dessa frågor ska utredas. Eventuella 
risker från överlämningsbangården bör också inkluderas i riskutredning.

Biotopskydd
Flera generellt biotopskyddade objekt kommer att påverkas av planförslaget. Det är 
viktigt att kommunen tänker på kompensationsåtgärder för de nu tänkta ingreppen i 
dessa biotopskydd. Biotopskydden är livsmiljöer för fridlysta arter som 
identifierats i området. Det är viktigt att förstå att biotopskyddens läge i förhållande 
till varandra och omgivande strukturer kan vara avgörande för att de fridlysta 
arterna kan finnas kvar i området. Det är till exempel viktigt att det finns en 
koppling mellan solbelysta stensamlingar, vatten och lövskog. Det medger att till 
exempel grod- och kräldjurens hela livscykel tillgodoses i området. Det är lämpligt 
att kompensationen inte bara blir en direkt ersättning för exakt den längd eller yta 
som skadas. Utöver att motsvarande ersättningsmiljöer byggs upp, bör också 
biotopförbättrande åtgärder utföras lämpliga för de identifierade fridlysta arterna i 
området. 

I första etappen av logistikcentrumet vid Marjarp så skapade man naturområden 
där man byggde upp en rad kompensationsåtgärder. 

Ekosystemtjänster och grön infrastruktur
För att på ett kostnadseffektivt sätt skapa en god miljö, med biologisk mångfald, 
attraktiva vistelsemiljöer och stabilitet i ett förändrat klimat, behöver kommunen 
tidigt fundera över hur ekosystemtjänsterna kan utnyttjas och utvecklas inom och i 
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anslutning till området. Ekosystemtjänster är de nyttor och tjänster som naturen 
tillhandahåller, såsom luft- och vattenrening, temperaturreglering, bullerdämning, 
pollinering, livsmedel och estetiska värden. Exempelvis kan träd (inhemska) 
planteras som dämpar buller, renar luft, buffrar mot översvämningar vid skyfall 
och ger skugga vid värmeböljor, fågel- och fladdermusholkar sättas upp 
(Fladdermöss är dock ljuskänsliga och holkar bör sättas upp i lägen skyddade från 
belysning), och blommor samt blommande träd och buskar planteras. Istället för 
gräsmattor som behöver klippas ofta, kan delar av området sättas av som 
blommande äng, som istället slås två gånger per säsong och skapar värden för 
fjärilar och andra pollinatörer som bidrar till rikare skördar i området. Med fördel 
väljs arter som är torktåliga och i stor utsträckning ”sköter sig själva”.

Det är positivt om en del befintlig vegetation kan bevaras inom området, 
företrädelsevis grövre träd. Kommunen bör också titta på området i ett 
landskapsperspektiv och planera för en fungerande grönstruktur genom området. 
Detta främjar både möjligheterna till rekreation och friluftsliv (folkhälsa) och 
möjligheterna för arter att spridas inom och genom området (biologisk mångfald). 
Använd gärna kommunekologen (eller motsvarande kompetens) i ett tidigt skede. 
Tänk till exempel på hur befintliga naturområden inom Marjarpsområdet kan 
kopplas ihop med nya.

Dagvatten
Dagvattenutredningen bör i så stor utsträckning som möjligt beskriva hela 
dagvattenhanteringen inom planområdet, för att tidigt i planprocessen säkerställa 
lämpliga ytor för fördröjning och rening samt åtgärder för att begränsa mängden 
dagvatten från området. 

Länsstyrelsen vill även påtala vikten i att så tidigt som möjligt i planprocessen ta 
initiativ till att hos Mark- och miljödomstolen begära att berörda markavvattnings- 
och dikesföretag omprövas eller upphävs. 

Jordbruksmark 
Eftersom en betydande areal jordbruksmark tas i anspråk bör en utredning enligt 3 
kap. 4§ Miljöbalken utföras, för att leva upp till vad lagen kräver. Utredningen 
består av följande tre frågor:

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?

3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?

Om dessa frågor utreds lever kommunen upp till vad som krävs enligt lagen och 
det kan ge ett bra stöd vid en eventuell överklagan.

De som medverkat i beslutet
Företrädare för naturavdelningen, miljöskyddsavdelningen, 
samhällsavdelningen, landsbygdsavdelningen samt 
vattenavdelningen har bidragit till beredningen av detta yttrande. 
Detta yttrande har beslutats av planhandläggare Matilda Wirebro 
med planhandläggare Emma Ahlgren som föredragande
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Matilda Wirebro
                                                                      Emma Ahlgren

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen, 
Vattenavdelningen, 
Samhällsavdelningen, 
Landsbygdsavdelningen, 
Miljöskyddsavdelningen
FC Plan- och bygg
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Upplysningar

Planer som har påbörjats från och med 2018-01-01 ska hanteras i enligt 
ändringarna av 6 kapitlet miljöbalken (2017:955) och 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Efter ett undersökningssamråd ska kommunen fatta beslut om betydande 
miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller 
emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska också göras tillgängligt för 
allmänheten. 
Om kommunen beslutar att genomförandet av planen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras. Inom den 
processen ska ett avgränsningssamråd hållas om 
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad.

Miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Att undersöka om genomförandet av en plan eller ett program kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan

5 § Vid en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska identifieringen av 
omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande 
miljöpåverkan utgå ifrån 
1. i vilken utsträckning planen, programmet eller ändringen

a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller 
lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom 
att fördela resurser, 

b) har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer 
eller program medför,
c) har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen 
av miljöaspekter i övrigt, eller

d) har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen,
2. miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen,
3. de sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande 
egenskaper,
4. i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna,
5. miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper, 
6. miljöeffekternas omfattning,
7. riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga 
olyckor eller andra omständigheter,
8. det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv 
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller 
andra utmärkande egenskaper i naturen, och
9. påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, 
inom Europeiska unionen eller internationellt.



Undersökning av miljöpåverkan 
Planprogram för Marjarps industriområde 

Falköpings tätort 

 

 



Undersökning 2020-12-10 

Planprogram för Marjarps industriområde 

 

 

1 

 

Undersökning (Checklista miljöbedömning) 

Enligt 6 kap. 3 § Miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras om en plans eller ett 
programs genomförande kan antas innebära till betydande miljöpåverkan. Undersökningen 
görs för att ta ställning till om en miljöbedömning för programmet behövs eller inte, enligt 
PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 5 - 6 §. Undersökningen är också ett underlag för att 
avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen 
eller i en eventuell miljökonsekvens-beskrivning. Följande checklista utgår från 
miljöbedömnings-förordningens 5 §. 

OBS! Den bedömning som görs är preliminär och kan behöva omvärderas om ny kunskap 
tillförs planen. 

 

Beskrivning 

Programmets storlek och syfte: Programområdet omfattar omkring 110 
hektar och syftar till att möjliggöra för en 
utveckling av angränsande industriområde 
och möjliggöra för etableringar som är 
platskrävande, transportintensiva och 
medför omgivningspåverkan. 

Befintlig markanvändning: Jord- och skogsbruksmark. 

Beskriv förslaget: Förutom områden som bedöms behöva 
skyddas från exploatering och områden för 
hantering av dagvatten föreslås mark för 
industrietableringar. 
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Bild 1 visar ett ortofoto med programområdet markerat med röd streckad linje. 
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Planprogrammets karaktär  

Planprogrammet medger Nej Kanske Ja Kommentar 

Användning som kräver tillstånd 

enligt Förordningen om miljöfarlig 

verksamhet & hälsoskydd, 5 § 

 

 

 

x 

 Planprogrammet föreslår inte någon 
specificering av användningen 
industri vilket kan innebära att 
verksamheter som kräver tillstånd 
kan etableras men tillsynsmyndighet 
ställer krav på verksamheters 
miljöpåverkan vid etablering. 

Användning av verksamhet som 

finns angiven i PBL, 4 kap. 34 § 

 

 

 x Planprogrammet syftar till att 
möjliggöra för industrier vid 
efterföljande detaljplanering. 

Mark- eller vattenanvändning som 

är tillståndspliktig enligt MB 9 kap 

och miljöprövningsförordningen 

(SFS 2013:251) 

 

 

 

x 

 Planprogrammet föreslår inte någon 
specificering av användningen 
industri vilket kan medföra att vissa 
verksamheter enligt MB 9 kapitlet 
och miljöprövningsförordningen 
kan komma att förekomma. 

Planprogrammet har betydelse för 

andra planers miljöpåverkan 

  x Planprogrammet föreslår möjliggöra 
för utökning även av befintliga 
verksamheter söder om 
programområdet vilket kan medföra 
påverkan på den planens 
miljöpåverkan. 

Planprogrammet har betydelse för 

genomförande av EU:s 

miljölagstiftning (gäller t.ex. 

vattendirektivet) 

 x  Planprogrammet syftar till att 
möjliggöra för industrietableringar 
med närhet till dryport Skaraborg 
vilket kan bidra till fler 
godstransporter via tåg och färre via 
lastbil. Därmed kan det innebära 
mindre utsläpp av växthusgaser. 
Samtidigt föreslås inte 
industrianvändningen preciseras 
och verksamheter kan komma att 
etableras som skulle kunna få 
betydelse för genomförande av EU:s 
miljölagstiftning.   

 

Vilken påverkan innebär projektet Ingen Viss Betydande Kommentar 

Ianspråktagande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs (grus- 
eller bergtäkt, dricksvatten, 

 

 

 

x 

 

 

Åker- och skogsmark 
kommer tas i anspråk men 
det är oklart om 



Undersökning 2020-12-10 

Planprogram för Marjarps industriområde 

 

 

4 

 

högklassig åkermark etc.)  åkermarken är högklassig. 

 

Uppsatta Mål Nej Kanske Ja Kommentar 

Risk att projektet åstadkommer 

effekter som motverkar nationella 

miljömål 

  x Eftersom åker- och skogsmark 
kommer tas i anspråk finns risk att 
ett genomförande av plan-
programmet negativt påverkar 
miljömålen Rikt odlingslandskap 
och Levande skogar. Men ett 
genomförande bedöms också kunna 
verka positivt för uppfyllande av 
miljömålen God bebyggd miljö och 
Begränsad klimatpåverkan. 

Projektet strider mot regionala 

miljömål (t.ex. Länsstyrelsens) 

 x  
Samma som ovan. 

Projektet strider mot kommunens 

handlingsprogram för 

naturvårdsarbetet i Falköpings 

kommun. 

x   Planprogrammet ska följa 
kommunens naturvårdsprogram.  

 
Planen strider mot kommunens ÖP 
eller FÖP 

x 
  Planprogrammet ska följa 

översiktsplanen och är en 
precisering av den.  

 

Platsens förutsättningar och planens effekter/påverkan 

Platsens förutsättningar (Programområdet berörs av) Planprogrammets effekter/påverkan 

Naturmiljö/Naturvård Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-

ande 

Kommentar 

Internationella 
konventioner (Natura 
2000, Unescos världsarv 
etc.) 

  x Omfattas 
inte men 
finns norr 
om program-
området. 

 x  Programmet 
bör säkerställa 
att kommande 
detaljplaner 
inte påverkar 
Natura 2000-
område genom 
ställningstagan
den kring 
dagvattenhante
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ring. 

 
Riksintressen för 
naturmiljö/naturvård (MB 
3kap 6§) 
 

x   Omfattas 
inte. 

x   Bedöms inte 
påverka. 

Skyddad natur enligt 7 kap 

MB (t.ex. naturreservat) 

x   Omfattas 
inte. 

x   Bedöms inte 
påverka. 

Strandskydd x   Omfattas 
inte men 
finns norr 
om program-
området. 

x   Bedöms inte 
påverka. 

Biotopskydd   x Biotopskydd 
enligt bilaga 
2 och 3 till 
förordningen 
om områdes-
skydd före-
kommer inte 
inom 
program-
området 
men finns 
norr om. Det 
finns flertalet 
biotoper 
som om-
fattas av det 
generella 
biotop-
skyddet. 

 x  Programmet 
bör säkerställa 
att kommande 
detaljplaner 
inte påverkar 
biotopskyddso
mråden enligt 
andra och 
tredje bilagan 
till förord-
ningen om 
områdes-skydd. 
Ett antal 
biotoper som 
omfattas av det 
generella 
biotopskyddet 
kommer 
påverkas och 
måste 
kompenseras. 

Vattenskyddsområde 

(vattentäkt) 

x   Omfattas 
inte. 

x   Bedöms inte 
påverka. 

Naturminne x   Omfattas 
inte. 

x   Bedöms inte 
påverka. 

 
Nyckelbiotop 

x   Omfattas 
inte. 

x   Bedöms inte 
påverka. 
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(enl. skogvårdsstyrelsen) 

Rödlistade arter 

(Sällsynt eller hotad 

art/samhälle) 

  x Det finns 
flertalet 
rödlistade 
arter. 

 x  Programmet 
bör genom 
ställningstagan
den säkerställa 
att kommande 
detaljplaner till 
viss del tar 
hänsyn till 
rödlistade arter.  

Höga naturvärden 

(regionalt eller kommunalt 

utpekat i t.ex. 

naturvårdsprogram) 

  x Det finns 
höga 
naturvärden 
inom 
program-
området. 

 x  Programmet 
utformas så att 
naturvårdsprog
rammet följs 
men vissa 
naturvärden 
kommer 
eventuellt inte 
skyddas. 

Ekologiskt särskilt känsligt 

område (t.ex. utpekat i 

ÖP) 

x   Omfattas 
inte. 

x   Bedöms inte 
påverka. 

Betydande förändringar i 

antal/sammansättning av 

arter 

  x Program-

området 

består till 

stor del av 

åkermark 

med 

monokultur 

men även 

skogsområd

en med 

troligen 

större 

artantal. 

 x  Planprogramm

et bedöms 

kunna medföra 

både fler och 

färre arter på 

olika platser 

eftersom vissa 

delar som är 

åkermark 

kanske blir 

naturområden. 

Införande av ny växtart x     x  Vid 
kompensations
åtgärder för 
exempelvis 
alléer skulle det 
kunna 
förekomma. 



Undersökning 2020-12-10 

Planprogram för Marjarps industriområde 

 

 

7 

 

Införande av ny djurart x    x   Programmet 
bedöms inte 
innebära 
införande av ny 
djurart. 

Barriärskapande effekt för 

djurens rörelsemönster 

x   Det finns 

idag 

barriärer för 

djurarter i 

form av 

vägar och 

Västra 

stambanan. 

 x  Programmet 
kommer 
innebära nya 
gator och 
bebyggelse 
men bör också 
beakta en 
grönstruktur 
med möjlighet 
till spridning. 

 

 

Platsens förutsättningar (Planprogramområdet berörs 
av) 

Planprogrammets effekter/påverkan 

Rekreation och friluftsliv Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-

ande 

Kommentar 

 

Riksintressen för friluftsliv 

(MB 3 kap 6§ och 4kap 2§) 

 

x   Omfattas 

inte. 

x   Bedöms inte 

påverka. 

 

Viktigt rekreationsområde 

(t.ex. utpekat i ÖP)   

 

Påverkas tillgänglighet till 

strövområden, 

vandringsleder, 

friluftsanläggningar? 

 

x   Omfattas 

inte. 

 x  Programmet 

bör innehålla 

ställningstagan

den så att 

kommande 

detaljplanering 

beaktar möjlig-

heten att 

besöka natur-

områden. 

Platser för lek/idrott x   Omfattas 

inte. 

x   Bedöms inte 

påverka. 

Social rörelsestruktur   x Förutom till 

och från 

arbete finns 

personer 

 x  Programmet 

bör innehålla 

ställningstagan

den så att 
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som rör sig i 

området på 

grund av 

naturvärden. 

kommande 

detaljplanering 

beaktar fram-

komlighet och 

viktiga natur-

värden. 

 

Platsens förutsättningar (Planprogramområdet berörs 
av) 

Planprogrammets effekter/påverkan 

Kulturintressen Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-

ande 

Kommentar 

 

Riksintressen för 

kulturmiljövården (MB 

3kap 6§) 

  x Planområdet 

omfattas av 

riksintresset 

kultur-

miljövård 

Kambrosilur

området. 

 x  Planprogramm

et innebär 

troligen 

påverkan på 

värdebärande 

element men 

bör föreslå 

ställningstagan

den så att 

betydande 

påverkan 

undviks. 

 

Kulturreservat 
x   Omfattas 

inte. 

x   Bedöms inte 

påverka. 

 

Fornminne 

 

  x Det finns 

cirka 30 forn-

lämningar 

inom och i 

närheten av 

program-

området. 

  x Programmet 

kommer 

troligen 

medföra att 

vissa forn-

lämningar 

behöver slut-

undersökas och 

borttagas. 

Ställnings-

taganden bör 

formuleras så 

att vissa forn-

lämningar 

inkorporeras i 

områdets 
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utformning och 

att vissa kan bli 

mer tillgängliga 

för 

allmänheten. 

 

Byggnadsminne 

 

x   Omfattas 

inte. 

x   Bedöms inte 

påverka. 

 

Kulturmiljö 

 

  x Omfattar 

delvis 

kulturmiljö-

område 

Friggeråker 

kyrkby med 

regionalt 

bevarande-

värde. 

 x  Programmet 

kan innebär på-

verkan men bör 

även föreslå 

ställningstagan

den så att 

betydande på-

verkan kan 

undvikas. 

 

Annan värdefull 

kulturmiljö (t.ex. utpekat i 

ÖP eller bevarandeplan) 

 

x   Friggeråker 

kyrka ligger 

norr om 

program-

området. 

 x  Programmet 

innebär ingen 

direkt påverkan 

på kyrkan eller 

kyrkmiljön men 

intentionen är 

att möjliggöra 

för byggnader 

närmare än 

möjligt enligt 

gällande 

detaljplaner.  

 

Landskaps-/stadsbild 

 

 x    x  Programmet 

innebär 

påverkan på 

värdebärande 

element men 

bör föreslå 

ställningstagan

den så att 

betydande 

påverkan kan 

undvikas. 
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Platsens förutsättningar (Planprogramområdet berörs 
av) 

Planprogrammets effekter/påverkan 

Markens egenskaper Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-

ande 

Kommentar 

Markföroreningar (tidigare 

använts som tipp, 

utfyllnadsplats etc.) 

x   Det finns 
ingen 
registrerad 
historia som 
pekar på att 
det funnits 
någon typ av 
verksamhet 
på platsen 
som 
betydligt 
förorenat 
marken.  

 x  Programmet 
syftar till att 
möjliggöra för 
industri-
etableringar 
som skulle 
kunna medföra 
markförorening 
men verksam-
heternas miljö-
påverkan ska 
prövas vid 
etablering. 

Geologiskt instabila 

grundförhållanden (risk 

för sättningar, erosion, 

skred, ras etc.) 

 x  
Det kan 
förekomma 
risk för 
erosion vid 
ett dike i 
program-
områdets 
norra del. 

 x  Planprogramm
et möjliggör för 
exploatering av 
marken men 
eventuella 
geotekniska 
problem 
hanteras vid 
detaljplanelägg
ning. 

Radon  

(Finns identifierade 

riskområden?) 

  x 
Bergrundska
rtan för 
Skaraborgs 
län visar att 
planområdet 
ligger inom 
område med 
alunskiffer, 
vilket 
innebär hög 
risk för 
markradon.  
 

 x  Programmet 
bör innehålla 
ställningstagan
den så att 
kommande 
detaljplaner 
beaktar risken 
för markradon. 
Dessutom 
hanteras frågan 
i bygglovs-
processen. 

 
Värdefull geologisk 
formation  
 

x   
Omfattas 
inte. 

x   Bedöms inte 
påverka. 

 

 



Undersökning 2020-12-10 

Planprogram för Marjarps industriområde 

 

 

11 

 

Platsens förutsättningar (Planprogramområdet berörs 
av) 

Planprogrammets effekter/påverkan 

Luft Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-

ande 

Kommentar 

Obehaglig lukt  x  Det kan 
förekomma 
lukt från 
jordbruk 
som kan 
upplevas 
som 
obehaglig. 

  x Ett genom-
förande av 
programmet 
innebär att 
jordbruks-
marken 
ianspråktas och 
därmed att 
lukten 
försvinner. 
Programmet 
syftar dock till 
att möjliggöra 
för etableringar 
med 
omgivnings-
påverkan vilket 
kan innebära 
obehaglig lukt. 
Verksamhetern
as miljö-
påverkan 
prövas vid 
etablering. 

Överskridna 
miljökvalitetsnormer 

x   Generellt är 
luftkvaliteten 
i Falköping 
god och 
under lägsta 
tröskel för 
miljökvalitets
norm. 

 x  Programmet 
syftar till att 
möjliggöra för 
industri-
etableringar 
med 
omgivnings-
påverkan vilket 
kan påverka 
luftkvaliteten. 
Miljöpåverkan 
från verksam-
heter prövas vid 
etablering. 

Väsentliga luftutsläpp 
(från trafik eller industriellt 
utsläpp). 

x   Det före-
kommer 
luftutsläpp 
från fjärr-
värme-
pannan 

 x  Samma som 
ovan. 
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söder om 
program-
området 
men det 
regleras av 
ett miljö-
tillstånd. 

 

Platsens förutsättningar (Planprogramområdet berörs av) Planprogrammets effekter/påverkan 

Vatten Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-

ande 

Kommentar 

Överskridna 
miljökvalitetsnormer 

  x MKN för en 
grundvatten-
förekomst 
som 
omfattas av 
program-
området 
uppnår inte 
god kemisk 
status. 
Program-
området 
avvattnas till 
Slafsan som 
inte uppnår 
god kemisk 
eller 
ekologisk 
status. 

 x  Programmet 
bör innehålla 
ställnings-
taganden så att 
kommande 
detaljplanering 
beaktar 
hantering av 
dagvatten så att 
miljökvalitets-
normer för 
Slafsan inte 
påverkas 
negativt.  

Översvämningsrisk  x  Det finns 
låglänta 
områden 
som kan 
över-
svämmas vid 
skyfall. 

 x  En dagvatten-
utredning ska 
svara på ifall 
ställningstagan
den bör 
föreslås för att 
undvika risk för 
människors 
hälsa och 
säkerhet. 

Viktig grundvattenresurs   x 
Planområdet 
omfattas av 
två 
grundvattenf
örekomster: 
Falköping-
Skövde, och 
Falköpings 

 x  Programmet 
bör föreslå 
hantering av 
dagvatten 
främst via 
öppna diken 
och därmed bör 
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kalksten 
grundvatten.  
 
Falköping 
Kalksten har 
en 
otillfredsställ
ande kemisk 
status, 
medan 
grundvattnet 
i  
Falköping-
Skövde har 
en god 
kemisk 
grundvattens
tatus. 
 

inte heller 
grundvatten-
förekomsterna 
påverkas 
negativt. 

Viktig ytvattenförekomst x   
Omfattas 
inte.  

x   Bedöms inte 
påverka. 

Infiltrationsförhållanden, 
avrinning eller 
dräneringsmönster. 

  x 
Det finns 
fem 
diknings- 
och mark-
avvattnings-
företag inom 
program-
området. 

  x Hela eller delar 
av diknings- 
och mark-
avvattnings-
företagen 
behöver 
upphävas. 

Vattendom krävs   x    x Samma som 
ovan. 

 

Platsens förutsättningar (Planprogramområdet berörs 
av) 

Planprogrammets effekter/påverkan 

Störningar 

Hälsa och säkerhet 

Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-

ande 

Kommentar 

Lokalisering inom 

skyddsavstånd för 

störande verksamhet. 

  x Flera av 
terminalerna 
bullrar och är 
anmälningsp
liktiga.  

x   Syftet med 
plan-
programmet är 
att möjliggöra 
för fler industri-
etableringar 
som i sin tur 
kan vara 
störande. Alltså 
bedöms ingen 
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problematik 
föreligga.  

Lokalisering inom 

skyddsavstånd för farligt 

gods  

  x Delar av 
program-
området 
ligger inom 
skydds-
avstånd för 
transportlede
r för farligt 
gods. Dessa 
ledder är 
Länsväg 184, 
Riksväg 46 
och Västra 
stambanan. 

 x  Vid 
detaljplanering 
kommer 
riskutredning 
genomföras. 

Exponering av ljudnivåer 

över riktvärden 

  x Delar av 
program-
området 
ligger nära 
Västra 
stambanan 
samt riksväg 
46 och 
länsväg 184. 

x   Programmet 
syftar till att 
möjliggöra för 
industrietableri
ngar och 
därmed 
bedöms inte 
buller vara ett 
problem. På 
grund av 
avståndet till 
bostads-
områden 
bedöms buller 
från program-
området inte 
heller bidra till 
överskridande 
av riktvärden. 

Exponering av vibration 

över riktvärden 

 x  Västra 
stambanan 
samt riksväg 
46 och 
länsväg 184. 

 x  Programmet 
syftar till att 
möjliggöra för 
industrietableri
ngar och 
därmed 
bedöms inte 
vibrationer vara 
ett problem. På 
grund av 
avståndet till 
närmsta 
bostads-
områden 
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bedöms 
vibrationer från 
program-
området inte 
heller bidrar till 
överskridande 
av riktvärden. 

Djurhållning/ allergi   x Delar av 
program-
området 
används som 
betesmark 
för får. Norr 
om program-
området 
finns en 
djurpark. 

 x  Programmet 
kan innebära 
grönområden 
som sköts 
genom 
exempelvis 
betande får. På 
grund av 
avståndet till 
närmsta 
bostads-
områden 
bedöms 
djurhållning 
inom program-
området inte 
heller bidrar till 
olägenheter. 

Exponering av störande 

ljussken 

  x Program-
området 
angränsar 
industrimark 
i söder med 
ljus som kan 
upplevas 
som 
störande.  

x   Programmet 
syftar till att 
möjliggöra för 
industrietableri
ngar och 
därmed 
bedöms inte 
ljussken vara 
störande. På 
grund av 
avståndet till 
närmaste 
bostads-
områden 
bedöms 
ljussken från 
program-
området inte 
heller vara 
störande. 
Ljusmaster och 
liknande är 
bygglovspliktiga 
och frågan om 
påverkan 
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hanteras 
därmed i 
bygglovs-
processen.  

Risk för olyckor p.g.a. 

fordonstrafik 

x   Omfattas 
inte eftersom 
det saknas 
större gator 
eller vägar 
inom 
program- 
området. 

x   Programmet 
bör innehålla 
ställningstagan
den som 
möjliggör för 
separering av 
oskyddade 
trafikanter 
genom gång- 
och cykelvägar. 

 

Platsens förutsättningar (Planprogramområdet berörs av) Planprogrammets effekter/påverkan 

Energi Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-

ande 

Kommentar 

Användning av icke 

förnyelsebar energi 

x    Omfattas 
inte. 

x    Det går inte att 
spekulera vilka 
energikällor 
verksamheter 
som etableras 
inom program-
området 
kommer 
använda men 
programmets 
utformning 
möjliggör för 
utbyggnad av 
infrastruktur för 
förnyelsebar 
energi. 
Programmet 
syftar också till 
att möjliggöra 
för etableringar 
med närhet till 
dryport 
Skaraborg och 
därmed att fler 
transporter kan 
ske via tåg 
istället för 
lastbil. 
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Slutsats 

Planprogrammets karaktär Nej Kanske Ja Kommentar 

Planens karaktäristiska 

egenskaper ställer krav på 

MKB 

  x Programmet syftar till 

att möjliggöra för stora 

industrietableringar.  

Platsens förutsättningar är 

sådana att MKB krävs 

 x  Riksintresse för 

kulturmiljövården och 

naturvärden finns på 

platsen.  

Projektet har effekter som var 

för sig är begränsande men 

som tillsammans kan vara 

betydande 

 x  Sammanlagt bedöms 

effekter på kulturmiljö 

och naturmiljö inte 

vara begränsade men 

inte var för sig. 

Projektet orsakar 

miljöeffekter som kan skada 

människors hälsa, direkt eller 

indirekt 

x   På grund av avståndet 

till närmaste 

bostadsområde 

bedöms inte 

programmet bidra med 

störningar eller andra 

miljöeffekter som 

orsakar skada på 

människors hälsa. 

Ställningstagande 

Planprogrammet bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed upprättas. Undersökningen har avgränsats 
till de frågor som kan innebära en viss miljöpåverkan och dessa frågor belyses i 
planprogrammet. De frågor som bör ligga till grund för avgränsningssamråd är: 
 

 Påverkan på miljökvalitetsnormer för grundvatten, ytvatten och luften. 

 Påverkan på kulturmiljön inklusive fornlämningar. 

 Påverkan på naturmiljön inklusive generella biotopskyddet samt rödlistade och 
fridlysta arter. 
 

2020-12-10 
                                       

Josef Karlsson 
Planarkitekt 
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1 OBJEKT OCH UPPDRAG 

Mitta AB har på uppdrag av Falköpings kommun utfört en översiktlig 

geoteknisk undersökning inom fastigheten Friggeråker 23:1 m.fl. i 

Marjarps industriområde i norra utkanten av Falköpings tätort. Falköpings 

kommun arbetar för närvarande med att ta fram ett planprogram för 

aktuellt område. 

Aktuellt område omfattar en yta om ca 100 hektar som omsluter Marjarps 

logistikcenter. Området avgränsas åt öster av Länsväg 184, åt söder mot 

Logistikvägen, Norra tvärvägen och befintlig industriverksamhet, åt norr 

och väster gränsar området huvudsakligen mot åkermark. Området korsas 

av västra stambanan som löper genom området i nord-sydlig riktning. På 

grund av skörd med mera fick vissa delar av området ej beträdas, dessa 

framgår av ortofoto nedan. 

 
 Orinteringsskiss 
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 Ortofoto, områden som ej fick beträdas har markerats med röd färg- 

2 SYFTE 

Syftet med undersökningen var att inför planarbetet översiktligt utreda de 

geotekniska förhållandena inom området. Utförda undersökningar 

redovisas i separat MUR (Markteknisk undersökningsrapport) upprättad 

av Mitta, daterad 2020-11-13. Resultat och rekommendationer redovisas i 

denna PM. 

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 

För detta arbete har följande underlag använts: 

- Jordartskarta (SGU). 

- Grundkarta i dwg. erhållen från Falköpings kommun. 

- Markteknisk undersökningsrapport (MUR) upprättad av Mitta daterad 

2020-11-13. 

4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna utredning är utförd enligt och med stöd av följande styrande 

dokument: 

- SS-EN 1997-1 och 2 med tillhörande nationell bilaga 

- TK Geo 13, Publikation 2013:0667 

- AMA Anläggning 17 
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5 PLANERAD/FÖRESLAGEN BYGGNATION 

Falköpings kommun avser att möjliggöra för exploatering i form av 

industrimark inom området. 

6 MARKFÖRHÅLLANDEN 

6.1 Allmänt 

Terrängen inom området är relativt kuperad med mindre åsar och kullar. 

Marknivåerna vid de undersökta punkterna varierar mellan +204,6 i 

områdets nordvästra del och +221,9 i området sydöstra del. Generellt 

sluttar marken inom området åt nordväst, lokala avvikelser förekommer 

dock. 

Området utgörs i dagsläget huvudsakligen av åkermark, lokalt finns även 

mindre skogspartier. Inom områdets nordvästra del finns ett sankområde, 

ungefärlig utbredning framgår av bifogad ritning G1. 

Den dominerande jordarten inom området är morän som överlagras av 

organisk jord samt sand, silt och lera i varierande omfattning. 

Inom området finns idag enstaka jordbruksfastigheter och området korsas 

av flera mindre grusvägar. Området korsas även av västra stambanan och 

inom västra delen av området finns en koloniträdgård. 

6.2 Geotekniska förhållanden  

Inom större delen av området utgörs den ytliga jorden av siltig mulljord 

med en mäktighet varierande mellan 0,2 och 1,1 meter. I områdets 

nordvästra del finns ett sankområde där den ytliga jorden utgörs av torv 

ner till som mest 1,5 meter i de undersökta punkterna, torvens mäktighet 

kan dock lokalt vara större än så. 

Direkt under det organiska ytskiktet utgörs jorden huvudsakligen av 

morän. Inom stora delar av området överlagras moränen av sand, silt eller 

lera. 

Sanden, silten och leran ovan moränen bedöms vara av medelfast lagring 

och delvis mycket tjällyftande. 

Moränen är av varierande sammansättning och både sandig och lerig 

morän har påträffats. Moränen bedöms huvudsakligen hålla hög relativ 

fasthet. Det bör beaktas att även moränen delvis är mycket tjällyftande. 

Jorden inom området innehåller rikligt med alunskiffer. 

Trycksondens nedträningsdjup varierade mellan 1,5 och 4,3 meter. 
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6.3 Berg 

Bergets överyta har undersökts via jord-bergsondering i 12 punkter och 

jorddjupet varierar från 1,9 meter i punkt 20M011 i områdets sydöstra del 

och 5,2 meter i punkt 20M007 i områdets nordöstra del.  

Enligt SGU:s berggrundskarta utgörs berget av kalksten, detta stämmer väl 

överens med noteringar från fältundersökningen.  

6.4 Hydrogeologiska förhållanden 

Grundvattennivåerna inom området bedöms följa markens topograf och 

varierar genomgående i de undersökta punkterna mellan ca 0,5 och 3,5 

meter under markytan. Då området sluttar kan nivåerna snabbt förändras   

t. ex. vid snösmältning eller vid riklig nederbörd. 

Erfarenheter från tidigare arbeten inom området säger att vattenföringen 

tidvis kan vara relativt stor då vatten trycker på från riksväg 46 i öster som 

ligger betydligt högre än aktuellt område. 

7 RADON 

Radonmätning har utförts i 3 punkter med s.k. ROAC detektorer. 

Uppmätta halter varierar mellan 61 och 194 kBq/m3. Detta betyder att 

markens skall klassas som högradonmark, vilket innebär att byggnader 

skall uppföras radonsäkra. 

8 SÄTTNINGAR 

Sättningsproblematik bedöms ej föreligga för enklare industribyggnation 

såvida all organisk jord utschaktas innan grundläggning. Tyngre 

byggnation där exempelvis större punktlaster förekommer bör 

detaljstuderas. 

9 STABILITET, RAS OCH BLOCKUTFALL 

Med hänsyn till de fasta jordlagren inom området samt det ringa jorddjupet 

bedöms ej några stabilitetsproblem föreligga. Ej heller någon risk för ras 

eller blockutfall har noterats vid platsbesök och fältundersökningar. 

10 GRUNDLÄGGNING 

10.1 Byggnader 

Grundläggning av byggnader kan ske på frostskyddad nivå med sulor, 

alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad friktionsjord eller väl 

packad fyllning (sedan allt organiskt material borttagits). Eventuellt kan 

även löst lagrad silt och lera behöva skiftas ur innan grundläggning.  
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10.2 Vägar och gator 

Då jorden inom området delvis är mycket tjällyftande skall vägar och gator 

dimensioneras för materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. 

11 SCHAKTNING OCH FYLLNING 

Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med slänt i 

lutning 1:1,5. Schakter på mindre yta, t ex för plintar och ledningar kan 

troligtvis ske med brantare schaktlutning.  

Då jorden inom området innehåller finkornigt material finns svårigheter 

vid schaktning och återfyllning under grundvattenytan. Jorden kan vid 

vattenmättad uppvisa flytjordsegenskaper.  

Schaktning under grundvattennivån skall om möjligt undvikas. I de fall 

schaktning under grundvattennivån krävs kan denna sänkas med hjälp av 

pumpbrunnar.  

Vid terrassering av området kommer viss massomflyttning att krävas för 

att erhålla jämna tomter. Bedömningen är att huvuddelen av jorden inom 

området kan användas för detta ändamål, dock ej jord med organiskt 

innehåll. Detta arbete är dock mycket väderkänsligt då jordarna är mycket 

svårhanterliga och svårpackade vid för hög vattenkvot. Dessa arbeten bör 

därför utföras i torrhet, förslagsvis under sommarhalvåret.  

 

All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk 

Byggtjänst, SGI/SBUF 2015) 

12 GEOTEKNISKA SYNPUNKTER 

Det bör beaktas att undersökningen är av mycket översiktlig karaktär. 

Innan byggnation bör detaljerade undersökningar utföras i lägen för gator, 

samt byggnader. 

På grund av åtkomstskäl kunde delar av området ej undersökas i fält. 

Mitta Geoteknik Vatten & Miljö Skövde 2020-11-13 

 

 

Mikael Argus 
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1   OBJEKT OCH UPPDRAG 

Mitta AB har på uppdrag av Falköpings kommun utfört en översiktlig 

geoteknisk undersökning inom fastigheten Friggeråker 23:1 m.fl. i 

Marjarps industriområde i norra utkanten av Falköpings tätort. Falköpings 

kommun arbetar för närvarande med att ta fram ett planprogram för 

aktuellt område. 

Aktuellt område omfattar en yta om ca 100 hektar som omsluter Marjarps 

logistikcenter. Området avgränsas åt öster av Länsväg 184, åt söder mot 

Logistikvägen, Norra tvärvägen och befintlig industriverksamhet, åt norr 

och väster gränsar området huvudsakligen mot åkermark. Området korsas 

av västra stambanan som löper genom området i nord-sydlig riktning. På 

grund av skörd med mera fick vissa delar av området ej beträdas, dessa 

framgår av ortofoto nedan. 

 
 Orienteringskarta 
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 Ortofoto, områden som ej fick beträdas har markerats med röd färg- 

2 SYFTE 

Syftet med undersökningen var att inför planarbetet översiktligt utreda de 

geotekniska förhållandena inom området. Utförda undersökningar och 

resultat redovisas i denna MUR Geoteknik. 

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 

För detta arbete har följande underlag använts: 

- Jordartskarta (SGU). 

- Grundkarta i dwg. erhållen från Falköpings kommun. 

- Flertalet tidigare geotekniska undersökningar i och i anslutning till 

området. 

4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-2 med tillhörande nationell bilaga.  

5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 Topografi 

Terrängen inom området är relativt kuperad med mindre åsar och kullar. 

Marknivåerna vid de undersökta punkterna varierar mellan +204,6 i 

områdets nordvästra del och +221,9 i området sydöstra del. Generellt 
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sluttar marken inom området åt nordväst, lokala avvikelser förekommer 

dock. 

5.2 Ytbeskaffenhet 

Området utgörs huvudsakligen av åkermark, lokalt finns även mindre 

skogspartier. Inom områdets nordvästra del finns ett sankområde, 

ungefärlig utbredning framgår av bifogad ritning G1. 

5.3 Jordarter 

Den dominerande jordarten inom området är morän som överlagras av 

organisk jord samt sand, silt och lera i varierande omfattning. 

5.4 Befintliga konstruktioner 

Inom området finns idag enstaka jordbruksfastigheter och området korsas 

av flera mindre grusvägar. Området korsas även av västra stambanan och 

inom västra delen av området finns en koloniträdgård. 

6 POSITIONERING 

Utsättning och inmätning av borrpunkterna samt inmätning av gränser för 

torvområdet har utförts av Håkan Arnklint med GPS i koordinatsystem 

SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH2000. Mätningarna har utfört enligt 

mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 

7 GEOTEKNISKA FÄLT & 
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

7.1 Utförda fältundersökningar 

- Trycksondering i 12 punkter 

- Jord-bergsondering (Jb2) i 12 punkter  

- Tagning av störda jordprover med skruvborr 12 punkter 

- Montering av 6 grundvattenrör 

- Radonmätning i 3 punkter med s.k. ROAC detektorer 

- Sticksondering i 5 punkter 

7.2 Undersökningsperiod 

Undersökningarna utfördes under oktober-november 2020. 
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7.3 Fältarbete 

Fältarbetena har utförts av Håkan Arnklint, Mitta AB. 

Undersökningarna har utförts med geoteknisk borrbandvagn av modell 

GM50 Combi. 

7.4 Provhantering 

Hantering av prover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 

Fälthandbok. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av 

plast till laboratorium. 

7.5 Laboratorieundersökningar 

Laboratorieundersökningarna har utförts på Mittas geotekniska 

laboratorium i Skövde. Undersökningarna omfattar: 

- Jordartsbestämning av 33 störda prover 

- Bestämning av vattenkvot för 33 ostörda prover 

8 REDOVISNING 

Resultaten av utförda sonderingar och provtagningar redovisas i plan på 

bifogad ritning G1 och i sektion på ritning G2. Redovisningen följer 

SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar version 2016-

11-01.  
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9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

De hydrogeologiska förhållandena har undersökts genom montering av 6 

st 25 mm PVC rör med 70 cm slitsat filter. 

9.1 Hydrogeologiska egenskaper 

Samtliga nivåer grundvattenrör lästes av 2020-11-06 på följande nivåer:  

Borrhål Plushöjd Mumy 

20M001 +205,5 0,2m 

20M002 +205,3 3,2m 

20M003 +204,1 0,5m 

20M008 +207,2 (torrt) 2,0m (torrt) 

20M011 +213,8 1,3m 

20M012 +219,2 2,7m 

 

10 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

Inga avvikelser noterades i samband med fältundersökningen.  

Det bör beaktas att undersökningen är av mycket översiktlig karaktär. 

Detaljerade undersökningar rekommenderas i senare skeden när byggnader 

och anläggningars lägen fastställt. 

På grund av åtkomstskäl kunde delar av området ej undersökas i fält. 

Mitta Geoteknik Vatten & Miljö Skövde 2020-11-13 

 

 

Mikael Argus 

 

 

Emil Svahn 

BILAGOR 

Bilaga 1 – Ritning G1 (Borrplan) 

Bilaga 2 - Ritning G2 (Sektioner) 

Bilaga 3 – Provtabell 

Bilaga 4 – Radonrapport  

Bilaga 5 - SGF:s Beteckningsblad   
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Sektion/borrhål 

Djup/nivå
Benämning

Vatten-

kvot

w

%

Konflyt-

gräns

wL

%

Tjälfarl  

klass

Mtrltyp 

enl. tab. 

CB/1 

AMA- 17

Anm

20M001 Uppmätt gvy i rör XX

0-1,25 Svart TORV 508 3 6A

20M002

0-0,45 Mörkbrun ngt sandig siltig MULLJORD 22 3 6A

-1,3 Brun sandig MORÄN 7 2 3B

20M003

0-0,4 Mörkbrun siltig MULLJORD 46 3 6A Rötter

-1,0 Mörkbrun-svart ngt sandig lerig MORÄN 24 4 5A Röd/brun fläckig

-1,7 Mörkgrå grusig siltig sandig MORÄN 13 3 4A

20M004

0-0,4 Mörkbrun sandig siltig MULLJORD 20 3 6A

-1,0 Brun sandig MORÄN 8 2 3B Lerlinser

20M005

0-1,1 Svart siltig MULLJORD 28 3 6A

-2,0 Brun siltig SAND 18 2 3B

-2,5 Brun ngt grusig siltig LERA 28 4 5A

20M006

0-0,35 Svart TORV 51 3 6A Ev mulljord

-1,0 Ljusbrun siltig SAND 20 2 3B

-1,8 Mörkgrå sandig lerig MORÄN 24 4 5A Mkt alunskiffer, kalksten

20M007

0-0,3 Mörkbrun siltig MULLJORD 25 3 6A

-1,0 Mörkbrun-svart siltig sandig MORÄN 12 2 3B Mkt alunskiffer

-1,3 Mörkbrun-svart siltig sandig MORÄN 10 2 3B Mkt alunskiffer

20M008

0-0,35 Mörkbrun siltig MULLJORD 37 3 6A Rötter

-1,0 Mörkbrun siltig sandig MORÄN 12 3 4A Kalksten

-1,4 Mörkbrun siltig sandig MORÄN 5 3 4A Växtdelar

20M009

0-0,25 Mörkbrun siltig MULLJORD 29 3 6A Rötter

-0,6 Brun lerig sandig SILT 20 4 5A

-1,0 Brun siltig TORRSKORPELERA 25 4 5A Alunskiffer

-1,3 Mörkbrun sandig siltig lerig MORÄN 17 4 5A

20M010

0-0,3 Mörkbrun siltig MULLJORD 22 3 6A Rötter

-0,8 Mörkbrun-svart ngt mullhaltig sandig siltig LERA 22 4 5B Rötter

-1,3 Grå ngt lerig siltig SAND 19 3 4A Lerkörtlar

-1,5 Mörkbrun-svart siltig sandig MORÄN 12 3 4A Oljelukt, mkt alunskiffer
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Sektion/borrhål 

Djup/nivå
Benämning

Vatten-

kvot

w

%

Konflyt-

gräns

wL

%

Tjälfarl  

klass

Mtrltyp 

enl. tab. 

CB/1 

AMA- 17

Anm

20M011

0-0,25 Mörkbrun siltig MULLJORD 31 3 6A Rötter, växtdelar

-1,0 Brun grusig siltig LERA 24 4 5A Kalksten, moränkaraktär

-1,8 Mörkbrun grusig lerig MORÄN 19 4 5A

20M012

0-0,2 Mörkbrun siltig MULLJORD 3 6A Rötter

-1,0 Brun grusig sandig lerig SILT 11 4 5A

-1,4 Brun lerig siltig sandig MORÄN 10 3 4A
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Laboratorieundersökning: Fältundersökning: Godkänd den 2020-11-13
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Naturvårdsprogrammet har upprättats av Carin Franson, stadsbyggnadsavdelningen. 

 

FINANSIERING 

Finansiering har skett med stöd av Naturvårdsverkets statliga bidrag för lokal och kommunal 

naturvård. 

 

WWW.FALKOPING.SE 

Naturvårdsprogrammet finns i sin helhet, på Falköpings kommuns webbplats. 
 



 
  

Metodik 
Naturvårdsprogrammet har sammanställts med hjälp av befintligt naturvårdsunderlag. Ingen 

fältinventering har utförts. Det viktigaste underlaget för naturvårdsprogrammet redovisas nedan. 

 Ängs- och hagmarksinventering, 1990 (Länsstyrelsen) 

 Ängs- och betesmarksinventering 2002-2004 (Jordbruksverket) 

 Våtmarksinventering, 1991 (Länsstyrelsen) 

 Lövskogsinventering, 2004 (Falköpings kommun) 

 Inventering av skyddsvärda träd, 2009 - 2011 (Falköpings kommun) 

 Nyckelbiotopsinventering (Skogsstyrelsen) 

 Objekt med naturvärden (Skogsstyrelsen) 

 Sumpskogsinventering (Skogsstyrelsen) 

 Inventering av stäppartade torrängar, 2007 (Länsstyrelsen) 

 Inventering av rikkärr (Länsstyrelsen) 

 Nyare skötselplaner och beslut för skyddade områden (Länsstyrelsen) 

 Bevarandeplaner för Natura 2000-områden (Länsstyrelsen) 

 Program för bevarande av odlingslandskapet, 1991 (Länsstyrelsen) 

 Örtrika torrängar på Falbygden, 2003 (Länsstyrelsen) 

 Artportalen 

 

Läsanvisningar till objektbeskrivningarna 
I objektdelen finns cirka 1 100 objekt beskrivna och naturvårdsklassade. Många områden är inte 

naturvärdesklassade på grund av det saknas dokumentation. Objekten redovisas med följande rubriker: 

Objektnummer:  Numren är uppbyggda av de fyra sista siffrorna i det ekonomiska 

kartbladets nummer 7289 till 8366 samt ett löpnummer 01 o.s.v. inom 

kartbladet. 

Objektets namn 

Yta:   Objektets yta anges i hektar. 

Ekonomisk karta 

Socken 

Värden:   (B, F, G, H, K, L, V, Z) 

Anger vilka kriterier som ligger till grund för bedömningen. Kriterierna 

anger de huvudsakliga naturvärden som objekten bedömts efter. De 

kriterier som förekommer är B (botaniska värden), F (värde för 

friluftslivet), G (geologiska värden), H (hydrologiska värden), K 

(kulturvärden), L (värden för landskapsbilden), V (limnologiska värden), 

Z (zoologiska värden). 

Kulturspår:  Här anges eventuella kulturvärden som stenmurar, fornminnen med 

mera. 

Nyckelord:  Dessa pekar ut viktiga karaktärer hos objektet. 

Beskrivning:  Här ges en allmän beskrivning av objektet med upplysningar om 

naturtyp, topografi, markförhållanden, vegetationstyper, trädskikt, 

buskskikt, flora och fauna med mera. 

Naturvärde:  Objektets naturvärdesklassning. 

Bevarande:  I vissa fall ges en kortfattad målformulering, samt en beskrivning av 

åtgärder som missgynnar respektive främjar objektets naturvärden. 

Skydd:   Här anges de lagbestämmelser som skyddar objektets naturvärden. 

Bedömning av skydd I vissa fall ges översiktliga synpunkter på områdenas behov av skydd 

och skötsel:   och skötsel. Däremot lämnas inga förslag till skyddsform eller mer 

detaljerad vård. 

Litteratur:   Här redovisas de skriftliga källor som använts som underlag för att 

beskriva det aktuella objektet. 

 

  



 
  

Naturvårdsklassning 
 
Klass 1 – områden som är intressanta i ett nationellt perspektiv 
Kriterier: 

 Områden med unika eller höga naturvärden som har mycket stor betydelse på regional och 

nationell nivå 

 Biotoper med livskraftiga bestånd av hotade eller rödlistade arter 

 Sällsynta naturtyper 

 Lång historisk kontinuitet och särskilt stor ekologisk betydelse 

 Kärnområden som är viktiga för arters överlevnad i regionen 

 Mycket svåra eller omöjliga att återskapa 

Exempel: 

 Ängs- och hagmarksinventeringen (klass1) som bedömts ha god hävd i ängs- och 

betesmarksinventeringen 2004 

 Våtmarksinventeringen (klass 1) 

 Lövskogsinventeringen (klass 1) 

Vägledning: Motsvarar “ekologiskt särskilt känsliga områden” enligt miljöbalken 3 kap 6§ och PBL. I 

dessa områden bör naturvårdsintressena prioriteras framför andra intressen. I många fall bör 

reservatsbildning övervägas för att säkerställa skydd och möjlighet till en relevant skötsel. 

 
Klass 2 – områden som är intressanta i ett regionalt perspektiv 

 Områden med höga naturvärden som har betydelse på regional nivå. 

 Dokumenterad förekomst av viktiga strukturer och/eller arter eller viktig ekologisk funktion 

 Förutsättningar för rödlistade arter 

 Viktiga spridningscentra och värdekärnor 

 Svåra eller omöjliga att återskapa 

Exempel: 

 Ängs- och hagmarksinventeringen (klass 2) som bedömts ha god hävd enligt äng- och 

betesmarksinventeringen 2004 

 Våtmarksinventeringen (klass 2) 

 Lövskogsinventeringen (klass 2) 

Vägledning: Motsvarar “ekologiskt särskilt känsliga områden” enligt miljöbalken 3 kap 6§ och PBL. I 

dessa områden bör naturvårdsintressena prioriteras framför andra intressen. 

 
Klass 3 – områden som intressanta i ett kommunalt perspektiv 
Kriterier: 

 Områden som har betydelse för naturvård på kommunal nivå, för spridning av arter och för 

landskapets variation 

 Miljöer som har större betydelse för djur och växter än det vanliga produktionslandskapet 

(åkrar, brukade skogar och tätorter) 

Exempel: 

 Ängs- och hagmarksinventeringen (klass 3) som bedömts ha god hävd enligt äng- och 

betesmarksinventeringen 2004 

 Lövskogsinventeringen (klass 3) 

 Våtmarksinventeringen (klass 3) 

Vägledning: Också i dessa objekt finns höga naturvärden men de är inte av sådan art att 

naturvårdsintressena i varje enskilt fall kan prioriteras framför andra intressen. 
 

  



 
  

Klass 4 – områden som intressanta i ett lokalt perspektiv 
Kriterier: 

 Områden som har betydelse för naturvård på lokal nivå, för spridning av arter och för 

landskapets variation 

 Miljöer som har större betydelse för djur och växter än det vanliga produktionslandskapet 

(åkrar, brukade skogar och tätorter) 

Exempel: 

 Ängs- och hagmarker (klass 4) och/eller som enligt äng- och betesmarksinventeringen anses 

som restaurerbara 

Klass 0 – områden som ej är klassade 
Kriterier: 

 Områden som saknar dokumentation eller också råder det brist på dokumentation 

Exempel: 

 Sumpskogsinventeringen 

 Objekt med naturvärden 

 Inventering av stäppartade torrängar 

 Anlagda våtmarker 

 

  



 
  

Objektbeskrivningar 

8303-13 Sumpskog vid Anneberg 

Yta: 7,4 ha  Ekonomisk  karta: 08303  Socken: Falköping  Värden: BHZ 

Fastigheter: samfälligheter 

Kulturspår: 

Lövsumpskog, rödlistade arter 
Beskrivning 

Objektet består av en sumpskog med blandlöv. Troligen har området tidigare varit mer öppet och är nu 

i igenväxningsfas. Områdets hydrologi är påverkad, bland annat av järnvägen. Ett dike finns i norra 

delen, inte långt från järnvägen, som sedan följer skogskanten väster ut. Vid fältbesöket var det inte så 

blött i skogen, många vattensamlingar hade torkat ut. Här växer björk, viden, ask, rönn, hassel, lönn, 

oxel, fågelbär och alm. Ett antal av björkarna, almarna och askarna är grova. I övrigt är träden av 

relativt klena dimensioner. Stora delar av området är snåriga och täta. Det finns mycket död ved i olika 

dimensioner, både stående och liggande, men främst av klenare sort. Bottenskiktet består av mossor 

(bland annat kranshakmossa och Mniumarter) och blottad jord. Fältskiktet är bitvis frodigt med bland 

annat älgört, humleblomster, sjöfräken, hallon, kabbleka, bladvass, kråkklöver, vänderot, brännässla, 

jättebalsamin, skelört, svalört och ormrot. De delar där trädskiktet är glesare är bevuxna med främst 

vass och viden. Vid fältbesöket uppehölls sig mycket småfågel i skogen, främst olika sångare och 

mesar. Hackspår av någon hackspett hittades. Häckfågelinventeringen visar att ett antal arter har 

möjlig, trolig eller säker häckning i området. 34 sådana arter har noterats; däribland ormvråk, 

gulsparv, entita, järnsparv, morkulla, lövsångare, svarthätta, nötväcka och bofink. Spår av älg 

noterades i skogen. Nära järnvägen sågs en snok. Groddjursinventeringen som utförts tidigare på 

säsongen hittade inga groddjur i sumpskogen. Många av vattensamlingarna verkar torka ut tidigt på 

säsongen, vilket gör dem olämpliga som lekvatten. Sumpskogen fungerar däremot sannolikt som 

övervintringsmiljö för groddjur.  

Naturvärde: 3 

Enligt Trafikverkets inventering bedöms objektet tillhöra klass 3 - påtagligt naturvärde och inneha 

vissa biotopkvaliteter och ett visst artvärde. Biotopen innehåller värdeelement såsom död ved, blottad 

jord och gamla träd samt har en hydrologi som är värdefull. Biotopens värde ligger också i att den 

utgör skydd och livsmiljö och spridningsväg i ett landskap som i övrigt är hårt brukat. Ett antal 

naturvårdsarter har noterats: alm (rödlistad akut hotad CR), ask (rödlistad starkt hotad EN), snok 

(fridlyst 6§), ormbär (signalart), gulsparv (rödlistad sårbar VU), entita (- 50 %) och järnsparv (- 50 %). 

Vid buskmusinventeringen hittades buskmus (fridlyst 4§) på två ställen vid ett flertal tillfällen. Enligt 

våtmarksinventeringen har objektet stora botaniska värden och tillhör klass 2.  

Bevarande: Skogliga åtgärder utgör det främsta hotet mot naturvärdena. Avlägsnande av död ved bör 

undvikas. Samtliga ingrepp som påverkar områdets hydrologi kommer att inverka negativt på 

naturvärdet. 

Skydd: Området saknar skydd. 

Bedömning av skydd och skötsel: Området bör lämnas orört. 

Litteratur: 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 1991: Våtmarker i Skaraborgs län. Del 1. Medd. 2/91(08D0D05) 

Trafikverket 2016. Naturvärdesinventering Västra stambanan Göteborg-Skövde Förbigångsspår 

Falköping. 

 
8303-16 Betesmarker vid Friggeråker Stora Bäckabo 
Yta: 6,8 ha  Ekonomisk karta: 08303  Socken: Falköping  Värden: BHKVL 
Fastigheter: Friggeråker 23:1 
Kulturspår: fossil åker, stenmurar 
6210 Kalkgräsmark, 6270 Artrik torr-frisk låglandsgräsmark, 6410 Fuktäng med 

blåtåtel eller starr, 7230 Rikkärr, bäck, rödlistade arter 
Beskrivning 

Söder om vägen och öster om Stora Bäckabo finns vidsträckta betesmarker som hyser ett flertal olika 

vegetationstyper. Området ligger på kalkstensnivån och kalkstenen går i dagen på flera ställen. 



 
  

Omgivningarna präglas av stora täkter och olika ingrepp. Vid ängs- och betesmarksinventeringen i 

september 2003 noterades rikligt med ängsvädd, rödkämpar och ängsskallra, småfingerört, kärrspira, 

jordtistel, tuvstarr, slankstarr, näbbstarr, ängsmyskgräs, darrgräs, kärrsälting, ängshavre, gökblomster, 

kärrknipprot, samt ringa mängder av gullviva, hirsstarr, kattfot, klasefibbla, slåtterblomma, smörboll, 

vildlin, backtimjan, slåttergubbe och brudborste. Centralt i området ligger Natura 2000-område 

Friggeråker Stora Bäckabo. Området är sluttande och kraftigt kuperat med inslag av rödfyrhögar. 

Större delen av Natura-området består av ett rikkärr, vilket omges av mindre delar av kalkfuktäng och 

kalkgräsmark. En mindre bäck rinner från nordost mot nordväst. I och vid bäcken finns kalkhällar i 

dagen samt enklare brofundament. En rännil ansluter till bäcken från sydväst. Området är öppet med 

enstaka björkar, enbuskar och videbuskar. Bland videbuskar finns den rödlistade arten källblekvide. 

Block i dagen förekommer. Rikkärret, vilket består av ett extremrikkärr, ligger i en flack nordnordost 

sluttning. Kärret är delvis mycket blött och tydligt källpåverkat. Kärret är mycket artrikt både sett till 

flora och fauna, och då speciellt molluskfaunan. Exempel på kärlväxter och mossor som noteras är 

slankstarr, knagglestarr, näbbstarr, hirsstarr, ängsnycklar, blodnycklar, kärrknipprot, gräsull, ängsvädd, 

späd skorpionmossa, källtuffmossa, kalkkällmossa och bandpraktmossa. Bland mollusker har man 

utöver de prioriterade arterna kalkkärrgrynsnäcka och smalgrynsnäcka hittat bland annat den för 

rikkärr karaktäristiska och sällsynta kärrpuppsnäckan samt kärrväddsnäcka, mindre bärnstenssnäcka 

och kärrkronsnäcka. Nordost och nordväst om rikkärret samt i ett mindre parti i väster övergår 

rikkärret i kalkfuktäng. I väster finns även ett parti som är mindre fuktigt och består av kalkgräsmark. I 

dessa delar finns arter som hirsstarr, humleblomster, ängsskallra, darrgräs, sumpmåra, slåtterblomma, 

blodrot och ängsvädd. Hela området ingår i en större betesfålla. Betesmarken har varit hävdad sedan 

lång tid tillbaka, vilket till stor del är grunden till dess rika artförekomst. Beteshävden har generellt 

varit god i betesfållan, men något svagare i Natura-området som består av fuktigare delar. Till följd av 

svagare hävd i Natura-området finns här bestånd med älgört och rosendunört samt rikligt med blåtåtel 

i vissa delar. Natura 2000-områdets rika flora har varit känt sedan länge och 1995 upprättades ett 

biotopskydd för att förhindra att områdets naturvärden skadas. Natura 2000-området är klass 2 (högt 

naturvärde) i länets våtmarksinventering och som "högt skyddsvärde" i länets inventering av sällsynta 

grynsnäckor i rikkärr. Norr om vägen ligger Brukadammarna. De omges av öppna betesmarker som 

domineras av friskängar. De gamla betesmarkerna har restaurerats och betet har återupptagits. Då 

ängs- och betesmarksinventeringen utfördes i september 2003 var halva betesmarken välhävdad, men 

den övriga delen var svagt hävdad. I fältskiktet noterades ängsgentiana, jordtistel, rödkämpar, samt 

ringa mängder av bockrot, darrgräs, klasefibbla och prästkrage. Det har påträffats ca 1 000 

ängsgentianor här vid något extremt gynnsamt år enligt Lennart Sundh. 

Naturvärde: 1 

Naturvärdesbedömningen följer den som gjorts i ängs- och hagmarksinventeringen. 

Bevarande: Målet i bevarandeplanen för Natura 2000 området är att bevara och utveckla rikkärret och 

fuktängarna med möjlighet för rikkärrsarterna att expandera. 

Skydd: Delar av området (ca 1,2 ha) ingår i nätverket Natura 2000. Rikkärret är biotopskyddsområde. 

Bedömning av skydd och skötsel: I nuläget behövs inget ytterligare skyddsförordnande enligt 

bevarandeplanen. 

Litteratur: 

Andersson, L. m.fl. 1995: Ängs- och hagmarker i Falköpings kommun (nr 1686287). 

Jordbruksverket. Äng- och betesmarksinventeringen 2002-2004 (nr 230-CBY, 3D5-RTG). 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 1991: Våtmarker i Skaraborgs län. Del 1. Medd. 2/91 (08D0D01). 

Ericsson, T. 2017: Bevarandeplan för Natura 2000-området Friggeråker S. Bäckabo SE0540181. 

 
8303-21 Igenväxta betesmarker vid Marjarp 
Yta: 1,7 ha  Ekonomisk karta: 08303  Socken: Friggeråker  Värden: BHKZ 

Fastigheter: 

Kulturspår: stenmurar 

Sumpskog 
Beskrivning 

Det nordvästra delområdet är numera att betrakta som en obrukad mossodling. Området har tidigare 

varit hävdat och öppet. Någon hävd har inte förelegat de senaste 10 åren. Några typiska arter av 



 
  

mossor och kärlväxter som indikerar rikkärr noterades inte och därför är inte området att betrakta som 

rikkärr. Området är topogent och tillförs vatten från omgivningarna, det finns ett system av diken, 

inom och runt området, dessutom är området täckdikat. Ytvattennivån ligger väsentligt under 

marknivån. Ett fåtal vitmossarter noterades i den östra delen i ett dike, däremot fanns spjutmossa som i 

stort sett dominerande bottenskiktet. Ingen blottlagd torvyta noterades. Fältskiktets vegetationshöjd 

var genomgående 100 – 120 cm. Dominerande arter var älgört, kärrtistel, tuvtåtel, kirskål m.fl. 

Buskskiktet är ännu inte etablerat, dominerande arter är uppslag av sälg, jolster och bindvide, 

trädskiktet är heller inte etablerat, det finns dock uppslag av björk, asp och sälg. Av tidigare noterade 

rikkärrsarter återfanns ett fåtal exemplar av slankstarr, darrgräs, ängsvädd, näbbstarr, grönstarr, 

ängsskallra och ängsmyskgräs. Det nordöstra delområdet betraktades tidigare som ett rikkärr. Numera 

är det en obrukad mossodling med långt gången igenväxt. Några typiska arter av mossor och 

kärlväxter som indikerar rikkärr noterades inte och därför är inte området att betrakta som rikkärr. 

Någon hävd har inte förelegat de senaste 15 – 20 åren. Området är topogent och tillförs vatten från 

källflöden i söder, det finns ett system av diken, inom och runt området, dessutom är området 

täckdikat. Ytvattennivån ligger väsentligt under marknivån. Ett fåtal vitmossarter noterades i den östra 

delen i ett dike, däremot fanns spjutmossa som i stort dominerande bottenskiktet. Ingen blottlagd 

torvyta noterades. Fältskiktets vegetationshöjd var genomgående 100 – 120 cm. Det domineras av 

triviala arter. Buskskiktet är väletablerat över hela området med en högsta höjd av 2-3 meter, 

dominerande arter är sälg, jolster och bindvide. Trädskiktet är glest bevuxet av björk ca 20 år och med 

ett slyuppslag av björk, asp, sälg. Av tidigare noterade rikkärrsarter återfanns slankstarr, darrgräs, 

vildlin, ängsvädd, näbbstarr, grönstarr och ängsskallra. Samtliga arter var svagt etablerade med ett 

fåtal exemplar. En trevlig art som fanns på flera ställen var ängsmyskgräs. Det södra delområdet har 

historiskt varit en ängsmark och hävdats genom bete och/eller slåtter. Numera är det betesmark med 

förhållandevis svagt betestryck. I södra delen av området finns en källa där vatten avbördas genom ett 

dike som tillför vatten till det s.k. rikkärret. Vattnet är basiskt vilket framgår av mossarterna i diket där 

bl.a. källtuffmossa noterades. Området är soligent och sluttar tämligen brant ner mot sänkan där 

rikkärret återfinns. Betesmaken är tyvärr mycket påverkad av kväve, med enbart triviala arter. Vid 

inloppet till kärrsänkan bildar bäcken ett litet delta där den tidigare uppgivna kärlväxten blågrönt 

mannagräs återfanns. 

Naturvärde: 3 

Naturvärdesbedömningen följer den som gjorts i Ecokonsults övergripande naturinventering och ängs- 

och hagmarksinventeringen. 

Bevarande: Utebliven hävd och igenväxning utgör det främsta hotet mot naturvärdena. 

Skydd: Området saknar skydd. 

Bedömning av skydd och skötsel: Ecokonsult konstaterar att det är diskutabelt om det 

överhuvudtaget går att restaurera Marjapskärret. Det finns andra områden som är betydligt enklare att 

återställa. Ett sådant exempel är rikkärret söder om Marjarpskärret. 

Litteratur: 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 1991: Våtmarker i Skaraborgs län. Del 1. Medd. 2/91(08D0D04) 

Andersson, L. m.fl. 1995: Ängs- och hagmarker i Falköpings kommun (nr 1686288) Jordbruksverket. 

Äng- och betesmarksinventeringen 2002-2004 (nr E99-OFO) 

Ecokonsult. 2015. Övergripande naturinventering av Marjarpkärret (delområde 1, 4, 6) inför planerad 

utbyggnad enligt detaljplan för Friggeåker 25:8 m.fl – NÖ om Falköpings tätort. 

 

8303-22 Sumpskog vid Marjarp 
Yta: 2,3 ha  Ekonomisk karta: 08303  Socken: Friggeråker  Värden: BHKZ 
Fastigheter: 
Kulturspår: stenmurar 
Kärr, kalkfuktäng, sumpskog 
Beskrivning 

Området längst österut utgörs av ”lövskog på gammal mossodling” med långt gången igenväxt. 

Källtuffmossa som indikerar rikare markförhållande förekom rikligt i bottenskiktet. Området kan med 

tvekan benämnas som ”rikkärr” snarare ”intermediärt”. Någon hävd har inte förelegat de senaste 20-25 

åren. Området är topogent och tillförs vatten från källflöden i söder, det finns ett system av diken, 



 
  

inom och runt området, dessutom är området täckdikat. Ytvattennivån ligger väsentligt under 

marknivån. I den östra ytterkanten fanns ett källflöde. Markskiktet är hårt beskuggat och blottlagt över 

stora delar. Fältskiktet är föga utvecklat med en höjd av 20-30 cm. Dominerande arter är älgört, 

tuvtåtel, kärrtistel m.fl. Buskskiktet är väletablerat och tätt över hel området med en högsta höjd av 2-3 

meter, dominerande arter är sälg, jolster och bindvide. Trädskiktet är väletablerat av björk och sälg, ca 

20-25 år samt uppslag av björk, asp, sälg och gran. Av tidigare noterade rikkärrsarter återfanns ett fåtal 

exemplar av slankstarr, ängsvädd och näbbstarr. Tidigare uppgivna arter som slåtterblomma, 

kärrknipprot, ängsnycklar, blodnycklar, vildlin, majviva återfanns inte. Den rödlistade arten 

”källblekvide” kunde heller inte med säkerhet återfinnas, men ett bestånd som liknade arten 

observerades. Då ängs- och hagmarksinventeringen utfördes fanns i den södra delen av kärret mycket 

stora mängder av slåtterblomma, slankstarr, kärrknipprot och ängsvädd. Andra arter som noterades var 

ganska rikligt med ängsnycklar, samt vildlin, majviva, näbbstarr, ängsstarr och det rödlistade 

källblekvidet. Blodnycklar noterades i samband med våtmarksinventeringen. Området längst västerut 

utgörs ”lövskog på tidigare kulturmarker” – med långt gången igenväxt. Området finns med på den 

topografiska kartan som en del av rikkärret. Det är tveksamt om området överhuvudtaget har eller har 

haft någon karaktär av ”rikkärr”. Möjligtvis har området historiskt ingått i ängs- och hagmarker med 

anknytning till rikkärret. Ingen art som indikerar rikare markförhållande noterades i bottenskiktet. 

Området är definitivt inget ”rikkärr” snarare vanlig lövskog. Någon hävd har inte förelegat de senaste 

25-35 åren. Området är topogent och tillförs vatten från omgivningarna samt från källflöden i söder. 

Det finns ett system av diken – inom och runt området, sannolikt finns det även täckdiken. 

Ytvattennivån ligger väsentligt under marknivån. I den sydöstra ytterkanten fanns ett inflödande vatten 

som dock försvinner ner i systemet av täckdiken. Markskiktet är mestadels beskuggat men inte 

blottlagt. Fältskiktet är tämligen väl utvecklat med en höjd av 20-60 cm och domineras av triviala 

arter. Buskskiktet är väletablerat och med en högsta höjd av maximalt 2 meter, dominerande arter är 

sälg, jolster och bindvide. Trädskiktet är väletablerat av björk, asp, sälg, rönn, ask och gran ca 25-40 år 

samt slyuppslag av björk, asp, sälg och gran. Av tidigare noterade arter återfanns ängsvädd, dock svagt 

etablerad med ett fåtal exemplar. Området längst söderut har historiskt brukats som åkermark och 

hävdats genom bete och/eller slåtter. Numera är det betesmark med förhållandevis svagt betestryck. 

Området är soligent och sluttar svagt ner mot sänkan där rikkärret återfinns. Betesmaken är tyvärr 

mycket påverkad av kväve. 

Naturvärde: 4 

Naturvärdesbedömningen följer den som gjorts i Ecokonsults övergripande naturinventering. 

Bevarande: Utebliven hävd och igenväxning utgör det främsta hotet mot naturvärdena. 

Skydd: Området saknar skydd. 

Bedömning av skydd och skötsel: Ecokonsult konstaterar att det är diskutabelt om det 

överhuvudtaget går att restaurera Marjapskärret. Det finns andra områden som är betydligt enklare att 

återställa. Ett sådant exempel är rikkärret söder om Marjarpskärret. 

Litteratur: 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 1991: Våtmarker i Skaraborgs län. Del 1. Medd. 2/91(08D0D04) 

Andersson, L. m.fl. 1995: Ängs- och hagmarker i Falköpings kommun (nr 1686288) 

Jordbruksverket. Äng- och betesmarksinventeringen 2002-2004 (nr E99-OFO) 

Ecokonsult. 2015. Övergripande naturinventering av Marjarpkärret (delområde 2, 3, 5, 7) inför 

planerad utbyggnad enligt detaljplan för Friggeåker 25:8 m.fl – NÖ om Falköpings tätort. 

 
8303-23 Rikkärr söder om Marjarpskärret 
Yta: 0,2 ha  Ekonomisk karta: 08303  Socken: Friggeråker  Värden: BHZ 

Fastigheter: 

Kulturspår: 

Rikkärr 
Beskrivning 

Området har historiskt varit en ängsmark och hävdats genom bete och/eller slåtter. Numera hävdas inte 

marken. I södra delen av området finns en damm där vatten avbördas till Marjarps rikkärr. Vattnet är 

basiskt vilket framgår av mossarterna i diket där bl.a. källtuffmossa noterades. Området är översilat, 

soligent och svagt sluttande. Eftersom områdets hävd nyligen har upphört finns de allra flesta arterna 



 
  

kvar som tidigare uppgivits från det närliggande ”rikkärret, Marjarp”. I bottenskiktet noterades 

korvskorpionmossa, gyllenmossa och källtuffmossa. I fältskiktet noterades kärrknipprot, ängsnycklar 

och blodnycklar samt slankstarr, grönstarr, näbbstarr, darrgräs, vildlin, ängsvädd, ängsskallra och 

slåtterblomma (se tabell 1). En noggrannare inventering skulle säkert resultera till flera s.k. 

rikkärrsarter. Området har stor potential till restaurering enbart genom slåtter eller sent årligt bete. 

Naturvärde: 2 

Naturvärdesbedömningen följer den som gjorts i Ecokonsults övergripande naturinventering. 

Bevarande: Utebliven hävd och igenväxning utgör det främsta hotet mot naturvärdena. 

Skydd: Området saknar skydd. 

Bedömning av skydd och skötsel: Området bör restaureras och beteshävden bör återupptas. 

Litteratur: 

Ecokonsult. 2015. Övergripande naturinventering av Marjarpkärret (delområde 8) inför planerad 

utbyggnad enligt detaljplan för Friggeåker 25:8 m.fl – NÖ om Falköpings tätort. 

 
8303-25 Anlagda dammar vid Vedtraven i Marjarp 
Yta: 2,4 ha  Ekonomisk karta: 08303  Socken: Falköping Värden: BHVZ 

Fastigheter: 

Kulturspår: 

Rödlistade arter 
Beskrivning 

Objektet består av en större damm och fyra mindre dammar som alla hänger samman, samt bäcken 

som rinner till dammarna. Dammarna är anlagda men har blivit en intressant biotop i ett landskap som 

i övrigt har få småvatten. Dammarna försörjs av vatten via en bäck söderifrån samt från dag- och 

dräneringsvatten. Avvattningen sker via en kulvert ut i Markabäcken som i sin tur rinner ut i Slafsan. 

Vattnet är klart och har troligtvis högt pH. Vegetation ute i den stora dammen saknas nästan helt. 

Vattnet visar tecken på höga halter av närsalter genom kraftig algtillväxt. Botten i dammarna är 

lerig/dyig men ändå relativt fast, i stort sett saknas sten och andra strukturer i dammen, alternativt är 

de täckta med sediment. Strandkanterna är sumpiga till fasta och här växer bland annat olika starrarter, 

förgätmigej och bredkaveldun. Småspigg förekommer allmänt, i alla fall i den stora dammen. Vid 

fältbesöket sågs ett sångsvanspar med ungar samt födosökande fisktärna i den stora dammen. Ett 

tranpar landade intill dammarna vid fältbesöket och några rådjur skrämdes upp från buskridån intill 

bäcken/de små dammarna. Där hittades också flera rådjurslegor. Vid groddjursinventeringen som 

utfördes under våren 2016 hittades mindre vattensalamander, vanlig padda samt yngel av någon 

brungroda (vanlig groda eller åkergroda). Bedömningen var att dammen har en begränsad potential 

som lek- och uppväxtlokal för groddjur. Häckfågelinventeringen som utförts under våren och 

försommaren konstaterade 20 arter med möjlig, trolig eller säker häckning. Bland annat noterades 

sångsvan, sävsparv, fisktärna, buskskvätta, rosenfink, sothöna och törnsångare. Sävsparv, buskskvätta 

och rosenfink är de rödlistade arter som tydligast är kopplade till dammarna. 

Naturvärde: 3 

Enligt Trafikverkets inventering har området klass 3 – påtagligt naturvärde. Objektet bedöms ha vissa 

biotopkvaliteter och visst artvärde. Biotopen blir ett viktigt inslag i ett landskap med få andra 

småvatten. Den innebär både livsmiljö för många arter, men också födosöksplats, en miljö att söka 

skydd vid samt spridningsvägar genom det brukade landskapet. Ett antal naturvårdsarter har noterats; 

sävsparv (rödlistad sårbar VU), rosenfink (rödlistad sårbar VU), buskskvätta (rödlistad nära hotad 

NT), sångsvan (FD2), fisktärna (FD), mindre vattensalamander (fridlyst), vanlig padda (fridlyst) och 

åker/vanlig groda (fridlyst). Tornseglare (rödlistad sårbar VU) sågs födosöka vid dammen, men har 

inga lämpliga häckningsplatser där. 

Bevarande: Upphörd/svag hävd och igenväxning kring dammarna utgör det främsta hotet mot 

naturvärdena. 

Skydd: Området saknar skydd. 

Bedömning av skydd och skötsel: Fortsatt hävd genom bete eller slåtter är nödvändig för att bevara 

naturvärdena. 

Litteratur: Trafikverket 2016. Naturvärdesinventering vid Västra stambanan Göteborg-Skövde, 

Förbigångsspår Falköping. 
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Sammanfattning 
 

EnviroPlanning AB har på uppdrag av Falköping kommun genomfört en na-
turvärdesinventering och en inventering av generella biotopskydd i  
Marjarps industriområde. Inventeringen ska ligga till grund för det fortsatta 
arbetet med att ta fram ett planprogram som syftar till att utreda förutsätt-
ningar för framtida expansion av Majarps industriområde med inriktning 
mot transportintensiva verksamheter. 
 
Sammantaget identifierades 4 naturvärdesobjekt med högt naturvärde 
(klass 2), 17 objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) och 19 objekt med 
ett visst naturvärde (klass 4). 104 generella biotopskydd har registrerats 
varav 8 diken, 24 stenmurar, 3 småvatten, 8 åkerholmar, 3 alléer och 58 
odlingsrösen. 
 
Som kompensation för förlust av generella biotopskydd föreslås bland an-
nat tillskapande av nya alléer, stenmurar samt åkerholmar, i den omfatt-
ning befintliga biotoper påverkas. Restaurering av befintliga generella bio-
topskydd föreslås även som kompensationsåtgärd. Vid exploatering av na-
turvärdesobjekt klass 3 - 4 förslås bland annat frivilliga avsättningar och na-
turvårdande skötsel som kompensation. 
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1 Inledning 
Falköpings kommun arbetar med att ta fram ett planprogram som syftar till 

att utreda förutsättningar för framtida expansion av Majarps industriområde 

med inriktning mot transportintensiva verksamheter. Planprogrammet syftar 

också till att verka som ett visionsdokument för områdets verksamhet. Områ-

det som planprogrammet omfattar är cirka 110 ha stort och består av odlings-

mark, betesmark och skogsområden. Fastigheterna inom området ägs till 

stora delar av Falköpings kommun. Utöver kommunens fastigheter finns två 

andra fastigheter samt nio samfälligheter.  

EnviroPlanning AB har fått uppdraget av Falköpings kommun att utföra en 

naturvärdesinventering samt inventering av generella biotopskydd inom 

planprogramområdet. Målet med inventeringen är att i ett tidigt skede få en 

uppfattning om områdets naturvärden samt generella biotopskydd. I uppdra-

get ingår även att göra ett utlåtande om eventuella kompensationsåtgärder. 

Figur 1. Översiktskarta över planprogramområdet. 

Inventeringsområdet avgränsas i väster av vägen mot Torbjörntorp, i norr av 

en kraftledning och i öster av Väg 46 (se figur 1). De två delområdena avgrän-

sas av västra stambanan samt Trafikverkets fastighet Ranten 1:1. Fastighet-

erna Friggeåker 25:10 och S:45 har inte besökts under inventeringen. Natur-

värden som varit synliga ifrån utkanten av fastigheterna har registrerats.  
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2 Metod 
2.1 Naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) kart-

lägger och beskriver geografiska områden i landskapet som är av positiv  

betydelse för biologisk mångfald. Dessa avgränsade geografiska områden  

naturvärdesbedöms på en fyra-gradig skala enlig följande (se även box 1): 

• Naturvärdesklass 1 - högst naturvärde: störst positiv betydelse för biolo-

gisk mångfald.  

• Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

• Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för  

biologisk mångfald.  

• Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

Figur 2. Bedömningsgrunden för artvärdet och biotopvärdet leder till en viss naturvärdesklass. 

Bild efter SS 199000:2014. 

Vilken naturvärdesklass ett område får bedöms utifrån kombinationen av de 

två bedömningsgrunderna art och biotop (figur 2). Artvärdet baseras på områ-

dets artrikedom relativt omgivande landskap samt på närvaro av natur-

vårdsarter som är ett samlingsnamn för skyddade arter, rödlistade arter (NT), 

hotade arter (VU, EN, CR), typiska arter, ansvarsarter och signalarter (Nitare 
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2019). Biotopvärdet baseras på biotopkvalitéer och på biotopens sällsynthet 

och hotstatus. Läs mer om bedömningsgrunderna i SS 199000:2014. Figur 3. 

Bedömningsgrunden för artvärdet och biotopvärdet leder till en viss naturvär-

desklass. Bild efter SS 199000:2014. 

2.1.1 Naturvärdesinventeringens detaljeringsgrad och  
tillägg  

Naturvärdesinventeringen i denna rapport har utförts enligt bedömnings-

grunder för Svensk standard (ftSS 199000:2014) och följande delar har ingått: 

• NVI fältnivå (4.3 SIS standard)  

• Detaljeringsgrad detalj (4.4 SIS standard)  

• Tillägg: Naturvärdesklass 4 (4.5.2 SIS standard).  

• Tillägg: Generella biotopskydd (4.5.3 SIS standard) 

2.2 Generella biotopskydd 
Nedanstående förteckning med biotoper är listade i bilaga 1 till förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., utgör biotopskydds-

områden enligt 7 kap 11 §. Inom ett biotopskyddsområde får inte verksam-

heter bedrivas eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Om det finns 

särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.  

Box 1. Beskrivning av naturvärdesklasser 

Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde samt 

högt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett 

stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotade arter. 

Flera biotopkvaliteter i stor omfattning ska finnas på platsen. Utgörs området av en 

hotad Natura-2000 naturtyp (se SIS-TR 199001:2014) blir biotopvärdet högt. Före-

komst av arter och ekologiska förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre med 

svenska förhållanden som referens. 

Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt bio-

topvärde samt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö 

för flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller är mycket artrikare än om-

givande landskap. Flera biotopkvaliteter ska finnas på platsen. Utgörs området av en 

Natura-2000 naturtyp (ej hotad, (se SIS-TR 199001:2014)) blir biotopvärdet påtag-

ligt. 

Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med visst till påtagligt biotop-

värde och artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en kontinu-

erlig ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka rödlistade 

arter eller vara artrikare än omgivande landskap. Enstaka biotopkvaliteter ska fin-

nas på platsen.  

Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och visst 

artvärde. Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att hysa en-

staka naturvårdsarter och/eller enstaka biotopkvaliteter.  
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• Allé (lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst 

fem träd med en stamdiameter på ≥ 20 cm) 

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

• Odlingsröse i jordbruksmark 

• Pilevall 

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark (areal av högst ett hektar) 

• Stenmur i jordbruksmark 

• Åkerholme (areal högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultive-

rad betesmark) 

2.3 Kompensationsåtgärder 
I rapporten föreslås kompensationsåtgärder för generella biotopskydd samt 

naturvärdesobjekt klass 3 - 4. Kommunen planerar inte att exploatera natur-

värdesobjekt med klass 2 varför kompensationsåtgärder inte föreslås för 

dessa områden.  

2.4 Förkortningar 
Förkortningar som redovisas i tabell 1 kan förekomma i rapporten. 

Tabell 1. Förkortningar och dess betydelse.  

Förkortning  Betydelse  

S  Signalarter i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering  

ÄoH  Indikatorarter på värdefull gräsmark, äng och hagmark  

ASF, bilaga 1  Arten är fridlyst och innehar, om betecknad med bokstaven n eller 

N i bilaga 1 till artskyddsförordningen, ett utökad skydd i enlighet 

med art- och habitatdirektivet (ASF 2007:845, § 4,5 och 7)  

ASF, bilaga 2  Arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen (ASF 2007:845, § 6, 

8 och 9)  

Kategorier inom Svenska Rödlistan 2020 (arters utdöenderisk inom Sverige)  

NT  Nära hotad/missgynnad (Near Threatened)  

VU  Sårbar (Vulnerable)  

EN  Starkt hotad (Endangered)  

CR  Akut hotad (Critically Endangered)  

2.5 Tidigare inventeringar 
Eftersök av tidigare dokumenterade naturvärden har gjorts i artportalen för 

perioden 2000 - 2020, i Skogsstyrelsens verktyg Skogens Pärlor och i Natur-

vårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. Flera naturvårdsarter finns inrap-

porterade inom utredningsområdet i Artportalen, men inga skyddade bioto-

per eller nyckelbiotoper finns registrerade (Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen 

2020). Sex områden i Falköpings kommuns naturvårdsprogram finns med i in-

venteringsområdet (se figur 3) och 25 fornlämningar finns registrerade i om-

rådet (se figur 4). Majoriteten av fornlämningarna består av stensättningar, 
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men det finns även hällristningar, gravar samt boplatser. EcoKonsult genom-

förde en inventering av Marjarpskärret 2015 på uppdrag av WSP och Trafik-

verket genomförde en inventering av området 2017 i projektet Förbigångspår 

Falköping. I TUVA finns ett objekt (230-CBY) registrerat år 2003. 

Figur 3. Falköpings kommuns naturvårdsprogram.  
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Figur 4. Översikt över de fornlämningar som finns inom inventeringsområdet (Riksantikvarieäm-

betet, RAÄ 2020).   

2.6 Fältbesök 
Fältinventeringen utfördes 2020-04-15 och 2020-04-16 av biologerna 

Amanda Gudmundson och Sophie Gröndahl, EnviroPlanning AB. Samtliga del-

områden som ingår i inventeringen utgör en yta av cirka 110 ha.  

Vid insamlandet av information i fält har surfplattor av märket iPad Air an-

vänts med programmet Collector kopplat till ESRIs ArcGIS online. Koordi-

natsystem som använts är SWEREF 99 13 30. Färdiga kartor har gjorts i 

ArcGIS version 10.2.2 och GIS-skikten redovisas i shp-filer.  

Naturvärdesobjekt och generella biotopskydd presenteras både på karta och i 

form av korta textbeskrivningar samt foton under avsnitt 3.  
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3 Resultat 
3.1 Sammanställning av tidigare dokumenterade 

naturvärden 
Tidigare rapporterade naturvärden från artportalen, Skogens Pärlor (Skogs-

styrelsen 2020) och Skyddad natur (Naturvårdsverket 2020) har granskats 

inom de ytor som inkluderas i denna kompletterande naturvärdesinventering.  

Från artportalen har flera kärlväxter rapporterats in de senaste tio åren. Det 

är främst betesmarker och tillhörande brynzoner som utgör livsmiljö åt de 

hävdgynnade, fridlysta, rödlistade och hotade arterna som rapporterats in. I 

en inventering av Marjarpkärret 2015 inför planerad utbyggnad av fastig-

heten Friggeåker 25:8 m. fl. identifieras ytterligare rödlistade samt hävdgyn-

nade arter (EcoKonsult 2015). Observationerna har beaktats i samband med 

avgränsning och redovisning av naturvärdesobjekten i denna rapport.  

Området inventerades under våren (15 – 16 april) varför ett flertal arter som 

blommar senare på året inte kunde hittas i samband med denna inventering. 

3.2 Beskrivning av området 
Totalt utgör den inventerade arealen cirka 110 hektar. Området består delvis 

av skogsmark men i huvudsak av åkermark och betesmark. I anslutning till 

jordbruksmarken finns det rikligt av generella biotopskydd fördelade på sten-

murar, öppna diken, småvatten, odlingsrösen, trädalléer och åkerholmar. 

Skogsmarken består av lövskog, ofta med ett rikligt inslag av salix-arter. Na-

turvärdena inom områdena är knutna till betesmarker, lövträdsdominerade 

skogar, bryn med ask och alm, gamla ädellövträd samt den rikliga förekoms-

ten av biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet. Ask (EN) och 

alm (CR) är klassade som starkt hotade på den nationella rödlistan. Trädar-

terna har blivit allt ovanligare under det senaste decenniet på grund av alm-

sjukan och askskottsjukan. På grund av den snabba tillbakagången av dessa 

träd bör samtliga trädindivider av dessa arter visas extra hänsyn, oavsett ål-

der och dimensioner. Den kraftiga utslagningen av träden gör det extra ange-

läget att dokumentera alm- och askpopulationer som är resistenta eller har 

förhöjd motståndskraft mot sjukdomarna för att på sikt återfå stabila populat-

ioner av trädslagen.  

I bilaga A finns kartor över naturvärdesobjekt och generella biotopskydd.  

3.3 Naturvärdesobjekt 
Sammantaget identifierades 40 naturvärdesobjekt varav 4 objekt med högt 

naturvärde (klass 2), 17 objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) och 19 ob-

jekt med ett visst naturvärde (klass 4). Nedan följer en redovisning av samt-

liga avgränsade naturvärdesobjekt och generella biotopskydd.  
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1 
Naturtyp:  Infrastruktur och bebyggd mark Areal:  0,03 ha 

Biotop: Vägdike 

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde.  

Ett obetydligt biotopvärde samt ett visst artvärde ger ett visst na-
turvärde. 

Beskrivning Vägdike med orkidén kärrknipprot.  

Naturvårdsarter 
Kärrknipprot (Epipactis palustris) (Artportalen, 2019) – rikligt (ÄoH) 
(ASF, bilaga 1)  

Värdeelement - 

Värde- 
strukturer 

Solbelyst – tämligen utvecklat. 

Formellt skydd Nej.  

Karta  Bilaga A, karta 1. 
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2 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,03 ha 

Biotop: Stenmur och odlingsröse 

Naturvärdesklass 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde.   

Ett påtagligt biotopvärde genom stenmur och odlingsröse samt ett 
obetydligt artvärde ger ett påtagligt naturvärde. 

Beskrivning 

Stenmur bestående av flera lager med block och mindre sten som har en 
tämligen riklig mängd mossor och lavar. Muren är L-formad och i mitten 
finns ett odlingsröse (GB_2) bara någon meter ifrån. Muren är ca 1 m 
bred och 1 m hög. Längs med muren växer flera bärande träd såsom 
körsbär och rönn. Invid stenröset växer även rikligt med bärbuskar.  

Naturvårdsarter - 

Värdeelement 
Stenmur – enstaka. Odlingsröse – enstaka. Bärande träd och buskar – 
flera. 

Värde- 
strukturer 

Solbelyst – tämligen utvecklat. Skrymslen – välutvecklat. 

Formellt skydd 
Ja, stenmuren (GB_1 på karta) och odlingsröset (GB_2 på karta) omfattas 
av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 1. 

 

 
Figur 5. Naturvärdesobjekt 2. 
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3 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,12 ha 

Biotop: Stenmur 

Naturvärdesklass 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde.  

Ett påtagligt biotopvärde genom stenmuren samt ett obetydligt art-
värde ger ett påtagligt naturvärde. 

Beskrivning 

Två äldre stenmurar som tillsammans bildar en L-formation. Där de 
möts finns ett odlingsröse bara någon meter ifrån (GB_2). Muren är ca 1 
m bred och 1 m hög. Muren som sträcker sig österut är delvis raserad 
och har 2 - 3 lager med sten och block. Muren som sträcker sig söderut 
är mer intakt och består av 3 - 5 lager av sten. 

Intill båda mursträckorna växer flera bärande och blommande träd 
såsom körsbär, rönn och sälg. Närheten till odlingsröset erbjuder ännu 
fler skrymslen och boplatser.  

Naturvårdsarter Ask (Fraxinus excelsior) (EN) – enstaka  

Värdeelement Stenmur – enstaka. Bärande träd och buskar – flera.  

Värde- 
strukturer 

Solbelyst – tämligen utvecklat. Skrymslen – tämligen utvecklat. 

Formellt skydd Ja, stenmuren (GB_3 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 1. 

 

 
Figur 6. Naturvärdesobjekt 3. 
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4 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,22 ha 

Biotop: Sälgbestånd 

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde.  

Ett visst biotopvärde samt ett obetydligt artvärde ger ett visst na-
turvärde. 

Beskrivning 

Objektet utgörs av ett stort sälgbestånd bestående av unga sälgar med 

inslag av yngre björk. Sälgarna erbjuder pollen tidigt under våren och i 

slänten finns stenskrymslen som erbjuder boplatser åt bland annat jord-

humlor vilket ger området ett visst naturvärde. 

Naturvårdsarter - 

Värdeelement Klen död ved – flera.  

Värde- 
strukturer 

Solbelyst – måttligt utvecklat. Skrymslen – måttligt utvecklat. 

Formellt skydd Nej. 

Karta  Bilaga A, karta 1. 

 

 
Figur 7. Naturvärdesobjekt 4. 
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5 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,43 ha 

Biotop: Stenmur 

Naturvärdesklass 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde.  

Ett påtagligt biotopvärde genom stenmuren samt ett obetydligt art-
värde ger ett påtagligt naturvärde. 

Beskrivning 

Äldre stenmur som går genom åkermark och utgörs av flera lager med 
block och mindre sten som har en riklig mängd mossor och lavar. Längs 
muren växer sälg och bärande träd och där muren slutar finns ett od-
lingsröse samt en ung ask. Stenmuren och odlingsröset erbjuder många 
skrymslen och boplatser för insekter och groddjur.  

Naturvårdsarter Ask (Fraxinus excelsior) (EN) – enstaka ungt träd 

Värdeelement Stenmur – enstaka. Odlingsröse – enstaka. Bärande träd – flera. 

Värde- 
strukturer 

Solbelyst – tämligen utvecklat. Skrymslen – välutvecklat.  

Formellt skydd 
Ja, stenmuren (GB_4 på karta) och odlingsröset (GB_5 på karta) omfattas 
av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 1. 

 

 
Figur 8. Naturvärdesobjekt 5. 
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6 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,18 ha 

Biotop: Stenmur och alléer 

Naturvärdesklass 
Klass 3 – Påtagligt naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett visst artvärde ger ett påtagligt natur-
värde. 

Beskrivning 

En stenmur och två alléer. Ligger mellan åkermark och en grusväg intill 
ett kolonilottområde. Stenmuren är delvis raserad och mer eller mindre 
överväxt med bland annat smalbladigt gräs, kirskål samt hundkex.  En av 
alléerna består av gamla sälgar medan den andra består av medelålders 
ask, alm samt asp.  

Naturvårdsarter 
Ask (Fraxinus excelsior) – flera (EN)  

Alm (Ulmus glabra) – flera (CR) 

Värdeelement Stenmur – enstaka.  

Värde- 
strukturer 

Solbelyst – tämligen utvecklat. Skrymslen – välutvecklat. 

Formellt skydd 
Ja, alléerna (GB_8 – GB_9 på karta) och stenmuren (GB_7 på karta) om-
fattas av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 1. 

 

 
Figur 9. Naturvärdesobjekt 6. 
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7 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,01 ha 

Biotop: Odlingsröse 

Naturvärdesklass 
Klass 3 – Påtagligt naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett visst artvärde ger ett påtagligt natur-
värde. 

Beskrivning 

Ett odlingsröse intill grusväg samt åkermark. Intill odlingsröset löper en 
stenmur.  Ett kolonilottområde ligger norr om odlingsröset. Ask och alm 
växer här. Markskiktet består bland annat av brännässla, påsklilja samt 
skilla.  

Naturvårdsarter 
Ask (Fraxinus excelsior) – enstaka (EN)  

Alm (Ulmus glabra) – enstaka (CR) 

Värdeelement Odlingsröse – enstaka. Sten och block – rikligt. 

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – välutvecklat. Solbelyst – tämligen utvecklat. 

Formellt skydd 
Ett odlingsröse (GB_10 på karta) som omfattas av det generella biotop-
skyddet (intill åkermark). 

Karta  Bilaga A, karta 1. 

 

 
Figur 10. Naturvärdesobjekt 7. 
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8 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,40 ha 

Biotop: Stenmur 

Naturvärdesklass 
Klass 3 – Påtagligt naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett visst artvärde ger ett påtagligt natur-
värde. 

Beskrivning 

En stenmur som löper längs med ett kolonilottområde, en betesmark 
samt åkermark. Flera grova almar och askar växer i muren. I buskskiktet 
växer nypon och hallon. Muren är överväxt med smalbladigt gräs, men 
andra arter som prästkrage, rölleka, älgört och hundkex växer också här. 

Naturvårdsarter 

Ask (Fraxinus excelsior) – enstaka (EN)  

Alm (Ulmus glabra) – enstaka (CR) 

Lind (Tilia cordata) – enstaka (S) 

Gulsparv (Emberiza citrinella) – enstaka (VU) (möjlig häckningsplats) 

Prästkrage (Leucanthemum vulgare) – flera (ÄoH) 

Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) (Artportalen 2018) – enstaka 
(ÄoH) 

Värdeelement Stenmur – enstaka. Sten och block – rikligt. Bärande buskar – flera.  

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – välutvecklat. Solbelyst – välutvecklat. 

Formellt skydd 
En stenmur (GB_11 på karta) som omfattas av det generella biotopskyd-
det (intill åkermark och betesmark). 

Karta  Bilaga A, karta 1. 

 

 
Figur 11. Naturvärdesobjekt 8. 
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9 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  7,1 ha 

Biotop: Sumpskog 

Naturvärdesklass 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde. 

Ett påtagligt biotopvärde genom en riklig mängd död ved, träd med 
skorpbark, bohål, fuktighet samt ett visst artvärde ger ett påtagligt 
naturvärde. 

Beskrivning 

Objektet består av en sumpskog med blandlöv. I södra delen av området 
dominerar ask, björk och alm medan området norröver främst består av 
salix och björk. Inom objektet växer även hassel, rönn, lönn, fågelbär, 
hägg och poppel.  

Krushättemossa (S) och guldlockmossa (S) observerades på flertalet 
träd. På markskiktet finns älgört, svalört, humleblomster, kirskål, hund-
kex, brännässla, kranshakmossa och bärbuskar i form av hallon och 
krusbär.  

I hela området finns rikligt med klen död ved och flertalet grova lövlågor 
och enstaka högstubbar. Biotopen som sådan har många värden där 
trädskiktets flerskiktning och olikåldrighet är väl utvecklade. Flertalet 
björkar har en väl utvecklad skorpbark och bohål finns i enstaka träd. 
Andra värden såsom rotvältor, blottad jord och fuktighet finns i delar av 
området.  

I sydväst, längs en gammal grusväg som leder till en övergiven gård, 
finns en allé bestående av ask, alm och björk. Träden är gamla och värde-
fulla för insekter, fåglar och kryptogamer. Längs med allén går en delvis 
raserad stenmur (ej biotopskyddad). Delar av området, i synnerhet det 
våta området i södra delen samt stenmuren, fungerar sannolikt som 
övervintringsmiljö för groddjur och utgör även ett positivt element för 
insekter.  

Området är även ett klass 3-objekt i Falköpings kommuns naturvårds-
program.  

Naturvårdsarter 

Alm (Ulmus glabra) (CR) - flera 

Ask (Fraxinus excelsior) (EN) - flera 

Guldlockmossa (Homalothecium sericeum) (S) - flera  

Krushättemossa (Ulota crispa) (S)- enstaka 

Buskmus (Sicista betulina) (fridlyst: ASF, bilaga 1) – enstaka (Artporta-

len 2016) 

Vanlig snok (Natrix natrix) (fridlyst: ASF, bilaga 2, 6§) – enstaka (Artpor-

talen, 2016) 

Knagglestarr (Carex flava) (ÄoH) - enstaka (Artportalen, 2018) 

Springkorn (Impatiens noli-tangere) (S) - enstaka (Artportalen, 2018) 

Ormrot (Bistorta vivipara) (ÄoH) -flera (Trafikverket, 2017).  

Ormbär (Paris quadrifolia) (S) – flera (Trafikverket, 2017).  

Värdeelement 
Död ved – rikligt. Blottad jord – flera. Rotvältor – enstaka. Fuktighet – 
flera. Äldre träd med grov skorpbark – flera.  

Värde- 
strukturer 

Olikåldrighet – tämligen välutvecklat. Flerskiktning – tämligen välut-
vecklat. Trädslagsblandning – tämligen välutvecklat. Gläntor – tämligen 
välutvecklat.  

Formellt skydd 
Ja, trädallén (GB_6 på karta) samt diket (GB_12 på karta) omfattas av det 
generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 1. 
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Figur 12. Naturvärdesobjekt 9.  
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10 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,06 ha 

Biotop: Stenmur, odlingsröse och dike 

Naturvärdesklass 
Klass 3 – Påtagligt naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett visst artvärde ger ett påtagligt natur-
värde. 

Beskrivning 

Ett odlingsröse, en stenmur och ett dike som ligger i öppet åkerlandskap 
nära järnväg. Här växer sälg och rönn. Längs med bäcken växer även 
flera alar. Diket håller öppen vattenspegel men hyser också rikligt med 
fuktgynnad vegetation i dikeskanterna. I markskiktet växer smalbladigt 
gräs, brännässla, älgört, hundäxing, bladvass, Den invasiva arten kana-
densiskt gullris växer även rikligt här. Inga naturvårdsarter har noterats 
i samband med inventeringen men buskmus har tidigare hittats i områ-
det varför området bedöms ha ett visst artvärde.  

Naturvårdsarter Buskmus (Sicista betulina) (Artportalen 2016) – enstaka (ASF, bilaga 1) 

Värdeelement 
Odlingsröse – enstaka. Stenmur – enstaka. Dike – enstaka. Sten och block 
– rikligt. 

Värde- 
strukturer 

Solbelyst – välutvecklat. Skrymslen – välutvecklat. 

Formellt skydd 
Ja, odlingsröset (GB_14 på karta), diket (GB_15 på karta) och stenmuren 
(GB_13 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 1. 

 

 
Figur 13. Naturvärdesobjekt 10. 
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11 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,14 ha 

Biotop: Stenmur 

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde.  

Ett visst biotopvärde genom stenmuren samt ett obetydligt art-
värde ger ett visst naturvärde. 

Beskrivning 

Gammal stenmur bestående av flera lager med block och mindre sten 
vilka har en riklig mängd mossor och lavar. Muren är ca 1,5 m bred och 1 
m hög. Muren ligger intill ett timmerupplag och har tidigare sträckt sig 
längre åt sydost, denna del är nu borttagen. Stenmuren fungerar som 
både boplats och spridningslinje för flertalet organismer.  

Naturvårdsarter - 

Värdeelement Stenmur – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

Solbelyst – tämligen välutvecklat. Skrymslen – tämligen välutvecklat. 

Formellt skydd Ja, stenmuren (GB_16 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 2. 

 

 
Figur 14. Naturvärdesobjekt 11. 
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12 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,08 ha 

Biotop: Vägkant med solitära träd 

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde.  

Ett visst biotopvärde genom födosöksplats och skydd för arter samt 
ett obetydligt artvärde ger ett visst naturvärde. 

Beskrivning 

Tre solitära träd; varav en grov sälg och två fågelbär. Biotopen är ett vik-
tigt inslag i ett övrigt hårt brukat landskap. Den kan erbjuda både livs-
miljö för arter, men också fungera som födosöksplats och en miljö att 
söka skydd vid. Både fågelbär och sälg är viktiga födoresurser för fåglar 
och insekter. 

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Grov sälg – enstaka. Bärande träd – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

Grov bark – tämligen utvecklat. 

Formellt skydd Nej. 

Karta  Bilaga A, karta 2. 

 

 
Figur 15. Naturvärdesobjekt 12. 
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13 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,005 ha 

Biotop: Odlingsröse 

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde.  

Ett visst biotopvärde genom skrymslen i odlingsröset samt ett obe-
tydligt artvärde ger ett visst naturvärde. 

Beskrivning 
Odlingsröse som består av varierande stenstorlek, från större block till 
mindre sten. Objektet gränsar till en odlad åker och ligger intill en grus-
väg.  

Naturvårdsarter - 

Värdeelement Odlingsröse – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

Solbelyst – tämligen välutvecklat. Skrymslen – tämligen välutvecklat. 

Formellt skydd 
Ja, odlingsröset (GB_18 på karta) omfattas av det generella biotopskyd-
det.  

Karta  Bilaga A, karta 2. 

 

 

Figur16. Naturvärdesobjekt 13. 

  



 

22  
 

14 
Naturtyp:  Vattendrag Areal:  0,22 ha 

Biotop: Öppet dike 

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde.  

Ett visst biotopvärde samt ett obetydligt artvärde ger ett visst na-
turvärde. 

Beskrivning 

Ett öppet dike som rinner längs med plöjd åker. Diket är L-format och 
längs med norra sidan går en grusväg ca 5 - 7 m från diket. Intill diket 
växer i vissa delar buskage av salix. Ungefär en fjärdedel av diket är be-
vuxet av undervattensvegetation och kaveldun finns på enstaka partier.  

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Klen död ved – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

Vattenhållande dike – tämligen välutvecklat. 

Formellt skydd Ja, diket (GB_17 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 2. 

 

 
Figur 17. Naturvärdesobjekt 14. 
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15 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,004 ha 

Biotop: Odlingsröse 

Naturvärdesklass 
Klass 4 – Visst naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett obefintligt artvärde ger ett visst na-
turvärde. 

Beskrivning 
Ett odlingsröse som ligger mellan en grusväg och en bäck. Det växer rik-
ligt med kanandesikt gullris (invasiv art) intill.  

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Sten och block – rikligt. Odlingsröse – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – välutvecklat. Solbelyst – välutvecklat. 

Formellt skydd 
Ett odlingsrösen (GB_19 på karta) som omfattas av det generella biotop-
skyddet (intill åkermark). 

Karta  Bilaga A, karta 2. 

 

 
Figur 18. Naturvärdesobjekt 15. 
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16 
Naturtyp:  Äng och betesmark Areal:  0,30 ha 

Biotop: Betesmark 

Naturvärdesklass 
Klass 3 – Påtagligt naturvärde. 
Ett påtagligt biotopvärde samt ett visst artvärde ger ett påtagligt 
naturvärde. 

Beskrivning 

En betesmark/rikkärr intill grusväg. Trädskiktet består av björk och sa-
lix. Markskiktet består av tussilago, vitsippa, kranshakmossa, majsmör-
blomma och hundäxing. Det finns även en torrbacke där flera hävdgyn-
nade arter växer såsom åkervädd, gråfibbla, prästkrage, rölleka och röd-
kämpar. Området är en liten del av ett klass 1-objekt i kommunens na-
turvårdsprogram och ingår i ängs- och hagmarksinventeringen (230-
CBY). Strax norr om området finns ett natura 2000-område (Friggeråker 
Stora Bäckabo).  

Naturvårdsarter 

Väddklint (Centaurea scabiosa) – enstaka (ÄoH) 

Rödkämpar (Plantago media) – flera (ÄoH) 

Prästkrage (Leucanthemum vulgare) – enstaka (ÄoH) 

Värdeelement Sten och block – rikligt. Torrbacke – välutvecklat. Rikkärr – välutvecklat. 

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – måttligt utvecklat. Solbelyst – välutvecklat.  

Formellt skydd Nej.   

Karta  Bilaga A, karta 2. 

 

 
Figur 19. Naturvärdesobjekt 16. 
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17 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,35 ha 

Biotop: Trädbeklädd betesmark 

Naturvärdesklass 
Klass 3 – Påtagligt naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett visst artvärde ger ett påtagligt natur-
värde. 

Beskrivning 

Området består av betesmark. Grov gammal alm tillsammans med asp 
dominerar i trädskiktet. Markskiktet består av vitsippa, svalört, majs-
mörblomma, hundäxing, lungört, kranshakmossa, rölleka och gråfibbla. 
Flera av arterna gynnas av bete. I buskskiktet växer nypon.  

Naturvårdsarter Alm (Ulmus glabra) – rikligt (CR) 

Värdeelement 
Sten och block – rikligt. Bärande buskar – flera. Högstubbe – enstaka. 
Låga – enstaka. Rishög – enstaka. Grov död ved – flera. Odlingsröse – en-
staka. 

Värde- 
strukturer 

Solbelysta bryn – välutvecklat. Trädslagsblandning – måttligt utvecklad.  

Formellt skydd 
Två odlingsrösen (GB_20 och GB_21 på karta) som omfattas av det gene-
rella biotopskyddet (i betesmark). 

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 20. Naturvärdesobjekt 17. 
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18 
Naturtyp:  Småvatten Areal:  0,02 ha 

Biotop: Damm 

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde.  

Ett visst biotopvärde genom en bestående vattenansamling samt ett 
obetydligt artvärde ger ett visst naturvärde. 

Beskrivning 

Objektet utgörs av en damm som på ena sidan gränsar till åkermark och 
på andra sidan till betesmark. På södra sidan går en grusväg. I dammen 
växer rikligt med kaveldun och annan undervattensvegetation, vilket 
täcker en stor del av dammen.  

Ett dike (GB_23) rinner till dammen norrifrån.  

Dammen erbjuder livsmiljö och födosökskälla för olika arter och kan ut-
göra reproduktionslokal för groddjur.  

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Småvatten med bestående vattentillgång – enstaka.  

Värde- 
strukturer 

Solbelyst vattensamling – välutvecklat. 

Formellt skydd Ja, dammen (GB_22 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 

Figur 21. Naturvärdesobjekt 18. 
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19 
Naturtyp:  Vattendrag Areal:  0,04 ha 

Biotop: Dike 

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde.  

Ett visst biotopvärde genom vattenhållande dike samt ett obetyd-
ligt artvärde ger ett visst naturvärde. 

Beskrivning 

Dike som rinner till damm (GB 22). Diket har en bredd på 1 m och ett 
djup på 1 m. Objektet går genom betesmark, åkermark och passerar 
norrut ett skogsparti på ena sidan. I diket växer kabbeleka och smalbla-
digt gräs samt salix.  

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Vattenhållande dike – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

- 

Formellt skydd Ja, diket (GB_23 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 22. Naturvärdesobjekt 19. 

  



 

28  
 

20 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,37 ha 

Biotop: Lövskog 

Naturvärdesklass 
Klass 4 – Visst naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett obefintligt artvärde ger ett visst na-
turvärde. 

Beskrivning 

Området gränsar till åkermark och betesmark. Trädskiktet består av me-
delålders björk och buskskiktet domineras av salix. En bäck rinner ge-
nom området varefter det skapas fuktiga jordblottor. Markskikt med älg-
gräs, humleblomster, maskros och vitsippa.  

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Jordblottor – flera. Odlingsröse – enstaka. Sten och block – flera. 

Värde- 
strukturer 

Solbelysta bryn – välutvecklat. Flerskiktning – måttligt välutvecklat. 
Trädslagsblandning – måttligt utvecklad. Socklar – måttligt utvecklat. 

Formellt skydd 
Två odlingsrösen (GB_24 – GB_25 på karta) som omfattas av det gene-
rella biotopskyddet (gränsar mot åkermark). 

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 23. Naturvärdesobjekt 20. 
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21 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  1,38 ha 

Biotop: Lövskog 

Naturvärdesklass 
Klass 3 – Påtagligt naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett visst artvärde ger ett påtagligt natur-
värde. 

Beskrivning 

Trädskiktet består av medelålders alm, ask, björk, salix, tall, hägg och få-
gelbär. Det finns spår av plockhuggning. Fältskiktet består främst av 
smalbladigt gräs, vitsippa och kranshakmossa. Guldlockamossa som sig-
nalerar längre skoglig kontinuitet och artrik mossflora växer här.  

Naturvårdsarter 

Guldlockmossa (Homalothecium sericeum) – enstaka (S) 

Ask (Fraxinus excelsior) – enstaka (EN)  

Alm (Ulmus glabra) – flera (CR) 

Värdeelement 
Sten och block – rikligt. Jordblottor – flera. Klen död ved – flera. Bärande 
träd – flera. Odlingsröse – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

Solbelysta bryn – välutvecklat. Flerskiktning – tämligen utvecklat. Träds-
lagsblandning – måttligt utvecklad. Socklar – måttligt utvecklat.  

Formellt skydd 
Två odlingsrösen (GB_27 – GB_28 på karta) och ett dike (GB_26 på karta) 
som omfattas av det generella biotopskyddet (gränsar mot åkermark). 

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 24. Naturvärdesobjekt 21. 
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22 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  1,72 ha 

Biotop: Lövträd 

Naturvärdesklass 
Klass 3 – Påtagligt naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett visst artvärde ger ett påtagligt natur-
värde. 

Beskrivning 

Björk i trädskiktet, rikligt med salix och fläder i buskskiktet. Flera od-
lingsrösen ligger längs kanten som gränsar till åkermark. Det löper även 
ett brett dike (> 2 m) genom området. Marken är fuktig. Älggräs, blad-
vass, brännässla och renfana är exempel på typiska kärlväxter för områ-
det.  Den invasiva arten kanadensiskt gullris växer även här.  

Naturvårdsarter Gulsparv (Emberiza citrinella) – enstaka (VU) 

Värdeelement Sten och block – rikligt. Odlingsröse – flera. 

Värde- 
strukturer 

Solbelysta bryn – välutvecklat. Flerskiktning – måttligt utvecklad. Träds-
lagsblandning – måttligt utvecklad. 

Formellt skydd 
Åtta odlingsrösen (GB_30 – GB_37 på karta) och ett dike GB_29 om om-
fattas av det generella biotopskyddet (gränsar mot åkermark). 

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 25. Naturvärdesobjekt 22. 
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23 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,10 ha 

Biotop: Åkerholme 

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde. 

Obetydligt artvärde och visst biotopvärde genom odlingsröse ger  
ett visst naturvärde. 

Beskrivning 

Fyra träbeklädda åkerholmar som består av odlingsrösen. Vid invente-
ringstillfället var omkringliggande åkermark uppodlad varav de åkerhol-
marna ej kunde besökas och bedömning av åkerholmarna har gjorts på 
avstånd. 

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Sten och block – rikligt. Odlingsröse – flera. 

Värde- 
strukturer 

Solbelysta bryn – välutvecklat. Skrymslen – välutvecklat. 

Formellt skydd 
Fyra odlingsrösen (GB_38, GB_40, GB_42 och GB_44) och fyra åkerhol-
mar (GB_39, GB_41, GB_43 och GB_45) som omfattas av det generella bi-
otopskyddet (gränsar mot åkermark). 

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 26. Naturvärdesobjekt 23. 
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24 
Naturtyp:  Äng och betesmark Areal:  0,28 ha 

Biotop: Vägslänt 

Naturvärdesklass 

Klass 2 – Högt naturvärde. 

Ett påtagligt biotopvärde samt påtagligt artvärde ger  
ett högt naturvärde. 

Beskrivning 

Vägkant intill åkermark. Vägkanten består av en solbelyst torrbacke. Här 
växer ett stort antal hävdgynnade, fridlysta samt rödlistade arter bl.a. 
väddklint, gråfibbla, prästkrage, rölleka, ängsnycklar, sminkrot och vild-
lin.  

Naturvårdsarter 

Prästkrage (Leucanthemum vulgare) – flera (ÄoH) 

Spåtistel (Carlina vulgaris) – enstaka (ÄoH) 

Väddklint (Centaurea scabiosa) – enstaka (ÄoH) 

Ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata) (Artportalen 2015) – enstaka 
(ÄoH) (ASF, bilaga 2) 

Sminkrot (Lithospermum arvense) (Artportalen 2015) – enstaka (NT) 

Klasefibbla (Crepis praemorsa) (Artportalen 2015) – enstaka (NT) 

Höstskallra (Rhinanthus serotinus) (Artportalen 2013) – enstaka (ÄoH) 

Bockrot (Pimpinella saxifraga) (Artportalen 2014) – enstaka (ÄoH) 

Darrgräs (Briza media) (Artportalen 2014) – enstaka (ÄoH) 

Rödkämpar (Plantago media) (Artportalen 2014) – enstaka (ÄoH) 

Getväppling (Anthyllis vulneraria) (Artportalen 2014) – enstaka (ÄoH) 

Rödklint (Centaurea jacea) (Artportalen 2014) – enstaka (ÄoH) 

Kvastfibbla (Pilosella cymosa) (Artportalen 2014) – enstaka (ÄoH) 

Vildlin (Linum catharticum) (Artportalen 2014) – enstaka (ÄoH) 

Värdeelement Jordblottor – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

Solbelyst torrbacke – välutvecklat. Näringsfattigt – välutvecklat. 

Formellt skydd - 

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 27. Naturvärdesobjekt 24.  
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25 
Naturtyp:  Äng och betesmark Areal:  0,11 ha 

Biotop: Åkerholme 

Naturvärdesklass 
Klass 2 – Högt naturvärde. 
Ett påtagligt biotopvärde samt ett högt artvärde ger ett högt natur-
värde. 

Beskrivning 

Området har historiskt varit en ängsmark och hävdats genom bete och/el-
ler slåtter. Åkerholme med ett odlingsröse intill grusväg omgivet av åker-
mark. På åkerholmen växer hägg, sälg och rönn. Flera hävdgynnade arter 
såsom rölleka, åkervädd, smultron och prästkrage påträffades. Markskik-
tet består även av kranshakmossa, tussilago, hundkex, kamomill samt den 
invasiva arten kanadensiskt gullris. Området är ett klass 2-objekt i kom-
munens naturvårdsprogram. Med hänsyn till de arter som rapporterats in 
på artportalen utgör området en betydande livsmiljö åt flertalet rödlistade 
och hotade kärlväxter, samt flertalet hävdgynnade arter som visar på goda 
förutsättningar för höga naturvärden.  

Naturvårdsarter 

Väddklint (Centaurea scabiosa) – enstaka (ÄoH) 

Prästkrage (Leucanthemum vulgare) – flera (ÄoH) 

Buskviol (Viola hirta) – flera (ÄoH) 

Backsippa (Pulsatilla vulgaris) (Artportalen 2015) – enstaka (VU) (ASF, bi-
laga 2) 

Jordtistel (Cirsium acaule) (Artportalen 2015) – enstaka (NT) 

Klasefibbla (Crepis praemorsa) (Artportalen 2015) – enstaka (NT) 

Sommarfibbla (Leontodon hispidus) (Artportalen 2015) – enstaka (NT) 

Gulmåra (Galium verum) (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Spåtistel (Carlina vulgaris) (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Bockrot (Pimpinella saxifraga) (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Ängshavre (Helictotrichon pratense) (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Darrgräs (Briza media) (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Getväppling (Anthyllis vulneraria) (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Backglim (Silene nutans) (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Stor blåklocka (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Liten blåklocka (Campanula persicifolia) (Artportalen 2015) – enstaka 
(ÄoH) 

Rödklint (Centaurea jacea) (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Värdeelement Odlingsröse –enstaka. Sten och block – rikligt. Torrbacke – välutvecklat.     

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – måttligt utvecklat. Solbelyst – välutvecklat.  

Formellt skydd 
Ja, åkerholme samt odlingsröse (GB_46 – GB_47 på karta) omfattas av det 
generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 3. 
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Figur 28. Naturvärdesobjekt 25. 
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26 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,15 ha 

Biotop: Stenmur  

Naturvärdesklass 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde.  

Ett visst biotopvärde genom stenmuren samt ett visst artvärde ger 
ett påtagligt naturvärde. 

Beskrivning 

Objektet utgörs av en äldre stenmur som går mellan plöjd åkermark och 
vallodling. Stenmuren är delvis raserad, men till stor del intakt och be-
står av flera lager sten och är ca 1,5 m bred och 1 m hög. Norrut blir mu-
ren något bredare för att sedan smalna av något.  

Stenmuren erbjuder rikligt med skrymslen och är tämligen solbelyst. 
Längs med muren växer buskage av sälg, fläder och en. Gulsparv och pil-
fink observerades alldeles intill muren.  

Naturvårdsarter Gulsparv (Emberiza citrinella) (NT) – flera (trolig häckplats) 

Värdeelement Stenmur – enstaka. Bärande buskar – flera. Klen död ved – flera. 

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – välutvecklat. Solbelyst – tämligen välutvecklat. 

Formellt skydd Ja, stenmuren (GB_48 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet.  

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 29. Naturvärdesobjekt 26. 
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27 
Naturtyp:  Åkermark  Areal:  0,15 ha 

Biotop: Åkerholme med odlingsröse 

Naturvärdesklass 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde.  

Ett påtagligt biotopvärde genom odlingsrösen, gamla grova träd 
samt ett visst artvärde ger ett påtagligt naturvärde. 

Beskrivning 

Åkerholme med fem stenrösen, varav tre större och två mindre. Åkerhol-
men är rik på bärande vegetation såsom bärbuskar, syrener och fläder. 
På åkerholmen växer ett flertal äldre, grövre träd av alm, ask, lönn och 
björk samt ett flertal yngre askar. Gulsparv observerades intill området. I 
området finns en del klen död ved på marken, samt en högstubbe och 
torraka vilka erbjuder boplatser åt insekter och fåglar.  

Naturvårdsarter 

Alm (Ulmus glabra) (CR) – flera  

Ask (Fraxinus excelsior) (EN) – flera 

Gulsparv (Emberiza citrinella) (NT) – enstaka (trolig häckplats) 

Värdeelement 
Odlingsrösen – enstaka. Gamla träd – flera. Död ved – flera. Torraka – en-
staka. Högstubbe – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

Solbelyst – tämligen välutvecklat. Skrymslen – tämligen välutvecklat. 

Formellt skydd 
Ja, åkerholmen (GB_50 på karta) samt odlingsrösena (GB_49 på karta) 
omfattas av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 

Figur 30. Naturvärdesobjekt 27. 
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28 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,02 ha 

Biotop: Stenmur 

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde.  

Ett visst biotopvärde genom stenmuren samt ett obetydligt art-
värde ger ett visst naturvärde. 

Beskrivning 

Stenmur bestående av flera lager med block och mindre sten som har en 
riklig mängd mossor och lavar. Muren är raserad på sina ställen och är 
ca 1,5 m bred och 0,5 - 1 m hög. Mitt i muren växer en ung ask samt en-
staka bärbuskar. 

Naturvårdsarter Ask (Fraxinus excelsior) (EN) – enstaka (unga träd) 

Värdeelement Stenmur – enstaka. Bärande buskar – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

Solbelyst – tämligen välutvecklat. Skrymslen – tämligen utvecklat. 

Formellt skydd Ja, stenmuren (GB_51 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet.   

Kompensation - 

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 31. Naturvärdesobjekt 28. 
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29 
Naturtyp:  Berg och sten  Areal:  0,05 ha 

Biotop: Stenmur  

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde.  

Ett visst biotopvärde genom stenmuren samt ett obetydligt art-
värde ger ett visst naturvärde. 

Beskrivning 
Objektet utgörs av en mycket raserad gammal stenmur som angränsar 
till åkermark samt vallodling. I muren växer flertalet björk, en och sälg. 
Muren är ca 0,5 m bred och 0,5 m hög.  

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Död ved – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – måttligt utvecklat.  

Formellt skydd Ja, stenmuren (GB_53 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 32. Naturvärdesobjekt 29. 
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30 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,06 ha 

Biotop: Stenmur 

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde.  

Ett visst biotopvärde genom stenmuren samt ett obetydligt artvärde 
ger ett visst naturvärde. 

Beskrivning 
En låg stenmur, bestående av block och sten rikliga på mossor och lavar, 
som är delvis raserad och omges av betesmark. Vid muren växer björk och 
äppelträd. Muren är ca 1 m bred och 0,5 m hög.  

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Stenmur – enstaka. Bärande träd – enstak.a  

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – måttligt utvecklat. 

Formellt skydd Ja, stenmuren (GB_55 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 334. Naturvärdesobjekt 30. 
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31 
Naturtyp:  Berg och sten  Areal:  0,004 ha 

Biotop: Odlingsröse  

Naturvärdesklass 

Klass 4 – Visst naturvärde.  

Ett visst biotopvärde samt ett obetydligt artvärde ger ett visst na-
turvärde. 

Beskrivning 
Objektet utgörs av ett odlingsröse bestående av medelstora stenar som 
har en riklig mängd mossar och lavar. Mitt i odlingsröset växer en sälg. 
Objektet utgör boplatser och skydd åt insekter, groddjur och fåglar. 

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Död ved – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – tämligen utvecklat. Solbelyst – tämligen utvecklat. 

Formellt skydd 
Ja, odlingsröset (GB_54 på karta) omfattas av det generella biotopskyd-
det.  

Karta  Bilaga A, karta 3. 

  

Figur 54. Naturvärdesobjekt 31. 
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32 
Naturtyp:  Äng och betesmark Areal:  1,72 ha 

Biotop: Fuktäng 

Naturvärdesklass 
Klass 2 – Högt naturvärde. 
Ett påtagligt biotopvärde samt ett påtagligt artvärde ger ett högt 
naturvärde. 

Beskrivning 

En betesmark uppdelad i två områden. I den norra delen dominerar me-
delålders björk i trädskiktet. I buskskiktet växer sälg, jolster och bind-
vide. Vanligt förekommande arter är vass, kirskål, smultron, älgört, hum-
leblomster, kamomill, hundkex, hundäxing samt tuvtåtel. Den invasiva 
arten kanadensiskt gullris växer rikligt här. De finns spår av mullvad i 
området. En bäck rinner igenom den södra delen av området. Trädskik-
tet är glesare här och består av några björkar samt tallar. Området är ett 
klass 3-objekt i kommunens naturvårdsprogram. 

Naturvårdsarter 

Gulsparv (Emberiza citrinella) – enstaka (NT) 

Väddklint (Centaurea scabiosa) – enstaka (ÄoH) 

Ängsstarr (Carex hostiana) (Artportalen 2015) – enstaka (NT) 

Majviva (Primula farinosa) (Artportalen 2015) – enstaka (NT) 

Klasefibbla (Crepis praemorsa) (Artportalen 2015) – enstaka (NT) 

Svinrot (Scorzonera humilis) (Artportalen 2015) – enstaka (NT) 

Darrgräs (Briza media) (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Vildlin (Linum catharticum) (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Prästkrage (Leucanthemum vulgare) (Artportalen 2015) – flera (ÄoH) 

Bergmynta (Clinopodium vulgare) (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Rödklint (Centaurea jacea) (Artportalen 2015) – enstaka (ÄoH) 

Ängsvädd (Succisa pratensis) (Ecokonsult 2015) – enstaka (ÄoH) 

Kärrknipprot (Epipactis palustris) (Artportalen 2011) – flera (ASF, bilaga 
2) 

Svart trolldruva (Actaea spicata) (Artportalen 2006) – enstaka (S) 

Värdeelement 
Stenmur – flera. Odlingsröse – enstaka. Dike – enstaka. Högstubbe – en-
staka. Sten och block – rikligt. 

Värde- 
strukturer 

Trädslagsblandning – måttligt utvecklat. Olikåldrighet – måttligt utveck-
lat. Blottad jord – måttligt utvecklat. Solbelyst – välutvecklat. Skrymslen 
– välutvecklat. 

Formellt skydd 
Ja, ett odlingsröse (GB_64 på karta), ett dike (GB_61 på karta) och två 
stenmurar (GB_56 – GB_57 på karta) omfattas av det generella biotop-
skyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 3. 
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Figur 35. Naturvärdesobjekt 32.  
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33 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  2,56 ha 

Biotop: Lövskog 

Naturvärdesklass 
Klass 3 – Påtagligt naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett visst artvärde ger ett påtagligt natur-
värde. 

Beskrivning 

En lövskog där björk dominerar i trädskiktet. Här växer även rikligt med 
sälg och fågelbär samt asp, gran, tall och hägg. I buskskiktet växer en, 
jolster och bindvide. Marken med näringsgynnad flora som humlebloms-
ter, källtuffmossas, älgört, brännässla, tuvtåtel samt kranshakmossa. Det 
finns död ved i olika successionsstadier däribland flera lågor. Spår av 
mullvad. Plockhuggning har förekommit i området. Området omgärdas 
av stenmurar och det finns även ett odlingsröse i den sydöstra delen. 
Området är ett klass 4-objekt i kommunens naturvårdsprogram, men ut-
sträckningen av området i denna inventering har till viss del ändrats för 
att få med en stenmur i västra delen.  

Naturvårdsarter 

Krushättemossa (Ulota crispa) – flera (S) 

Majviva (Primula farinosa) (Artportalen 2015) – enstaka (NT) 

Ängsvädd (Succisa pratensis) (Ecokonsult 2015) – enstaka (ÄoH) 

Värdeelement 
Stenmur – flera. Odlingsröse – enstaka. Högstubbe – enstaka. Sten och 
block – rikligt. Blottad jord – rikligt. Skorpbark på björk – enstaka. Bä-
rande träd – rikligt.  

Värde- 
strukturer 

Trädslagsblandning – måttligt utvecklat. Olikåldrighet – måttligt utveck-
lat. Gläntor – måttligt utvecklat.  Flerskiktat – sparsamt utvecklat. Solbe-
lysts bryn – tämligen utvecklat. Död ved i olika successionsstadier – täm-
ligen utvecklat. Skrymslen – välutvecklat. 

Formellt skydd 
Ja, fyra stenmurar (GB_57 - GB_59 och GB_62 på karta) och ett odlings-
röse (GB_60 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 36. Naturvärdesobjekt 33. 
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34 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,07 ha 

Biotop: Stenmur 

Naturvärdesklass 
Klass 4 – Visst naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett obefintligt artvärde ger ett visst na-
turvärde. 

Beskrivning 
En stenmur omgiven av betesmark och åkermark. På muren växer hägg, 
fågelbär, rönn, björk och salix. Buskskiktet består av björnbär och en. 
Markskikt med daggkåpa, rölleka och hundkex.  

Naturvårdsarter -  

Värdeelement 
Stenmur – enstaka. Sten och block – rikligt. Bärande träd – flera. Klen 
död ved – flera.  

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – välutvecklat. Solbelyst – välutvecklat. 

Formellt skydd 
En stenmur (GB_63 på karta) som omfattas av det generella biotopskyd-
det (intill åkermark och betesmark). 

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 37. Naturvärdesobjekt 34. 
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35 
Naturtyp:  Berg och sten Areal:  0,01 ha 

Biotop: Odlingsröse 

Naturvärdesklass 
Klass 4 – Visst naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett obefintligt artvärde ger ett visst na-
turvärde. 

Beskrivning 

Ett solbelyst odlingsröse omgivet av betesmark och åkermark. Odlings-
röset ligger intill en stenmur. Ett fågelbär växer intill röset och beskug-
gar detta. Intill växer även rikligt med den invasiva arten kanadensiskt 
gullris.   

Naturvårdsarter -  

Värdeelement 
Odlingsröse – enstaka. Sten och block – rikligt. Bärande buskar – en-
staka. 

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – välutvecklat. Solbelyst – välutvecklat. 

Formellt skydd 
Ett odlingsröse (GB_65 på karta) som omfattas av det generella biotop-
skyddet (intill åkermark och betesmark). 

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 38. Naturvärdesobjekt 35. 
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36 
Naturtyp:  Öppna diken och småvatten Areal:  0,01 ha 

Biotop: Damm 

Naturvärdesklass 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde.  

Ett påtagligt biotopvärde samt ett obetydligt artvärde ger ett påtag-
ligt naturvärde. 

Beskrivning 

Damm med delvis öppen vattenspegel. I dammen växer rikligt med vege-

tation, en tredjedel av dammen är täckt av kaveldun och bladvass. Enstaka 

förekomster av gul näckros finns. Dammen omges bland annat av lärk, 

gran och salix. Dammen erbjuder en livsmiljö för flertalet olika arter men 

utgör även födosöksområde samt vattenkälla till andra arter. Dammen ut-

gör en lämplig reproduktionsplats för groddjur.   

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Småvatten – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

- 

Formellt skydd 
Ja, dammen (småvatten) (GB_66 på karta) omfattas av det generella bio-
topskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 

 
 
 
  

Figur 39. Naturvärdesobjekt 36. 
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37 
Naturtyp:  Äng och betesmark Areal:  0,18 ha 

Biotop: Rikkärr 

Naturvärdesklass 

Klass 2 – Högt naturvärde.    

Ett påtagligt biotopvärde samt ett påtagligt artvärde ger ett högt na-
turvärde. 

Beskrivning 

Ett rikkärr där delar av området är översilat i vilket många mossarter 
växer såsom källtuffmossa. Området har tidigare hävdats men har börjar 
växa igen. Trädskiktet består av några björkar och i buskskiktet växer en. 
Hävdgynnade arter såsom prästkrage och brudbröd växer här. I området 
finns en damm som redovisas separat (naturvärdeobjekt nr 36).  En inven-
tering senare på året skulle säkert resultera till fler naturvårdsarter. 2015 
gjordes en inventering i vilken bland annat naturvårdsarterna darrgräs, 
vildlin, ängsvädd och slåtterblomma hittades (Ecokonsult), varför området 
bedöms ha ett påtagligt naturvärde. Området är ett klass 2-objekt i kom-
munens naturvårdsprogram, 

Naturvårdsarter 

Prästkrage (Leucanthemum vulgare) – flera (ÄoH) 

Brudbröd (Filipendula vulgaris) – enstaka (ÄoH) 

Ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata) (Ecokonsult 2015) – enstaka (ÄoH) 
(ASF, bilaga 2) 

Kärrknipprot (Epipactis palustris) (Ecokonsult 2015) – enstaka (ÄoH) 

Blodnycklar (Dactylorhiza incarnata) (Ecokonsult 2015) – enstaka (ASF, 
bilaga 2) 

Darrgräs (Briza media) (Ecokonsult 2015) – enstaka (ÄoH) 

Vildlin (Linum catharticum) (Ecokonsult 2015) – enstaka (ÄoH) 

Ängsvädd (Succisa pratensis) (Ecokonsult 2015) – enstaka (ÄoH) 

Slåtterblomma (Parnassia palustris) (Ecokonsult 2015) – enstaka (ÄoH) 

Värdeelement Rikkärr – välutvecklat.     

Värde- 
strukturer 

Solbelyst – välutvecklat. 

Formellt skydd Nej.   

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 40. Naturvärdesobjekt 37.  
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38 
Naturtyp:  Äng och betesmark Areal:  12,86 ha 

Biotop: Näringsrik betesmark 

Naturvärdesklass 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde.  

Ett visst biotopvärde samt ett visst artvärde ger ett påtagligt natur-
värde. 

Beskrivning 

Objektet består av ett stort område med betesmarker som är mer eller 
mindre påverkade av näringstillförande ämnen. Ett stort antal stenmurar 
avgränsar markerna från varandra. Biotopvärdet ligger främst i stenmu-
rarna som utgör övervintringsplatser för groddjur och insekter. Några av 
murarna är gamla, någorlunda intakta och är rikligt beklädda med mossor 
och lavar och har rikligt med skrymslen. Andra murar är gamla men på 
sina ställen raserade, ibland övervuxna av omkringliggande vegetation. 
Några av stenmurarna, i västra delen av området, har en gammal grund 
men har byggts på med nya stenar och block. På murarna växer vanligt fö-
rekommande mossarter såsom cypressfläta, raggmossa, filtlavar och 
färglav.  

Invid murarna växer bärbuskar och bärande träd såsom körsbär och vild-
apel.  

I östra delen har det tidigare funnits en ladugård, idag finns där en sam-
ling äldre träd kvar i östra delen av området, bestående av björk, lind, alm, 
ask, hägg, grov poppel och fågelbär. Markskiktet omkring är delvis blottad 
och består av kirskål, brännässla, scilla och buskar av krusbär.  

Naturvårdsarter 
Alm (Ulmus glabra) (CR) – flera  

Ask (Fraxinus excelsior) (EN) – flera  

Värdeelement Stenmur – flera. Grov alm– flera. Grov björk – flera. Bärande träd – flera. 

Värde- 
strukturer 

Skrymslen – välutvecklat. Trädslagsblandning – måttligt utvecklat. Olik-
åldrighet – måttligt utvecklat. Gläntor – måttligt utvecklat.   

Formellt skydd 

Ja, odlingsrösena (GB_68, GB_70, GB__71, GB_73, GB_75, GB_82 och GB_84 
på karta) åkerholmarna (GB_72 och GB_81 på karta) samt stenmurarna 
(GB_74, GB_76 - GB_80 och GB_83 på karta) omfattas av det generella bio-
topskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 3. 
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Figur 41. Naturvärdesobjekt 38. 
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39 
Naturtyp:  Äng och betesmark Areal:  0,007 ha 

Biotop: Torrbacke 

Naturvärdesklass 
Klass 3 – Påtagligt naturvärde. 
Ett visst biotopvärde samt ett visst artvärde ger ett påtagligt natur-
värde. 

Beskrivning 

Södra delen av en åkerholme som består av en sydlig näringsfattig torr-
backe. Torrbackan samt omkringliggande mark betas. Här finns flera 
hävdgynnade arter såsom åkervädd, prästkrage, smultron, rölleka och 
gråfibbla.  

Naturvårdsarter 

Åkervädd (Knautia arvensis) – enstaka (ÄoH) 

Väddklint (Centaurea scabiosa) – enstaka (ÄoH) 

Prästkrage (Leucanthemum vulgare) – flera (ÄoH) 

Värdeelement Jordblottor – enstaka. Sten och block – enstaka. 

Värde- 
strukturer 

Solbelyst torrbacke – välutvecklat. 

Formellt skydd Åkerholmen (GB_81 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet.   

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 42. Naturvärdesobjekt 39. 
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40 
Naturtyp:  Vattendrag Areal:  0,14 ha 

Biotop: Öppet dike 

Naturvärdesklass 
Klass 4 – Visst naturvärde. 
Ett visst biotopvärde och ett obefintligt artvärde ger ett  
visst naturvärde. 

Beskrivning 

Öppet dike som löper genom betesmark. En stenmur gränsar till diket. 
Diket är cirka 1,2 m djupt och 0,5 m brett med svagt strömmande vatten. 
I diket växer bland annat smalbladigt gräs, tussilago, rosendunört, kamo-
mill samt hundäxing. Den invasiva arten kanadensiskt gullris växer rik-
ligt längs med diket. Diket beskuggas delvis av buskar och lövträd som 
växer på stenmuren.  

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Fuktighet – tämligen utvecklat. Solbelyst – välutvecklat.  

Värde- 
strukturer 

Sten och block – rikligt. Öppet dike – enstaka. Blottad jord – måttligt ut-
vecklat.   

Formellt skydd Diket (GB_85 på karta) omfattas av det generella biotopskyddet. 

Karta  Bilaga A, karta 3. 

 

 
Figur 43. Naturvärdesobjekt 40.  
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3.4 Generella biotopskydd 
Sammantaget finns 104 biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet 

fördelade på stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar, öppna diken, småvatten 

och alléer (se tabell 2). Dessa biotoper visas på kartor i bilaga A. Nedan redo-

visas respektive generellt biotopskydd.  

Tabell 2. Översikt generella biotopskyddsområden inom investeringsområdet.  

Biotop Antal Antal/Area/Längd 

Alléer 3 43 alléträd 

Öppna diken  8 1822 m 

Småvatten 3 273 m2 

Stenmurar 24 4166 m 

Odlingsrösen 58 5523 m2 

Åkerholmar 8 4239 m2 

 

GB_1 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 78 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 2 

Motivering Omges av åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 2. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 
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GB_2 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 75 m2   

Beskrivning Ligger intill två stenmurar och omges av åkerlappar.  

Motivering Omges av åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 2. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto   

 

  

 

GB_3 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 183 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 3 

Motivering Sträcker sig mellan åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 3. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 
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GB_4 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 547 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt 5 

Motivering Omges av åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 5. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 

 

 

GB_5 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 614 m2   

Beskrivning Odlingsröse som delvis är övervuxet av gräsvegetation. Odlingsröset be-

står av mindre till större sten vilka är rikligt beklädda med mossor och la-

var. I närheten står en ung ask. 

Motivering Omges av åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 5. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 
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GB_6 
Biotop:   Allé   

Längd: 44 m   

Beskrivning Dubbelsidig allé som går längs vägen till en övergiven gård. Allén består 

totalt av 20 träd, fördelat på trädslagen ask, alm och björk. Träden är 

gamla och värdefulla, och ett av träden utgör idag en torraka. Längs med 

allén går en stenmur, som ej är skyddad eftersom den inte angränsar åker- 

eller betesmark.  På några av träden växer signalarten Guldlockmossa (S). 

Mellan träden växer även sälg på sina ställen. 

Motivering Löper utmed en grusväg längs en sumpskog. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 9. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 
 

 

GB_7 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 278 m   

Beskrivning En övervuxen samt raserad stenmur mellan väg och åkermark intill kolo-

nilott. I markskiktet växer kirskål, kanadensiskt gullris och vitsippa.  

Motivering Stenmuren omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 6. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 
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GB_8 
Biotop:   Allé   

Längd: 40 m   

Beskrivning En allé som växer på en stenmur. Allén består av fem almar, åtta askar 

samt två aspar. 

Motivering Allén omfattas av det generella biotopskyddet då det angränsar åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 6. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 

 

 

GB_9 
Biotop:   Allé   

Längd: 26 m   

Beskrivning En allé med åtta sälgar. Intill väg samt kolonilotter.   

Motivering Allén omfattas av det generella biotopskyddet då det angränsar till väg. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 6. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 
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GB_10 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 66 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 7. 

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 7. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 

 

 

GB_11 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 321 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 8. 

Motivering Stenmuren omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill be-

tesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 8. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 
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GB_12 
Biotop:   Öppna diken och småvatten   

Längd: 435 m   

Beskrivning Ett 0,3 – 1 m brett och 1 – 1,5 m djupt dike. Intill åker, väg, skog samt be-

tesmark. Markskiktet intill består bland annat av älggräs, kabbeleka, 

dunört samt kanadensiskt gullris.  

Motivering Diket omfattas av det generella biotopskyddet då det löper intill åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 9. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 

 

 

GB_13 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 44 m   

Beskrivning En solbelyst stenmur bevuxen med bladvass och hallon. En rönn växer 

även på muren. Angränsar till åker- och gräsmark.  

Motivering Stenmuren omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av åker-

mark och betesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 10. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 
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GB_14 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 165 m2   

Beskrivning Ett solbelyst odlingsröse bevuxen med bland annat smalbladigt gräs och 

brännässla. Kanadensiskt gullris växer även intill.  

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 10. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 

 

 

GB_15 
Biotop:   Öppna diken och småvatten   

Längd: 55 m   

Beskrivning Ett 1 m brett och 2 m djupt dike. Al växer intill. Markskiktet består bland 

annat av älggräs, brännässla, bladvass, hundäxing samt den invasiva arten 

kanadensiskt gullris.  

Motivering Diket omfattas av det generella biotopskyddet då det löper intill åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 10. 

Karta Bilaga A, karta 4. 

Foto 
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GB_16 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 193 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 11. 

Motivering Gränsar till åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 11. 

Karta Bilaga A, karta 5. 

Foto 
 

 

GB_17 
Biotop:   Öppna diken och småvatten   

Längd: 338 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 14.  

Motivering Gränsar till åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 14. 

Karta Bilaga A, karta 5. 

Foto 
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GB_18 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 14 m2   

Beskrivning Odlingsröse bestående av stora block till mindre sten. Ligger intill odlad 

åkermark och en mindre grusväg. 

Motivering Ligger intill åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 13. 

Karta Bilaga A, karta 5. 

Foto 
 

 

GB_19 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 42 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt 15. 

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill 

åkermark och betesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 15. 

Karta Bilaga A, karta 5. 

Foto 
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GB_20 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 107 m2   

Beskrivning Odlingsröse med rikligt mossbeklädda block. Odlingsröset är raserat och 

blocken ligger utspridda men bildar ändå ett röse. 

Motivering Ligger i betesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 17. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_21 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 104 m2   

Beskrivning Odlingsröse i betesmark. Låga av björk på röset. Humleblomster, brän-

nässla, smultron, vitsippa, älggräs växer bland annat här. Mossbeklädda 

stenar.  

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av be-

tesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 17. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_22 
Biotop:   Öppna diken och småvatten   

Areal: 175 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 18.  

Motivering Angränsar åkermark och betesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 18. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_23 
Biotop:   Öppna diken och småvatten   

Längd: 85 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 19.  

Motivering Angränsar åkermark och betesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 19. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_24 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 69 m2   

Beskrivning Ett solbelyst odlingsröse som gränsar till skog och åkermark. Mossbe-

klädda stenar. Sälg och fläder intill röset. I intilliggande fältskikt växer 

bland annat den invasiva arten kanadensiskt gullris. 

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 20. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_25 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 21 m2   

Beskrivning Ett odlingsröse intill skog och åker. Mossbeklädda stenar. Rikligt med hal-

lon. Salix växer intill.  

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 20. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_26 
Biotop:   Öppna diken och småvatten   

Längd: 365 m   

Beskrivning Ett dike som löper intill skog samt åkermark. I diket växer bland annat älg-

ört, humleblomster, maskros samt den invasiva arten kanadensiskt gullris. 

I trädskiktet växer hägg, asksly och salix. 

Motivering Diket omfattas av det generella biotopskyddet då det löper intill åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 21. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_27 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 326 m2   

Beskrivning Ett avlångt odlingsröse intill ett dike, skog samt åkermark. På röset växer 

flera almar och fläder. Blocket är mossbeklädda. Här finns även klen död 

ved.  

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 21. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_28 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 96 m2   

Beskrivning Intill dike, åker och skog. Asp, hägg samt asksly växer på/intill röset. Moss-

beklädda block.  

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 21. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_29 
Biotop:   Öppna diken och småvatten   

Längd: 120 m   

Beskrivning Ett dike som löper genom skog och fortsätter sedan i betesmark samt 

åkermark. Här finns en hel del sten och döda kvistar. Ont om vegetation i 

markskiktet. Björk samt rikligt med salix intill.  

Motivering Diket omfattas av det generella biotopskyddet då det löper intill åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 22. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_30 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 37 m2   

Beskrivning Odlingsröse som består av större block och mindre sten.  

Motivering Odlingsröset gränsar till åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 22. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_31 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 91 m2   

Beskrivning Delvis övervuxet odlingsröse (av sälg) vid åkermark och skogsparti.  

Motivering Gränsar till åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 22. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_32 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 219 m2   

Beskrivning Avlångt odlingsröse som består av stenar som har rikligt med mossor och 

lavar. Gränsar till åkermark och skogsparti. Mitt på röset ligger en del grov 

död ved. Buskage av salix och syrén växer längs med odlingsröset.  

Motivering Ligger intill blandskog på gränsen till åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 22. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_33 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 28 m2   

Beskrivning Odlingsröse som gränsar till skogsparti och åkermark.  

Motivering Ligger intill blandskog på gränsen till åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 22. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_34 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 87 m2   

Beskrivning Två större odlingsrösen som ligger intill åkermark och skogsparti. Längs 

med växer fläder och hägg.  

Motivering Ligger intill blandskog på gränsen till åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 22. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_35 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 15 m2   

Beskrivning Sex små, låga odlingsrösen, samtliga tämligen mossbeklädda och delvis 

övervuxna av vegetation, som ligger utspridda i ett skogsparti som gränsar 

till åkermark.  

Motivering Ligger intill blandskog på gränsen till åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 22. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_36 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 15 m2   

Beskrivning Fem mindre odlingsrösen som ligger utspridda i ett område av blandskog 

som gränsar till åkermark. 

Motivering Ligger i blandskog på gränsen till åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 22. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_37 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 115 m2   

Beskrivning Ett stort och fyra mindre odlingsrösen bestående av stenar med riklig 

mängd mossor och lavar. 

Motivering Ligger i blandskog på gränsen till åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 22. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_38 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 207 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt 23. 

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 23. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_39 
Biotop:   Åkerholme   

Areal: 447 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt 23. 

Motivering Åkerholmen omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av åker-

mark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 23. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_40 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 57 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt 23. 

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 23. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_41 
Biotop:   Åkerholme   

Areal: 185 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt 23. 

Motivering Åkerholmen omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av åker-

mark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 23. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

  



 

73  
 

GB_42 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 85 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt 23. 

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 23. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_43 
Biotop:   Åkerholme   

Areal: 185 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt 23. 

Motivering Åkerholmen omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av åker-

mark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 23. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_44 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 87 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt 23. 

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 23. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_45 
Biotop:   Åkerholme   

Areal: 194 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt 23. 

Motivering Åkerholmen omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 23. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_46 
Biotop:   Åkerholme   

Areal: 1107 m2   

Beskrivning Se naturvärdeobjekt 25. 

Motivering Åkerholmen omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 25. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_47 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 41 m2   

Beskrivning Ett odlingsröse på en åkerholme. Odlingsröset ligger intill åkermark samt 

en grusväg. På odlingsröset växer sly av fläder. Intill växer bland annat den 

invasiva arten kanadensiskt gullris.  

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 25. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_48 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 160 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 26. 

Motivering Sträcker sig mellan åkermark och vall.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 26. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_49 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 787 m2   

Beskrivning Tre större och två mindre odlingsrösen som ligger på en åkerholme (GB 

50) och som består av stora block och mindre sten.  

Motivering Omges av åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 27. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_50 
Biotop:   Åkerholme   

Area: 1473 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 27. 

Motivering Omges av åkermark  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 27. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_51 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 25 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 28. 

Motivering Går genom vallodlingsmark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 28. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_52 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 8 m2   

Beskrivning Litet odlingsröse som främst består utav mindre sten.  

Motivering Ligger mellan åkermark och vall. 

NVI-objekt Nej 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_53 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 73 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 29 

Motivering Sträcker sig mellan åkermark och vallodlingsmark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 29. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_54 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 14 m2   

Beskrivning Odlingsröse som är övervuxet av sälg. Odlingsröset utgörs till största del 

av medelstora stenar.   

Motivering Gränsar till åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 31. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_55 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 73 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 30. 

Motivering Omges av vallodlingsmark   

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 30. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

  



 

80  
 

GB_56 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 60 m   

Beskrivning Stenmur som löper mellan betesmark och vall. Angränsar delvis ett 

skogsområde. Längs med muren växer en, asp och björk. 

Motivering Ligger intill blandskog på gränsen till betesmark och vall.   

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 32. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_57 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 216 m   

Beskrivning Bred stenmur med stora block. Blocken har sparsamt med påväxt av mos-

sor och lavar, vilket kan indikera att blocken inte legat i muren särskilt 

länge.  

Motivering Gränsar till vallodlingsmark samt delar av det angränsar skogsområde. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 32. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_58 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 221 m   

Beskrivning Stenmur som löper längs med skogsområde På vissa ställen är muren 

bred och består av flera lager sten, medan andra sträckor av muren be-

står av en lägre mur med färre lager sten. På hela sträckan finns rikligt 

moss- och lavbeklädda block.  

Motivering Gränsar till skogsområde och vall.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 33. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_59 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 134 m   

Beskrivning Stenmur som gränsar till betesmark och delvis går längs med ett skogs-

parti. Murens block och stenar har rikligt med mossor och lavar och längs 

med växer enstaka sälg och björk.  

Motivering Gränsar till betesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 33. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_60 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 73 m2   

Beskrivning Omfattande odlingsröse med moss- och lavbeklädda block och sten. Od-

lingsröset är tämligen överväxt och gränsar till åkermark och skogsom-

råde. 

Motivering Ligger intill en blandskog och gränsar till åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 33. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_61 
Biotop:   Öppna diken och småvatten   

Längd: 173 m   

Beskrivning Ett solbelyst dike omgivet av betesmark. Intill diket växer björk och salix. 

Motivering Diket omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av betesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 32. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_62 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 51 m   

Beskrivning Stenmur som går längs med ett skogsområde och gränsar till betesmark. 

Muren är delvis raserad och består av flera lager sten och block. Blocken 

är rikligt beklädda med mossor och lavar.  

Motivering Ligger intill en blandskog på gränsen till betesmark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 33. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_63 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 164 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 34. 

Motivering Stenmuren omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill 

åkermark samt betesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 34. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_64 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 5 m2   

Beskrivning Ett solbelyst odlingsröse omgivet av åkermark. Stenblocken är rikligt be-

klädda med mossa.  

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av be-

tesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 32. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_65 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 116 m2   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt nr 35. 

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av be-

tesmark och åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 35. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_66 
Biotop:   Öppna diken och småvatten   

Areal: 95 m2   

Beskrivning Damm med delvis öppen vattenspegel. I dammen växer rikligt med vege-

tation, en tredjedel av dammen är täckt av kaveldun och bladvass. Enstaka 

förekomster av gul näckros finns. Dammen omges bland annat av lärk, 

gran och salix. 

Motivering Gränsar till åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 36. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_67 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 78 m2   

Beskrivning Ett 2 - 3 m högt odlingsröse som delvis är övervuxet av vegetation såsom 

gräs, bärbuskar och träd. I mitten av odlingsröset växer till exempel en 

äldre björk. Odlingsrösets stenar utgörs av många olika storlekar, från 

mindre sten till större block, vilket innebär rikligt med skrymslen för djur. 

Motivering Gränsar till åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 37. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_68 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 936 m2   

Beskrivning Ett odlingsröse omgivet av betesmark intill väg. På röset växer några rön-

nar, asksly samt en. Röset är täckt av smalbladigt gräs, men här växer även 

hundäxing, hundkex, åkertistel, kamomill samt åkervädd. 

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av be-

tesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_69 
Biotop:   Öppna diken och småvatten   

Areal: 3 m2   

Beskrivning Mindre småvatten som ligger i betesmark. Ca 0,2 - 0,3 m djup.  

Motivering Omges av betesmark. 

NVI-objekt Uppgår inte till minsta karteringsenhet (≥10m2) för att beskrivas som na-

turvärdesobjekt. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

  



 

87  
 

GB_70 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 6 m2   

Beskrivning Ett solbelyst stenröse omgivet av betesmark. Odlingsröset ligger intill en 

brunn. På röset växer brännässla.  

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av be-

tesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_71 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 1 m2   

Beskrivning Ett odlingsröse intill en gammal tomtmark samt betesmark. På stenröset 

växer vildapel, hägg och fågelbär. Stenarna är mossbeklädda. Här finns 

mycket klen död ved. Markskiktet består delvis av kirskål, brännässla 

samt hundäxing. 

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill 

betesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_72 
Biotop:   Åkerholme   

Areal: 273 m2   

Beskrivning Åkerholme med sammanlagt fyra stenrösen, varav ett större och tre 

mindre. Åkerholmens markskikt består främst av smalbladigt gräs och 

kranshakmossa men har också en blandad flora med arter såsom åker-

vädd, röllika, hundkex, brännässla, scilla, smultron och teveronika. På hol-

men växer en ung alm.  

Motivering Omges av åkermark  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_73 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 120 m2   

Beskrivning Objektet utgörs av fyra stenrösen, varav ett större och tre mindre som lig-

ger på en åkerholme (GB_72).  

Motivering Omges av åkermark.  

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_74 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 562 m   

Beskrivning En stenmur som delvis är sentida. Rikligt med klen död ved. På stenmuren 

växer salix, fågelbär, fläder, hägg, rönn och ask. Markskiktet består bland 

annat av smalbladigt gräs, renfana, hundäxing, åkertistel, brännässla, tussi-

lago, prästkrage samt rölleka.  

Motivering Stenmuren omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill 

åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_75 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 341 m2   

Beskrivning Ett odlingsröse i betesmark omgärdat av ung asp. På odlingsröset växer en 

gammal sälg. På stenarna rikligt med mossor.  

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av be-

tesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_76 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 67 m   

Beskrivning Stenmuren består av moss- och lavbeklädda block. Muren är delvis raserad 

men erbjuder fortfarande skrymslen för insekter, groddjur och andra djur. 

Muren är ca 1,2 bred och 0,5 - 1 m hög. 

Motivering Omges av betesmark och åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
 

 

GB_77 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 79 m   

Beskrivning Mycket raserad stenmur, ibland överväxt av gräsvegetation på sina ställen. 

Enstaka bärande träd växer invid muren. Muren varierar i bredd och höjd. 

Motivering Omges av åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_78 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 213 m   

Beskrivning En fin gammal stenmur som har block som är rikligt beklädda med mossor 

och lavar, med bland annat cypressfläta, raggmossa och färglav. Muren är 

ca 2 m bred och 1 m hög och erbjuder rikligt med skrymslen.  

Motivering Stenmuren omfattas av det generella biotopskyddet då det ligger intill 

åker- och betesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_79 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 98 m   

Beskrivning Stenmur med moss- och lavbeklädda block med arter såsom raggmossa 

och cypressfläta. 1,2 m bred och 0,5 - 1 m hög.  

Motivering Omges av betesmark och åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_80 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 66 m   

Beskrivning Mycket raserad, gammal, delvis överväxt stenmur. Muren består av ett la-

ger sten och är 0,3 m bred, 0,3 m hög. Stenarna är rikligt beklädda med 

mossor och lavar. Sträcker sig delvis längs en torrbacke med söderläge.  

Motivering Omges av betesmark 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_81 
Biotop:   Åkerholme   

Areal: 345 m2   

Beskrivning En åkerholme i betesmark som kantas av en stenmur. På åkerholmen finns 

tre stenrösen. I trädskiktet växer fågelbär och hägg. I Buskskiktet växer ny-

pon och en. Markvegetationen utgörs främst av gräshakmossa, kranshak-

mossa, hundäxing med flera.  

Motivering Åkerholmen omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av be-

tesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 
  



 

93  
 

GB_82 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 66 m2   

Beskrivning Tre små stenrösen på en åkerholme som betas. Det växer enar på rösena 

som beskuggar dessa. En del död ved. På stenarna växer bland annat cy-

pressfläta och raggmossor.  

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av be-

tesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_83 
Biotop:   Stenmur   

Längd: 258 m   

Beskrivning En stenmur som löper genom betesmark intill ett dike. Delar av muren är 

sentida. Stenmuren är ca 0,5 – 1 m hög och 1,5 – 3 m bred. På muren växer 

smalbladigt gräs, rölleka, hundäxing, raggmossor, cypressfläta, kamomill, 

gråfibbla, vägtistel, brännässla samt väddklint. Den invasiva arten kana-

densiskt gullris växer även här. På muren står flera träd, bland annat fågel-

bär, vildapel, sälg, hägg och rönn.  

Motivering Diket omfattas av det generella biotopskyddet då det löper mellan åker-

mark och betesmark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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GB_84 
Biotop:   Odlingsröse   

Areal: 186 m2   

Beskrivning Ett solbelyst stenröse i betesmark. Här växer rikligt med cypressfläta samt 

raggmossor. I buskskiktet växer sly av hägg.  

Motivering Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet då det omges av be-

tesmark och åkermark. 

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 38. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 

 

 

GB_85 
Biotop:   Öppna diken och småvatten   

Längd: 250 m   

Beskrivning Se naturvärdesobjekt 40. 

Motivering Öppet dike genom betesmark.   

NVI-objekt Detta objekt ingår i naturvärdesobjekt nr 40. 

Karta Bilaga A, karta 6. 

Foto 
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3.5 Utformning av kompensationsåtgärder 
Kompensationsåtgärder föreslås inom planområdet alternativ angränsande 

områden som ägs av kommunen. I utredningen om var i landskapet man kan 

kompensera för förlust av olika generella biotopskydd är utgångspunkten att 

de föreslagna platserna ligger inom eller i anslutning till odlingslandskapet. På 

så vis kommer nya kompenserande biotoper också omfattas av det generella 

biotopskyddet. 

3.5.1 Alléer  

Påverkan på, eller förlust av alléer, kompenseras genom en eller ett par av  

följande åtgärder:  

• Nyplantering av träd utmed vägar i närområdet. Nyplanteringen bör om-

fatta minst samma antal träd som försvinner på befintlig allé och utgöras 

av ädellövträd t.ex. lind, ek eller lönn.  

• Flytt av träd som påverkas till andra platser inom samma allé (fylla igen 

luckor i den befintliga allén) alternativ förlänga allén i den ände som ej 

påverkas. Om flytt ej är möjlig kan nyplantering utföras.  

• Restaurering av befintliga alléer.  

Stammar från avverkade träd från alléer bör placeras i naturområde i solbe-

lyst läge i närheten (exempelvis åkerholme, betesmark, skogsbryn) för att öka 

på mängden lövved, vilket är direkt gynnsamt för insekter, kryptogamer, kräl-

djur, smådjur och fåglar. 

3.5.2  Odlingsrösen 

Kompensationsåtgärder för förlust av odlingsrösen utgörs i denna utredning 

av följande åtgärd: 

• Flytt av det odlingsröse som påverkas till närliggande solbelyst plats 

inom betesmark eller åkermark. Storleken på det nya odlingsröset 

motsvarar storleken på det odlingsröse som försvinner. 

3.5.3 Stenmurar 

Kompensationsåtgärder för förlust av stenmurar utgörs i denna utredning av 

en eller ett par av följande åtgärder: 

• Flytt av den stenmur som påverkas till närliggande solbelyst plats 

inom eller utmed gränser till betesmark eller åkermark. Storleken 

(bredd och längd) på den nya stenmuren motsvarar storleken på den 

stenmur som försvinner. 
• Restaurering av närliggande befintliga stenmurar som idag är igen-

vuxna eller raserade. Restaurering innebär uppbyggnad av raserade 

delar, borttagning av övertäckande jordmassor och/eller röjning av 

lövsly, yngre träd (stamdiameter ≤ 10 cm) samt all gran, inom en me-

ter ifrån respektive sida av stenmuren. 
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Längden stenmur som ska restaureras bör vara minst dubbel så lång 

som längden stenmur som försvinner. Anledningen till detta är att en 

befintlig, ändock raserad/igenvuxen stenmur, fortfarande hyser ett 

visst biotopvärde och restaureringen kan således inte likställas med 

återskapande av en helt ny stenmur (biotop).  

3.5.4 Åkerholmar 

Kompensationsåtgärder för förlust av åkerholmar utgörs i denna utredning av 

en eller ett par av följande åtgärder: 

• Anläggning av ny åkerholme i brukad åkermark, i närområdet till den 

åkerholme som försvinner. Storleken på den nya åkerholmen motsva-

rar storleken på den åkerholme som försvinner.  
• Naturvårdshöjande skötsel av åkerholmar i närheten till den åker-

holme som påverkas. Skötsel innebär exempelvis röjning av sly och 

gran på åkerholmar som hyser medelålders-äldre lövträd.  

3.5.5 Öppna diken och småvatten 

Förlust av öppna diken föreslås kompenseras genom anläggning av nya små-

vatten inom odlingslandskapets biotoper. Storleken på det nya småvattnet bör 

motsvara storleken på det vattenområde som försvinner. Förslaget grundar 

sig i att småvatten utgör en bra ekologisk livsmiljö för arter som gynnas av 

fuktiga-blöta biotoper samt att man med fördel bör undvika markavvattning 

på nya platser genom anläggning av nya öppna diken. I samband med tillskap-

ande av nya småvatten bör dessa utformas så att den ekologiska funktionen 

blir så bra som möjligt.   

Dammarna bör vara tillräckligt djupa för att inte torrläggas under sommar-

halvåret. Exakt hur djup dammen bör vara beror på var den anläggs och bör 

specificeras i senare skede. Det är positivt om dammarna placeras i ett soligt 

läge så att vattnet värms upp tidigt på våren. Finns det en skogsdunge eller 

några stora träd och buskar som ger skugga i en del av dammen är detta bra, 

men de bör i sådana fall stå i den norra delen av dammen. Fisk och kräftor ska 

inte planteras in eftersom dessa gärna äter amfibiers yngel. 

3.5.6 Områden med naturvärden (klass 3 - 4) 

Kompensation för förlust av naturvärdesobjekt klass 3 föreslås genom nya fri-

villiga avsättningar av områden av samma storlek samt naturvärde som de 

områden vilka exploateras. Vidare kan naturvårdande skötsel alternativt re-

staurering av områden av motsvarande yta kompensera för förlust av klass 3-

objekt. Ingen kompensation föreslås vad gäller klass 4 objekt.  
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Bilaga A. Kartor  
Bilaga A innehåller kartor över: 

- Naturvärdesobjekt 

- Generella biotopskydd  
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Karta 1. Översiktskarta över naturvärdeobjekt delområde 1. 
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Karta 3. Översiktskarta över naturvärdeobjekt östra delområde 2. 
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Karta 4. Översiktskarta över generella biotopskydd östra delområde 1. 
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Karta 5. Översiktskarta över generella biotopskydd västra delområde 2.  
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Karta 6. Översiktskarta över generella biotopskydd östra delområde 2. 
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§ 36 Dnr 2022/00208 

Uppdrag om utredning gällande organisation för drift 
av skidanläggningen samt genomförande av 
koncessionsupphandling för camping och stugby  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i 

samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen utreda och ta fram förslag 

på organisation och budget för drift av skidanläggningen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att genomföra en ny koncessionsupphandling för driften av 

Mössebergs Camping och Stugby under andra halvåret 2022. 

Deltar ej i beslutet 

Ingvor Bergman (S) och Jonas Larsson (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen 

genomfört en koncessionsupphandling av Skidbacke, Camping och Stugby i 

enlighet med kommunstyrelsens beslut i augusti 2020, § 112. Det inkom 

inga formella anbud under koncessionsupphandlingen, Förvaltningen har 

efter anbudstiden fört vidare diskussioner avseende entreprenaden med fem 

intressenter. Dock gav detta inte heller något resultat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Magnus Sundén   Näringslivschef      magnus.sunden@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Uppdrag om utredning gällande organisation för drift 
av skidanläggningen samt genomförande av 
koncessionsupphandling för camping och stugby  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i 

samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen utreda och ta fram förslag 

på organisation och budget för drift av skidanläggningen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att genomföra en ny koncessionsupphandling för driften av 

Mössebergs Camping och Stugby under andra halvåret 2022. 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen 

genomfört en koncessionsupphandling av Skidbacke, Camping och Stugby i 

enlighet med kommunstyrelsens beslut i augusti 2020, § 112. Det inkom 

inga formella anbud under koncessionsupphandlingen, Förvaltningen har 

efter anbudstiden fört vidare diskussioner avseende entreprenaden med fem 

intressenter. Dock gav detta inte heller något resultat. Mot bakgrund av det 

anförda anser förvaltningen att kommunstyrelsen bör ge kommunlednings-

förvaltningen i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen 

utreda och ta fram förslag på organisation och budget för drift av 

skidanläggningen. För driften av Mössebergs camping och stugby kan det 

vara lämpligt att gå ut med en ny koncessionsupphandling, snarlik den redan 

genomförda, någon gång under 2022. 

Bakgrund 

Under 2018 genomfördes en övergripande utredning om lämplig driftsform 

för Mössebergs Camping, Vandrarhem och Stugby respektive för 

Mössebergsbacken. Utredningen kom fram till att Mössebergs Camping och 

Stugby samt Mössebergsbacken borde ses som en helhet och på sikt drivas 

av samma huvudman, eftersom såväl framtidens besöksnäring som 

falköpingsborna fick antas gynnas av ett sådant upplägg.  

Vid den tidpunkt då utredningen presenterades drevs de nämnda 

anläggningarna av externa aktörer. Mössebergsbacken har arrenderats av 
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Falköping Alpin Ekonomisk förening (Falköping Alpin) alltsedan tidigt 

2000-tal, medan Mössebergs Camping, Vandrarhem och Stugby drevs av en 

extern aktör. Under de senaste åren har emellertid dessa förhållanden 

genomgått en drastisk förändring. Sedan januari 2019 har 

Näringslivsenheten kommunstyrelsens uppdrag att driva och förvalta 

Mössebergs Camping, Vandrarhem och Stugby, sedan dåvarande arrendator 

lämnat sitt åtagande i förtid. Under sommaren 2019 aviserade Falköping 

Alpin att de ville lämna sitt åtagande efter säsongen 2021-2022. Under 2021 

försåldes Vandrarhemmet till en privat aktör. 

I augusti 2020 beslutade kommunstyrelsen § 112, att ge kommundirektören i 

uppdrag att utreda möjligheten att anlita en extern aktör för driften av den 

samlade anläggningen. Kommundirektören överlät till näringslivschefen att 

genomföra utredningen. Denna rapport utgör en sammanfattning och ett 

bokslut över den nämnda utredningen. 

 

Utredningsarbetet 

Efter inledande kontakt med sakkunskap på området stod det klart att det 

samlade uppdraget lagligen och lämpligen borde upphandlas som 

tjänstekoncession. En arbetsgrupp med representanter från näringsliv, 

besöksnäring, fritid, ekonomi respektive upphandling/juridik formerades. 

Tillsammans tog gruppen fram ett anbudsunderlag vilket presenterades för 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2021.  

Kärnan i detta underlag är ett avtalsutkast där entreprenör ska erlägga 

550 000 kronor/avtalsår + 8 % av bruttoomsättningen som ersättning för 

rätten att bruka anläggningarna, medan intäkterna ska komma direkt från 

tredje man – främst campinggäster och skipass kunder. I övrigt bär 

entreprenören självständigt såväl det praktiska som det ekonomiska 

verksamhetsansvaret. Kommunen åtar sig dock ett underhålls- och 

investeringsansvar, i synnerhet för den fasta egendomen, varför kravet på 

kapitalinsats är begränsat.  

 

Upphandlingen 

Därefter inleddes ett gängse upphandlingsförfarande, med annonsering i en 

databas som är tillgänglig för samtliga intresserade. För att öka intresset 

genomfördes därtill med stöd av kommunikatör en extra 

marknadsföringskampanj av anläggningen och entreprenaden. 

Pressmeddelanden skickades ut till ett flertal nyhetsredaktioner, en egen 

Facebook-kampanj med en Youtube-film av anläggningen genomfördes, 

liksom annonsering på branschaktörers hemsidor.  

Ett drygt 20-tal ekonomiska aktörer hämtade ut underlaget under 

annonseringstiden. Från flera aktörer inkom begäran om förtydliganden och 

ytterligare uppgifter vilket tydde på att upphandlingen hade väckt ett visst 

intresse hos flera seriösa intressenter. Inga anbud inkom emellertid under 

anbudstiden. 

Efter anbudstiden har gruppen fört vidare diskussioner avseende 

entreprenaden med fem intressenter. Dock gav detta inte något resultat. 

  

Förvaltningens bedömning 

Efter en omsorgsfullt genomförd upphandlingsprocess vilken marknadsförts 

brett och där anbudsförfarandet följts upp med kontakter med intressenter 
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som av en eller annan anledning inte lämnat anbud har gruppen inte funnit 

någon aktör som varit kvalificerad och beredd att gå vidare till 

slutförhandling. Både för besöksnäringens, föreningslivets och 

kommunmedlemmarnas del är det av stor vikt att anläggningarna drivs 

vidare. Mössebergsbacken är både kompetensmässigt och ekonomiskt en 

utmaning för varje entreprenör, inte minst med hänsyn till samtidens 

varierande snötillgång. I nuläget får det bedömas som ogörligt att hitta en 

extern aktör som vill överta driften för Mössebergsbacken, vare sig separat 

eller tillsammans med campingen.  Mössebergs Camping och Stugby skulle 

däremot sannolikt med framgång kunna läggas ut på extern entreprenör.  

  

Genom att separera anläggningarna från varandra frånhänder sig kommunen 

möjligheten att på sikt stärka värdena för den samlade anläggningen och 

göra denna mer attraktiv för en extern aktör. I nuläget är det dock svårt att 

ens på längre sikt föreställa sig ett scenario där en extern entreprenör kan 

driva skidanläggningen med ett positivt resultat. Detta gäller sannolikt 

oavsett om skidanläggningen drivs separat eller tillsamman med campingen.  

 

Mot bakgrund av det anförda anser gruppen att kommunstyrelsen bör ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med kultur- och 

fritidsförvaltningen utreda och ta fram förslag på organisation och budget för 

drift av skidanläggningen. För driften av Mössebergs camping och stugby 

kan det vara lämpligt att gå ut med en ny koncessionsupphandling, snarlik 

den redan genomförda, någon gång under 2022.  

Av 10 kap. 1 § kommunallagen framgår att kommunfullmäktige i kommuner 

får, om det inte framgår av lag eller annan författning att angelägenheten ska 

bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en 

kommunal angelägenhet till en juridisk person eller enskild individ.  

Finansiering 

Beslutet i sig föranleder inga kostnader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11 

Beslutet ska skickas till 

Magnus Sundén, näringslivschef 

 

 

Magnus Sundén 

Näringslivschef 
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§ 37 Dnr 2022/00209 

Samarbetsavtal med Aktiv Handel gällande Falköpings 
stadsfest år 2022  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att teckna samarbetsavtal med föreningen 

Aktiv Handel, kring ett formaliserat samarbete gällande stadsfest 2022. 

Sammanfattning 

Aktiv Handel och Falköpings kommun har genomfört stadsfester åren 2016- 

2019. Parterna planerar nu för en stadsfest för år 2022 efter två års uppehåll. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11 

Förslag till samarbetsavtal, 2022-04-06 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Magnus Sundén   Näringslivschef     magnus.sunden@falkoping.se 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Samarbetsavtal med Aktiv Handel gällande Falköpings 
stadsfest år 2022 

Förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att teckna samarbetsavtal med föreningen 

Aktiv Handel, kring ett formaliserat samarbete gällande stadsfest 2022. 

Sammanfattning 

Aktiv Handel och Falköpings kommun har genomfört stadsfester åren 2016- 

2019. Parterna planerar nu för en stadsfest för år 2022 efter två års uppehåll. 

Bakgrund 

Aktiv Handel och Falköpings Kommun genomförde samma typ av 

arrangemang åren 2016-2017-2018-2019 med bra utfall och uppnådde då 

uppsatta mål och syften. Pandemin medförde att det inte varit möjligt att 

genomföra evenemanget 2020-2021. Parterna ser ett stort värde i att nu när 

samhället öppnats upp efter nedstängningen återuppta evenemanget. Parterna 

har funnit formerna och strukturen för evenemanget, det är formaliserat i 

bifogat samverkansavtal.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelning i samverkan 

med föreningen, Aktiv Handel tagit fram ett förslag till samverkansavtal för 

organisation och struktur för stadsfesten 2022. Näringslivsavdelningen 

bedömer att arrangemanget, stämmer väl överens med de övergripande 

målen i kommunens flerårsplan om social hållbarhet och attraktivitet. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna och samarbetsavtalet 

kring stadsfesten 2022.  

Finansiering 

Kommunledningsförvaltning har i näringslivsavdelningens 

verksamhetsbudget för 2022 medel avsatta och budgeterade för 

genomförandet av stadsfesten. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11 

Förslag till samarbetsavtal, 2022-04-06 

Beslutet ska skickas till 

Magnus Sundén, näringslivschef 

 

 

Magnus Sundén 

Näringslivschef 

 



Falköping  
6 april 2022 

 
 

 

Samarbetsavtal mellan  
Falköpings kommun och Aktiv Handel i Falköping  

 
Följande samarbetsavtal har upprättats mellan Falköpings kommun, organisationsnummer 212000-1744 och 
Aktiv Handel Falköping, ekonomisk förening, organisationsnummer 769617-1144 angående att gemensamt 
anordna evenemanget Stadsfesten 27-28 maj 2022. 
Aktiv Handel och Falköpings Kommun genomförde samma typ av arrangemang åren 2016-2017-2018-2019 
med bra utfall och uppnådde då uppsatta mål och syften. (Läs syftena här nedan) Därför fortsätter Aktiv Handel 
och Falköpings Kommun med denna gratisfest i samma samverkansmodell.  
 
  
Syften: 

• Stärka Falköpings attraktivitet som stad och stärka den långsiktiga varumärkesbyggnaden – (Ett 
attraktivare Falköping) 

• Stärka stadskärnan och handeln 
• Skapa stolthet hos Falköpingsborna – en ”Vi-känsla” 
• Skapa stolthet hos handlarna/Aktiv Handel 
• Skapa en folkfest för alla åldrar och målgrupper som ska vara inkluderande, integrerande och 

öppen utan entréavgifter. (Stämmer mot övergripande mål – Social Hållbarhet) 
 
 
Genom ett samarbete med Aktiv handel, ekonomisk förening om arrangemanget kan: 
 

 Stadsfesten kan utökas till ett två dagars evenemang som inkluderar kvällsaktiviteter 
 Evenemanget kan bli mer innehållsrikt. 
 Bevakning/bemanning på området 
 Ett hållbart & återkommande evenemang.  

 

 
Genomförande av Fest i stad – stadsfesten 27-28 maj 2022 

 

Planen är att Stadsfesten ska erbjuda följande: 

 

Program: 

Fredag 27 maj: 

Dagtid:  

 Barnaktiviteter på Stora torget såsom hoppborgar, tävlingar, olika barnaktiviteter såsom minidisco mm 

Sen eftermiddag/kväll: 

 Kvällens bjuder in till lokala band som underhåller från scenen. Kvällen avslutas med Linda Bengtzing. 
Efter kl 24.00 har vi planerat för musik i barområdet. 

 

 



 

Parternas initialer: Sidan 1 av 3  

                                   

Lördag 28 maj: 

Dagtid:  

 Barnaktiviteter på Stora torget såsom hoppborgar, tävlingar, olika barnaktiviteter 
såsom minidisco, Jecko & Jessi, mm. 

Sen eftermiddag/kväll: 

 Jerker med Janes Bomb bjuder in till allsång till en bred målgrupp. Lokala band uppträder. Man kan 
samtidigt äta en middag inom inhägnat området. En konferencier som leder underhållning & aktiviteter 
från scenen. Efter kl 24.00 har vi planerat för musik i barområdet. 

 

Falköpings kommun i samverkan med Aktiv Handel har sökt tillstånd för offentlig tillställning från kl 10.00-02.00 
på fredagen 27 maj och kl 10.00-02.00 på lördagen 28 maj. (Inväntar svar i skrivandes stund och en 
förutsättning för avtalets giltighet är självklart att vi får tillstånd för offentlig tillställning) 

 

Planerad marknadsföring:  

 

 Artikel i FT med alla samverkansaktörer. 

 Programannons i Falköpings Handelstidning 

 Aktiv Handel kommer att skapa affischer för detta evenemang som kommer spridas i Falköping och i 
sociala medier. 

 

Fördelning av kostnader: 

 

Aktiv Handel finansierar (100 000kr): 

 All marknadsföring 

 Offentligt tillstånd, markhyra 

 Kvällsunderhållning 

 Dagunderhållning och barnaktiviteter 

 

Falköpings kommun finansierar (100 000kr) enligt nedan fördelning: (priserna är exkl moms) 

 Scen    28 600kr 

 Ljud & ljus   42 400kr 

 Ordningsvakter på området   28 800kr 

------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTALT:   99 800kr 

 

 

Parternas initialer: Sidan 2 av 3  

 

 



Budget: 

Förutom budget från Aktiv Handel och Falköpings kommun lägger deltagande krögare in 10 000kr 
vardera till evenemanget. Dessa pengar kommer att behövas till vårt program i dagarna två och kommer 
därför användas till innehållet i programmet. Aktiv Handel kommer att efter-fakturera denna ”deltagaravgift” i 
juni månad för att använda dom till evenemanget Stadsfesten Falköping.  

 

Vill även tillägga att vi har lyckats få mycket på sponsring med tack vare våra lokala 
företagare. Vill bara påvisa ett lokalt engagemang av näringslivet som hjälper oss så vi kan 
arrangera en Stadsfest. 

 

 

 

 

 

För skador som uppstår som inte ena parten varit vållande till:  

 Aktiv Handel har en Evenemangsförsäkring. Försäkringsbrevet bifogas. Falköpings kommun har 

även försäkringar. Om 3:e part är inblandad så finns ev. en försäkring från 3:e part,  beroende på 

hur fallet ser ut. Därför kommer varje enskilt fall att utredas för att ser hur man går vidare. Om 

inte alla kostnader täcks av Aktiv Handel, Falköpings kommun eller 3:e parts försäkring så 

delas kostnaderna lika på Aktiv Handel och Falköpings kommun och ev. 3:e part beroende hur 

fallet ser ut. 

 

Om en av parterna har varit vållande till skadan ska denne ansvara fullt ut för skadan. 

 

 

Detta avtal har tecknats i två (2) likalydande exemplar varav båda parterna har tagit del av var sitt. 

Parterna har även med sina initialer signerat sidan ett (1) av avtalets två (2) sidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Falköping den …………………….  

 

Adam Johansson 

Ordförande Kommunstryrelsen 

Falköpings Kommun 

 

 

________________________________ 

 

 

Pia Alhäll 

Kommundirektör 

Falköpings kommun 

 

 

_______________________________ 

 

 

Robert Bengtsson 

Ordförande Aktiv Handel 

    

 

_____________________________                     
 
 
 

 
Parternas initialer: Sidan 3 av 3  
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§ 38 Dnr 2022/00081 

Riktlinjer för vandringsleder inom Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen antar ”riktlinjer för vandringsleder inom Falköpings 

kommun”. Riktlinjerna gäller från och med den 1 juni 2022. 

Sammanfattning 

Idag finns ett stort intresse för naturupplevelser där vandring ingår som en 

naturlig del av upplevelsen. Kommunen får återkommande förfrågningar om 

att ta över ansvaret för en vandringsled eller att skylta upp den. För att driva 

en vandringsled så den håller en god standard ställs krav på att det finns en 

huvudman som ansvarar för driften. Från kommunens sida berörs olika 

förvaltningar i de fall kommunen beslutar att ställa sig bakom en led. 

Behovet finns därför att dels tydliggöra processen inom kommunen, dels att 

förenkla för den som vill starta upp eller samverka med kommunen kring en 

vandringsled. Riktlinjerna tydliggör ansvarsfördelningen mellan huvud-

mannen och kommunen samt vilka krav som ställs på vandringsleden för att 

den ska hålla en viss kvalitet över tid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-10 

Förslag till riktlinjer för vandringsleder inom Falköpings kommun 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen Näringslivsavdelningen 

 

Klara Börjesson   Turistchef   0702-56 42 44   klara.borjesson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för vandringsleder inom Falköpings kommun 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen antar ”riktlinjer för vandringsleder inom Falköpings 

kommun”. Riktlinjerna gäller från och med den 1 juni 2022. 

Sammanfattning 

Idag finns ett stort intresse för naturupplevelser där vandring ingår som en 

naturlig del av upplevelsen. Kommunen får återkommande förfrågningar om 

att ta över ansvaret för en vandringsled eller att skylta upp den. För att driva 

en vandringsled så den håller en god standard ställs krav på att det finns en 

huvudman som ansvarar för driften. Från kommunens sida berörs olika 

förvaltningar i de fall kommunen beslutar att ställa sig bakom en led. Behovet 

finns därför att dels tydliggöra processen inom kommunen, dels att förenkla 

för den som vill starta upp eller samverka med kommunen kring en 

vandringsled. Riktlinjerna tydliggör ansvarsfördelningen mellan huvud-

mannen och kommunen samt vilka krav som ställs på vandringsleden för att 

den ska hålla en viss kvalitet över tid.  

Bakgrund 

Idag finns ett stort intresse för friluftsaktiviteter och vandring är en av de 

vanligaste formerna. Att vandra är möjligt för de allra flesta samtidigt som 

det är hälsosamt. Väl fungerande vandringsleder är ett bra alternativ till en 

hållbar semester som också kan locka nya målgrupper ut i naturen men även 

främja folkhälsan. Vandringsleder kan bidra till att öka intrycket av en 

attraktiv kommun genom hållbar turism och landsbygdsutveckling vilket i 

sin tur kan leda till ökad samhällsekonomisk nytta. Samtidigt får inte leden i 

sig medföra nedskräpning, slitage eller exkluderade markägare. Genom att 

kommunen tar en aktiv roll och ställer krav på dem som förvaltar och driver 

leden ges en bättre garanti för att vandraren erbjuds kvalitetssäkrade leder 

med omväxlande naturupplevelse vilket kan bidra till att stärka kommunens 

varumärke. 

Kommunen får ofta frågan om stråk och leder kan skyltas upp. För att det 

ska finnas ett varaktigt och långsiktigt intresse för att såväl använda leden 

som att sköta den krävs det att det finns en framarbetad organisation och 



 

  2(3) 

 

 

finansiering bakom varje led. Part som önskar ingå samarbete med 

kommunen för en led måste därför kunna visa att det finns en sådan 

organisation med tillhörande finansiering. Det är därför viktigt att 

kommunen kräver ett huvudmannaskap där parten tar ett aktivt ansvar för 

leden. Kommunens roll är främst att bidra med sitt stöd och sin kompetens.  

Riktlinjerna syftar till att tydliggöra huvudmannens ansvar och att samtidigt 

fördela ansvaret mellan kommunens förvaltningar när en huvudman för leder 

önskar ingå samverkan med kommunen gällande leder inom Falköpings 

kommun. Syftet är också att kommunen ska kunna garantera besökaren en 

viss kvalitet och attraktivitet som samtidigt innebär en säker och positiv 

upplevelse vad gäller de leder som kommunen lyfter fram. 

Riktlinjerna är förankrade hos tjänstepersoner på de förvaltningar som berörs 

och de går i linje med Nationellt ramverk för vandringsleder samt från 

Kvalitetsstandard för leder i Västsverige. 

Förvaltningens bedömning 

För att möta upp intresset och förfrågningar om att starta upp en led när 

förfrågan kommer från en extern part har behovet uppstått att tydliggöra för 

denna part vad kommunen förväntar sig. Behov av tydliga rutiner för hur 

kommunen kan arbeta organiserat med frågan internt finns samtidigt för att 

skapa samverkan mellan förvaltningarna och för att kunna garantera en viss 

kvalitet i de leder som finns inom kommunen. Genom detta förtydligas och 

förenklas också processen för huvudmannen i arbetet med att ta fram, starta 

upp och att driva en led. Därför har de här riktlinjerna tagits fram och 

förvaltningen ställer sig bakom ett beslut om att anta riktlinjerna. 

Kommunstyrelsen har rollen som ansvarig samordnare och handläggare 

gällande arbeten med vandringsleder inom Falköpings kommun. I enlighet 

med delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen § 6.19 finns delegation 

om att ingå samarbetsavtal om vandringsled. 

Bedömningen är också att det behövs en översyn av de leder som idag delvis 

integrerats i kommunens verksamhet så att även de kan leva upp till de 

riktlinjer som nu tas fram. Framåt krävs således ett arbete med att inventera 

vilka leder som finns, hur ansvarsfördelningen ska se ut och vilken budget 

som behöver tilldelas om kommunen fortsatt ska vara huvudman. 

Finansiering 

Eftersom riktlinjerna tydliggör att kommunens ansvar vid ett samarbete är att 

vara ett stöd till huvudmannen och att i denna roll bistå med kompetens 

bedöms endast tjänstemännens tid vara den kostnad som uppstår. Det handlar 

här om att till exempel vara en länk mellan olika aktörer, handlägga 

vägvisningar, informera om gällande lagstiftning, hantera GIS-data och 

liknande. Detta är arbetsuppgifter som ingår i den löpande verksamheten 

varför bedömningen görs att kommunens åtaganden ryms inom den ordinarie 

verksamheten för respektive förvaltning. Genom det föreningsstöd kommunen 

kan erbjuda finns möjlighet för en huvudman att få ekonomiskt stöd.  
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Bakgrund 
Idag finns ett stort intresse för friluftsaktiviteter där vandring är en av de 

vanligaste formerna. Att vandra är möjligt för de allra flesta samtidigt som 

det är hälsosamt. Kommunen kan arbeta med att förbättra förutsättningarna 

för ökad vandring ur olika perspektiv. Det kan vara i avseende att förbättra 

hälsan, att öka möjligheten till motion, för att främja turismen och att locka 

till rekreation. Leder för rekreation och turism kan ge underlag till närings-

livet men kan också vara positivt för lokal och regional utveckling. Därtill 

ligger det i tiden med naturupplevelser, vandring och att ha en aktiv semester.  

Genom att kommunen tar en aktiv roll och ställer krav på dem som förvaltar 

och driver leden ges bättre garanti för att besökaren erbjuds leder med vackra 

och omväxlande naturupplevelser och miljöer som lockar till aktivitet. 

Samtidigt kan kommunen säkerställa att det finns ett utbud med kvalitets-

säkrade leder att erbjuda såväl besökarna som de egna invånarna. Ska en led 

marknadsföras krävs tillräcklig och relevant information för att besökaren ska 

veta vad det är för typ av upplevelse som leden står för. För att garantera detta, 

nu och i framtiden, krävs att det finns ett långsiktigt och hållbart ansvar för 

leden likväl som resurser och ekonomi för att driva leden. Ska kommunen 

ingå i samverkan kring leder måste det därför finnas en uttalad huvudman för 

leden som garanterar att denna organisation och finansiering finns. 

Syfte och mål 
Att ta fram eller att driva vandringsleder innefattar en rad olika uppgifter. 

Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra huvudmannens ansvar och ansvars-

fördelningen mellan kommunens nämnder när en huvudman för leder önskar 

ingå samverkan med kommunen för leder inom Falköpings kommun. Syftet 

är också att kommunen ska kunna garantera en viss kvalitet som innebär en 

säker och attraktiv upplevelse för besökaren vad gäller de leder som 

kommunen lyfter fram. Målet är att de leder som finns inom Falköpings 

kommun ska hålla samma kvalitet över tid. 

Förutsättningar 
Kommunen får ofta frågan om stråk och leder kan skyltas upp inom 

kommunen. För att det ska finnas ett varaktigt intresse för att såväl använda 

leden som att sköta den krävs en framarbetad organisation och finansiering. 

Part som initierar ett samarbete med Falköpings kommun kring en 

vandringsled som sträcker sig inom Falköpings kommun ska agera som 

huvudman för leden. Huvudmannen är den som ansvarar för alla prestationer 

kopplat till leden. Kommunens roll är att vara rådgivande i processen och att 

vara ett stöd vid kontakten med andra myndigheter. Kommunen avgör slutligt 

om leden kan lyftas fram som en kvalitetssäkrad led i kommunens karta och 

kommunikation. En förutsättning är att ett avtal tecknas mellan kommunen 

och huvudmannen. Avtal kan tecknas först när kraven i de här riktlinjerna är 

uppfyllda av huvudmannen. 
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Kommunens roll  
Kommunens roll är att vara ett stöd i processen kring att upprätta och 

bibehålla leder inom Falköpings kommun. Kommunen står för att samordna 

den interna organisationen när en ansökan om att upprätta en led kommer in 

till kommunen samt under den tid som leden består. Kommunen är den som 

avgör om den huvudman som ansöker om att upprätta en led har en tillräcklig 

plan och resurser, att leden och dess huvudman uppfyller vad som anges i de 

här riktlinjerna för att upprätta, bibehålla och avveckla leden. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ligger i kommunstyrelsens 

ledningsfunktion att leda och samordna bland annat samordning av 

vandringsleder.  

Kommunledningsförvaltningen hanterar en ansökan om att upprätta en led 

som kommunen står bakom samt samordnar de interna processerna. Det 

samma gäller för befintliga leder där huvudmannen önskar örankra den med 

kommunen. 

Kommunens organisation 

Arbetet med en led omfattar en rad olika uppgifter som berör olika delar av 

kommunen. Detta innebär att samverkan mellan olika förvaltningar och 

avdelningar är nödvändig. Nedan beskrivs den organisation kommunen antar 

för att kunna uppfylla sin roll som samverkanspart för leder inom Falköpings 

kommun. 

 

Kommunledningsförvaltningen (lyder under 

kommunstyrelsen) 

Näringslivsavdelningen 
Näringslivsavdelningen handlägger ansökan och ansvarar för att samordna de 

interna processerna. Handläggningen omfattar: 

 Att se över ledens sträckning och att förankra den med kommunens 

väghållare (Park/Gata) när leden omfattar sträckor som kommunen är 

väghållare för.  

 Att se över att leden i alla delar uppfyller kriterierna i dessa riktlinjer. 

 Att bistå huvudmannen i kontakten med kommunens övriga 

förvaltningar. 

 Att ingå avtal med huvudmannen om ledens upprättande, 

bibehållande och upphörande i enlighet med dessa riktlinjer. 

 Att utföra kontroller över tid för att garantera att samma kvalitet 

uppfylls så länge leden existerar. 

 Att hantera och verifiera informationsflöden kring leden när leden 

lyfts fram som en kvalitetssäkrad led enligt dessa riktlinjer på 

kommunens hemsida och kommunkarta. 
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Stadsbyggnadsavdelningen 

Stadsbyggnadsavdelningen tillhör organisatoriskt kommunlednings-

förvaltningen och jobbar mot både kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. 

Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för bygglov, anmälan och tillsyn enligt 

plan- och bygglagen (2010:900) och handlägger bland annat bygglov för 

skyltar och parkeringar. Avdelningen ansvarar också för inmätning och 

utsättning samt distribuerar digital information i kommunkartan. Ansvaret 

omfattar: 

 Att hantera bygglovsansökan för skyltning inom detaljplanelagt 

område. 

 Att lägga in information i kommunkartan om leden enligt vad som 

anges i dessa riktlinjer och som huvudmannen levererar. 

 Att leverera data till lantmäteriet när krav som ställs av kommunen 

och lantmäteriet uppfyllts för leden. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (lyder under tekniska 

nämnden) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunens väghållaransvar och som 

ansvarar för parkskötsel där kommunen är huvudman. Ansvaret omfattar: 

 Att hantera och avgöra frågor som gäller utformning av skyltar och 

placeringen av skyltar utmed de sträckor som kommunen är 

väghållare för eller inom grönområden som sköts av parkavdelningen 

när inte skyltarna kräver bygglov. 

 Att beställa, sätta upp, ta ned och underhålla de skyltar som placeras 

på sträckor där kommunen är väghållare eller inom grönområden som 

sköts av parkavdelningen vilket bekostas av huvudmannen.  

 Att hålla framkomlig väg på de sträckor som kommunen är väghållare 

för. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen (lyder under kultur- och 

fritidsnämnden) 
Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar bidragsansökningar till 

kommunens föreningar och civilsamhälle. Förvaltningen har en nära kontakt 

med idrotts- och kulturföreningar, civilsamhälle, har god kännedom och 

kunskap om friluftsliv och ansvarar för den kommunala driften av spår och 

leder. Ansvaret omfattar: 

 Att handlägga ansökan om bidrag för vandringsleder som kommer in 

från föreningar eller enskilda huvudmän. 

 Att ansvara för driften av de spår och leder som har kommunal 

huvudman. 
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Huvudmannens roll 
För att en led ska kunna upprättas och sedan tas om hand krävs att det finns 

en huvudman som leder och ansvarar för arbetet med leden. Arbetet med en 

led omfattar en rad olika uppgifter och ansvarsområden där huvudmannen är 

den som tar initiativ till och som startar upp arbetet med leden. Huvudmannen 

driver och ansvarar för det fortlöpande arbetet med leden och ska kunna 

garantera att vad som anges i de här riktlinjerna är uppfyllt för leden.  

Huvudmannens ansvar 

Huvudmannen ska ha antagit och kunna redovisa en verksamhetsplan för den 

organisation       som krävs för att upprätta, underhålla och driva leden i sin fulla 

längd samt     i händelse av att leden avvecklas, tillika monteras ned och marken 

återställs. Huvudmannen ska kunna visa hur finansiering görs kopplat till 

redovisad verksamhetsplan. Verksamhetsplanen och tänkt finansiering ska 

kunna redovisas innan kommunen kan bevilja en ansökan och ingå avtal med 

huvudmannen. Huvudmannens arbete med leden kan göras i egen regi eller 

genom samarbete med andra aktörer. Dock är huvudmannen alltid ansvarig 

för att de här riktlinjerna följs och att arbete som det för med sig utförs. 

Avtal och tillstånd 

Leden ska vara väl förankrad med respektive fastighetsägare där leden går. 

Huvudmannen ska upprätta avtal (muntliga eller skriftliga) med berörda 

fastighetsägare, samt i förekommande fall med förvaltare till reservat.  

För skyltar som sätts upp utmed leden krävs att särskilt avtal med rätt att nyttja 

marken ska finnas med fastighetsägaren till den mark som skylten placeras 

på. 

Huvudmannen ansvarar för att söka alla nödvändiga tillstånd som krävs så 

som bygglov för skyltar, tillstånd hos länsstyrelsen avseende områdesskydd, 

ledningskollen avseende ledningar i marken, tillstånd hos Trafikverket om 

statlig väg berörs. Det ankommer på huvudmannen att undersöka och söka 

vilka tillstånd som krävs i övrigt. 

Kommunikation och information 

En förteckning ska finnas med kontaktuppgifter till alla fastighetsägare, 

förvaltare och myndigheter som berörs av ledens sträckning. Huvudmannen 

är skyldig att hålla förteckningen uppdaterad och tillgänglig för kommunen. 

Huvudmannen ansvarar för att information kring leden tagits fram enlig vad 

som anges under ”Kriterier som ska vara uppfyllda”. Detta omfattar också att 

se till att motstridig information inte finns samt att inaktuell information kring 

leden tas bort vilket gäller såväl fysisk som digital information. 

Huvudmannen ansvarar för att ta emot och hantera synpunkter som gäller 

leden och kvaliteten på den fysiska leden. 
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Löpande arbete med leden 

För att garantera att leden håller samma kvalitet över tid ska huvudmannen 

kontinuerligt stämma av att informationen kring leden är aktuell och att 

material, skyltning och annat hålls i det skick som följer av de här riktlinjerna. 

Detta omfattar att:  

 leden inventeras årligen inför säsongen och eventuella brister och 

behov ska dokumenteras och åtgärdas innan säsongen startar,  

  hålla vägvisning och informationsskyltar hela och rena med innehåll 

som uppdateras över tid,  

  ta fram och regelbundet underhålla material till vindskydd om det 

erfordras,  

  tillverka och regelbundet underhålla stättor och  spänger som krävs 

för framkomlighet på leden, 

  vid behov ansvara för att avverkning i naturmark utförs och  

  samla in och ansvara för den data som behövs för dokumentation.  

I de fall som en tillfällig omledning görs av leden (om sträckan inte är säker 

och framkomlig) ansvarar huvudman för att detta görs samt att information 

kring omledningen meddelas kommunen. 

Kriterier som ska vara uppfyllda 
För att leden ska vara godkänd krävs att alla delar av vandringslederna ska 

vara väl underhållna och upplevas säkra att använda. Detta gäller för samtliga 

deletapper som finns utmed leden. Nedan följer de kriterier som ska vara 

uppfyllda. Huvudmannen ansvarar för att kriterierna är uppfyllda. 

Kriterierna 

Allt arbete på leden ska göras med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt 

och största möjliga hänsyn ska tas till de natur- och skyddsvärden som finns 

där leden passerar vilket också inkluderar hur avfall tas omhand utmed leden, 

möjligheter att uträtta sina behov och hur platsen påverkas av ledens 

besökare.  

För att leden ska betraktas som trafiksäker ska sträckor utmed trafikerad väg, 

särskilt utmed asfalterad bilväg, undvikas. Passager över vägar med 

hastigheten 100 km/tim ska vara planskilda och vid plankorsningar med 

järnväg ska det finnas en tydlig varning. Korsningar över vägar med hastighet 

60 km/tim eller högre utan trafiksäkerhetsåtgärder ska undvikas när det är 

möjligt. 

Information om leden 

För att leden ska betraktas som säker krävs att den har en tillräcklig 

information för att vandraren ska kunna bedöma vilken svårighetsgrad leden 

har. För ledens fulla längd ska därför särskild information tas fram av huvud-

mannen. Informationen är också den information som tas in i kommunkartan 
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på kommunens hemsida. För leden ska en beskrivning av leden finnas för 

varje delsträcka och särskilt ange: 

 Längd 

 svårighetsgrad (se Gradering och trafiksäkerhetsinformation) 

 trafiksäkerhetsinformation (se Gradering och 

trafiksäkerhetsinformation) 

 naturtyp och sevärdheter 

 när på året leden kan användas om det finns begränsningar  

 tillgång till parkeringsplatser (om det finns)  

 hållplatser (om det finns inom 5 kilometer)  

 webbadresser till boenden, matställen och matbutiker i anslutning till 

leden  

Gradering och trafiksäkerhetsinformation 

En led som överstiger 20 kilometer ska delas in i etapper. Varje etapp får vara 

som längst 20 kilometer. Varje etapp tilldelas en svårighetsgrad enligt nedan 

Gäller även om leden är kortare än 20 kilometer): 

Mycket lätt: Leden går på så pass slätt och plant underlag att det går att ta 

sig fram längs med leden med hjälp av rullstol, rullator och barnvagn. Gäller 

även eventuella spänger och broar.  

Lätt: Leden går på mark som är plan eller har svag lutning. Ledens underlag 

är platt och jämnt, utan höga trappsteg eller hinder. Blöta partier är försedda 

med spång.  

Medelsvår: Bra framkomlighet men det kan förekomma varierande terräng. 

Hela eller delar av turen går på naturstig. Vissa nivåskillnader finns. Det kan 

förekomma blöta partier.  

Svår: Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större 

nivåskillnader, som kräver god kondition. En etapp ska benämnas som svår 

när delar av eller hela etappen består av begränsad framkomlighet. 

Trafiksäkerhetsinformation: Anger typ av passage och tillåten hastighet på 

de sträckor som leden följer eller korsar väg för biltrafik där hastighets-

anpassad passage, gång- och cykelbana saknas. 

Vägvisning och informationstavlor 

Leden ska märkas ut i båda riktningar (det vill säga dubbelsidigt så det är 

möjligt att gå leden i båda riktningar). Främst märks leden ut där fler vägval 

än ett finns. Däremellan kompletteras vägvisningen om det är nödvändigt för 

att det ska vara enkelt att följa leden.  

Vägvisare ska följa den grafiska profil som tagits fram om det finns en sådan. 

Om det redan finns en vägvisare som fungerar och som inte behöver bytas ut 

direkt görs anpassningen nästa gång ledmarkering, skyltar och vägvisare 
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behöver bytas ut om kommunen godkänner den befintliga vägvisarens 

utformning och skick. Inom tätorterna avgörs utformningen och placeringen 

av kommunen. 

Vägvisarna ska vara hela och rena och ska kunna upptäckas utmed leden. De 

ska monteras upp med hjälp av stolpar och får inte sättas upp i träd (gäller 

inte om markeringsband används). De ska sättas upp på ett sätt att jordbruk-, 

skogs- eller andra maskiner inte hindras.  

Om informationsskyltar används krävs att de hålls hela och rena samt att de 

uppdateras vid behov. Texten ska vara på svenska och engelska. Som minst 

ska informationstavlan innehålla karta samt information om etappens 

karaktär, längd, svårighetsgrad, sevärdheter och servicepunkter, information 

om allemansrätten, nödnummer (112), information om var vandraren vänder 

sig för att rapportera fel eller brister och länk till webbkarta.  

Råd och rekommendationer 
Nedan följer ytterligare råd och rekommendationer. Detta är inga krav som 

kommunen ställer men kan ses som viktiga kriterier för att ge användaren en 

positiv upplevelse. Råden och rekommendationerna syftar samtidigt till att 

utveckla leder av god kvalitet. 

 För en gångbar och framkomlig led bör en korridor finnas fri från 

hinder på cirka en meters bredd och två meters höjd som är fri från 

högt växande eller inhängande vegetation. Huvudmannen ansvarar för 

att tillstånd söks när så behövs när leden röjs. 

 Lederna bör gå längs existerande naturstigar och skogsvägar och 

passager genom intensivt utvecklad miljö (som industri-område, 

flygplats, vindkraftspark, eller utmed trafikerad väg) bör undvikas.  

 Tillgänglighetsaspekten bör beaktas vid planeringen när terräng och 

mark-förhållanden innebär att det är möjligt med anpassning. 

 Passage över väldigt fuktiga partier bör undvikas och om möjligt dras 

om eller när  det inte är möjligt bygga spång.  

 Anordningar, som till exempel spänger, broar, räcken, bord och 

grindar hålls i ett gott skick så det går passera säkert. Välj material 

med minsta möjliga negativa miljöpåverkan.  

 Serviceinformation är viktig för vandrarens upplevelse och det kan 

därför vara bra med information om tillgång till vatten, toaletter och 

rastplatser samt andra typer av upplevelser och sevärdheter. 

Information om betande djur, eldningsförbud med mera kan vara 

annan information som hålls tillgänglig. 
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§ 39 Dnr 2022/00182 

Samverkansavtal och kostnadsfördelning gällande drift 
och förvaltning av gemensamt ekonomisystem med 
kommunerna i Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen kostnadsfördelning 

mellan de nio samverkanskommunerna (Ö9) gällande drift och 

förvaltning av gemensamt ekonomisystem.  

2  Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att besluta om och 

underteckna samverkansavtal mellan kommunerna. 

Sammanfattning 

Nio kommuner i Östra Skaraborg (Ö9) har bestämt sig för att samarbeta 

kring drift och förvaltning av ett nytt ekonomisystem. Upphandlingen är klar 

och beslut skall nu tas i respektive kommun kring godkännande av 

samverkansavtal och kostnadsfördelning. För Falköpings kommun är 

kostnaden ca 2,0 miljoner kronor per år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-20    

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Ekonomiavdelningen   Kommunledningsförvaltningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Samverkansavtal och kostnadsfördelning gällande drift 
och förvaltning av gemensamt ekonomisystem med 
kommunerna i Östra Skaraborg 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen kostnadsfördelning 

mellan de nio samverkanskommunerna (Ö9) gällande drift och 

förvaltning av gemensamt ekonomisystem.  

2 Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att besluta om och 

underteckna samverkansavtal mellan kommunerna. 

Sammanfattning 

Nio kommuner i Östra Skaraborg (Ö9) har bestämt sig för att samarbeta 

kring drift och förvaltning av ett nytt ekonomisystem. Upphandlingen är klar 

och beslut skall nu tas i respektive kommun kring godkännande av 

samverkansavtal och kostnadsfördelning. För Falköpings kommun är 

kostnaden ca 2,0 miljoner kronor per år. 

Bakgrund 

År 2017 genomförde konsultföretaget KPMG, på uppdrag av Falköpings 

kommun, en utredning utifrån ett identifierat ett behov av kommunens 

verksamheter av att införa ett beslutsstödsystem och byta ut befintligt 

ekonomisystem. Beslutet, som fattades av kommunledningsgruppen, blev att 

i steg ett införa ett beslutsstödsystem med ekonomi- och personalmoduler 

och därefter byta ekonomisystem. Beslutsstödsystem upphandlades under år 

2019 och implementerades samma år i alla verksamheter.  

Under år 2018 väcktes frågan i flera kommuner i Skaraborg om att sam-

arbeta kring upphandling och införande av ett nytt ekonomisystem. 

Ekonomicheferna i respektive kommun, Tidaholm, Hjo, Tibro, Karlsborg, 

Töreboda, Gullspång, Mariestad, Skövde och Falköping, bildade en styr-

grupp och en förstudie genomfördes.  Det skrevs även en avsiktsförklaring 

med innebörden att göra en gemensam upphandling och samverka kring 

införande, drift och förvaltning av systemet samt att samverka kring 

ekonomiprocesser.  
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I januari 2020 tecknades samverkansavtal om projektledning som finansieras 

gemensamt i fyra år mellan kommunerna. Under år 2021bildades en projekt-

organisation med kommundirektörerna som ägargrupp, ekonomicheferna 

som styrgrupp och flera arbetsgrupper med ekonomer och redovisnings-

ansvariga som ledande i en övergripande arbetsgrupp.  

Projektet har nu genomfört upphandlingen och en leverantör är utvald.  

Tidsplanen är att kontrakt med leverantören tecknas före sommaren 2022. 

Införandefasen och start av drift är planerad till våren 2023.  

Avtalet med leverantören tecknas av Skövde kommun. Övriga 8 kommuner 

knyts till avtalet genom att fullmakt har givets till upphandlingschefen i 

Skövde (Tommy Klang).  

Projektet har tagit fram en kostnadsfördelning som bygger på 

självkostnadsprincipen mellan de samverkande kommunerna. Skövde 

kommun gör investering i systemet och ansvara för bemanning vad gäller 

drift och förvaltning. Totala drifts- och förvaltningkostnader blir ca 15 mnkr 

år 1 (högre kostnad pga implementering) och år 2-7 ca 10.8 mnkr/år och från 

år 8 ca 8.2 mnkr/år (lägre kostnad pga avskrivning upphör). Fördelning 

mellan kommuner sker i huvudsak med invånarantal som grund (mindre lika 

fast 9 del). För Falköpings kommuns del blir kostnaden år 1 ca 2.8 mnkr och 

år 2-7, ca 2.0 mnkr/år från 8 ca 1,5 mnkr.  

Förvaltningens bedömning 

Falköpings kommun har inte tidigare varit med om gemensamma upp-

handlingar eller samarbetat kring ekonomiprocesser. Kommunen har idag ett 

omodernt ekonomisystem som borde varit upphandlat tidigare. Projektet nu 

med nio kommuner i Skaraborg passar därför bra för Falköpings kommun. 

Projektet är inte bara en gemensam upphandling utan det är en även en sam-

verkan med drift och förvaltning av systemet samt kring ekonomiprocesser. 

Samverkan mellan kommuner kan på detta sätt leda till en kostnads-

effektivitet och höjd kvalitét och säkerhet. Kommunledningsförvaltningen 

ställer sig därför positiv till samverkansprojektet.  

Ett samverkansavtal är under upparbetande mellan kommunerna. Förslaget 

är att kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att ta beslut om och 

underteckna avtalet. 

Finansiering 

Bedömningen är att det mer kostnadseffektivt att upphandla, förvalta och 

drifta ett ekonomisystem tillsammans i nio kommuner än att varje kommun 

gör detta var för sig. Bedömningen är att upphandlat pris för köpt tjänst eller 

vara är betydligt lägre för Falköpings kommun med detta gemensamma 

projekt än om kommunen skulle upphandlat på egen hand. Även vad gäller 

den löpande förvaltningen bedömer vi som effektiv att göra gemensamt än i 

varje kommun för sig. 

För Falköpings kommuns del sker finansieringen i driftsbudgeten. Skövde 

kommun får en investeringsdel som fördelas ut i drift till övriga kommuner. 

De medel som finns avsatt i Falköpings kommuns investeringsbudget tas 

bort. I Flerårsplanen 2023-2025 som beslutas i november 2022 behöver 

medel avsättas för driftskostnader motsvarande; år 1 ca 2.8 mnkr och år 2-7, 

ca 2.0 mnkr/år från 8 ca 1,5 mnkr. Beloppen per år är beroende av när 
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implementering och start av drift. För beslut om fördelning inom nämnder 

behöver kommunledningsgruppen ta ett principbeslut motsvarande andra 

system, ex, Hypergene och Teams. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-20    

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Håkan Persson, IT-chef 

Per Kjellander, Skövde kommun 

 

 

 

Magnus Fleischer 

Ekonomichef 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-04 
 

 

  
 

 

§ 40 Dnr 2022/00158 

Revidering av avkastningskraven i ägardirektiven för 
Falköpings Hyresbostäder AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB. 

Sammanfattning 

I Falköpings kommuns ägardirektiv till Falköpings Hyresbostäder AB finns 

krav på att bolagets bostadsbestånd skall lämna en marknadsmässig 

avkastning. Förslaget är nu att revidera detta krav från att uppgå till lägst 4 

procent till: Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara 

lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik 

för riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-10 

Förslag till nytt ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

  Kommunledningsförvaltningen 

 

Sara Cronholm   Kommunjurist      sara.cronholm@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Revidering av avkastningskraven i ägardirektiven för 
Falköpings Hyresbostäder AB 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB. 

Sammanfattning 

I Falköpings kommuns ägardirektiv till Falköpings Hyresbostäder AB finns 

krav på att bolagets bostadsbestånd skall lämna en marknadsmässig 

avkastning. Förslaget är nu att revidera detta krav från att uppgå till lägst 4 

procent till: Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara 

lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik 

för riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret. 

Bakgrund 

Nuvarande ägardirektiv reviderades genom ett arbete under 2019/2020 och   

antogs av kommunfullmäktige i Falköpings kommun 24 februari 2020, § 30 

samt fastställdes av bolagsstämman den 15 april 2020. 

 

Vid ägardialogmöten med bolaget under 2021 har diskuterats möjligheten 

för bolaget att uppnå kravet på att direktavkastningen på bolagets fastigheter 

ska över tid uppgå till lägst 4 procent. Detta mot bakgrund av de ökade 

marknadsvärdena på fastigheterna.  

 

Nuvarande ägardirektiv punkt 3 lyder:  

 

”Ekonomi 

 

Bolaget ska eftersträva att av egen kraft höja soliditeten. Vid 

investeringsbeslut ska investeringens effekter på soliditet och belåningsgrad 

utifrån olika scenarios alltid beaktas i dokumentationen, dock kan andra mål 

än målet att höja soliditeten bedömas överväga vid beslutsfattandet. 

Belåningsgraden, dvs. lån till kreditinstitut jämfört med det marknadsvärde 
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på bolagets fastigheter som presenteras i not i årsredovisningen, får inte 

överstiga 60 %, utan att särskild information lämnas om detta till ägaren.  

Bolaget ska bedrivas så att bostadsbeståndet lämnar en marknadsmässig 

avkastning. Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst 

4 procent. Med över tid avses en period på fem år.   

Direktavkastningen definieras som fastigheternas driftnetto/fastigheternas 

marknadsvärde.  

Driftnettot utgörs av hyresintäkter och andra intäkter förknippade med 

ägandet av fastigheterna med avdrag för bolagets samtliga utgifter för drift- 

och underhållskostnader (inklusive personalkostnader för fastighetsskötsel 

och fastighetsadministration).  

Fastigheternas marknadsvärde hämtas från notupplysning i bolagets 

årsredovisning. Om fastighet endast ägts under del av året ska korrigering 

ske med hänsyn till detta. 

Avkastning på eget kapital måste alltid överstiga genomsnittlig låneränta, 

detta är avgörande för bolagets konkurrensneutralitet. 

Bolaget ska till kommunen erlägga en avgift, borgensavgift, för de lån som 

kommunen borgar för. Avgiften, procent på borgensåtagandet, 

fastställs  årligen i samband med beslut om budget. Avgiften fastställs för 

respektive bolag dvs även för dotterbolag. Avgiften betalas årligen i 

efterhand senast 31 januari året efter det år avgiften belöper på. 

Bolaget ska till kommunen årligen dela ut det maximala belopp som tillåts 

enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falköpings kommun 

för att -till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital – användas till det 

ändamål för vars främjande bolagets bildats.” 

 

Vid ägardialogmöte den 15 oktober 2021 uppdrogs åt ekonomicheferna i 

kommunen och bolaget att komma med förslag på ändring av 

avkastningskravet till kommande möte. Vid mötet den 18 mars 2022 

presenterades 3 förslag på ändring av avkastningskravet. 

 

1. Fast procentsats (som vi har nu, 4 %) sänkning till 3 % 

2. Lägst genomsnitt Sveriges Allmännyttas statistik för jämförbara bolag. 

(året före)  

3. Lägst motsvarande Newsec minskat med 1 %, beaktat det 

allmännyttiga syftet. 

 

Mötet var enigt om att alternativ 2 var bäst.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 

ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB.    

”Bolaget ska bedrivas så att bostadsbeståndet lämnar en marknadsmässig 

avkastning. Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst 

4 procent.  Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst 

genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik för 



 

  3(3) 

 

 

riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret. Med över tid avses en 

period på fem år.”  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till att något beslut om 

finansiering behöver tas. Beslutet är en anpassning av den nuvarande 

ekonomiska verkligheten så att bolaget skall ha en rimlig möjlighet att uppnå 

avkastningskravet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-10 

Förslag till nytt ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB 

Beslutet ska skickas till 

Falköpings Hyresbostäder AB 

Adam Johansson, ombud 

Ingvor Bergman, ombudsersättare 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Sara Cronholm, kommunjurist 

 

 

Sara Cronholm  Magnus Fleischer 

Kommunjurist  Ekonomichef  

 



           Ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB         

  

                             
Falköpings Hyresbostäder AB (nedan kallat bolaget) är ett allmännyttigt, av Falköpings 

kommun helägt, bostadsaktiebolag. Dessa ägardirektiv anger ramar och villkor för 

verksamheten i bolaget och är antagna av kommunfullmäktige i Falköpings kommun den 30 

maj 2022 § X 24 februari 2020, § 30 samt fastställda av bolagsstämman den 2022-06-xx  15 

april 2020. 

  

 

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet 
 

Bolaget är organ för kommunens verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under 

kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommun-

styrelsen med stöd av delegationer utfärdade direktiv som kommunicerats till bolagets 

styrelse och VD, förutsatt att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i 

bolagsordningen, aktiebolagslagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

eller annan lag eller författning. 

 

Förutom genom lag och författning regleras därmed bolagets verksamhet och bolagets 

förhållande till kommunen genom, 

a) gällande bolagsordning 

b) gällande ägardirektiv 

c) av fullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv 

d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

 

Genom ägardirektiven avser ägaren uppnå ett begränsat risktagande för bolaget samtidigt 

som syftet är att uppnå en ökad effektivisering genom samordning. Detta ska leda till 

förbättrat ekonomiskt utfall och en ökad samhällsnytta som ska komma invånarna 

tillgodo. Bolaget ska drivas av det kommunala ändamålet med verksamheten med hänsyn 

till kommunallagens bestämmelser samt på affärsmässiga grunder där speciallagstiftning 

så kräver. Bolaget ska vidare drivas på ett sätt som långsiktigt vårdar koncernens kapital 

och ger skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär samt med 

hänsyn till det samhällsnyttiga uppdraget.  

 

Bolaget ska främja en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

perspektiv och i tillämpliga delar följa av kommunen för områdena fastställda 

policydokument, riktlinjer, planer och program. 

 

Bolaget har ett samhällsnyttigt uppdrag. Med samhällsnytta menas det kommunala 

uppdraget enligt kommunallagen, de särlagstiftningar som bolaget omfattas av samt de 

uppgifter och uppdrag som stipuleras i gällande bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Bolaget ska samverka tillsammans med ägarens övriga bolag och förvaltningar. 

 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv. 

 



 

2. Kommunens insyn och ledningsfunktion 
 

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens 

ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär. 

Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter 

samråd med bolagets styrelse.  

 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte 

handlingar eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 

        

Bolaget och dess dotterbolag ska, i tillämpliga delar, följa kommunens gällande policyer 

som har fastställts av fullmäktige. Detta under förutsättning att inte fullmäktige beslutat 

annat. Bolaget får anpassa kommunens policys till den egna verksamheten under 

förutsättning att dokumentets ursprungliga innebörd finns kvar.  

 

  

3. Mål och syfte med bolagets verksamhet 
 

Inriktning 

 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utifrån ett allmännyttigt syfte främja 

bostadsförsörjningen i kommunen. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga 

principer.   

 

Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla bra bostäder samt lokaler inom 

Falköpings kommun. Bolaget ska bidra till kommunens övergripande mål och därigenom 

även bidra till ett hållbart samhälle. I detta ingår att: 

 

 medverka till att utveckla Falköping som en attraktiv bostadsort genom att skapa 

      sunda och trygga miljöer, 

 aktivt medverka till att förse bostadsmarknaden med bostäder, 

 aktivt arbeta med miljö och klimatfrågor, 

 bidra till ökad inkludering och mångfald både som hyresvärd och som arbetsgivare, 

 erbjuda ett prisvärt boende för alla,  

- ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande över lägenheter, boendemiljö och 

servicenivå,    

- använda medborgardialog som verktyg i sitt planeringsarbete vid bostadsbyggande,  

- vara en socialt ansvarstagande hyresvärd samt ta ansvar för en rimlig del av 

kommunens behov av bostäder för särskilt utsatta grupper, 
 tillskapa och erbjuda hyresrätter i hela kommunen, inklusive yttertätorter, utifrån 

marknadens efterfrågan och bolagets affärsmässiga grund. 

 

Fastighetsbestånd 

 



Bolagets fastighetsbestånd och förvaltningsuppdrag ska ge optimala förutsättningar för att 

ge en kostnadseffektiv organisation och bra ekonomi.  

 

Inom ramen för vad som redovisas i föregående stycke äger bolaget rätt att 

förvärva/avyttra enstaka fastigheter. 

       

Ekonomi 

 

Bolaget ska eftersträva att av egen kraft höja soliditeten. Vid investeringsbeslut ska 

investeringens effekter på soliditet och belåningsgrad utifrån olika scenarios alltid beaktas 

i dokumentationen, dock kan andra mål än målet att höja soliditeten bedömas överväga 

vid beslutsfattandet. Belåningsgraden, dvs. lån till kreditinstitut jämfört med det 

marknadsvärde på bolagets fastigheter som presenteras i not i årsredovisningen, får inte 

överstiga 60 %, utan att särskild information lämnas om detta till ägaren.  

 

Bolaget ska bedrivas så att bostadsbeståndet lämnar en marknadsmässig avkastning. 

Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst 4 procent.  

Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst genomsnittlig 

direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik för riket för jämförbara bolag året 

före räkenskapsåret. Med över tid avses en period på fem år.   

 

Direktavkastningen definieras som fastigheternas driftnetto/fastigheternas marknadsvärde.  

Driftnettot utgörs av hyresintäkter och andra intäkter förknippade med ägandet av 

fastigheterna med avdrag för bolagets samtliga utgifter för drift- och underhållskostnader 

(inklusive personalkostnader för fastighetsskötsel och fastighetsadministration).  

Fastigheternas marknadsvärde hämtas från notupplysning i bolagets årsredovisning. Om 

fastighet endast ägts under del av året ska korrigering ske med hänsyn till detta. 

 

Avkastning på eget kapital måste alltid överstiga genomsnittlig låneränta, detta är 

avgörande för bolagets konkurrensneutralitet. 
 

Bolaget ska till kommunen erlägga en avgift, borgensavgift, för de lån som kommunen 

borgar för. Avgiften, procent på borgensåtagandet, fastställs  årligen i samband med beslut 

om budget. Avgiften fastställs för respektive bolag dvs även för dotterbolag. Avgiften 

betalas årligen i efterhand senast 31 januari året efter det år avgiften belöper på. 

 

Bolaget ska till kommunen årligen dela ut det maximala belopp som tillåts enligt lagen om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falköpings kommun för att -till 

den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital – användas till det ändamål för vars 

främjande bolagets bildats. 
 

4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och marknadsorienterade grunder under 

iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.  

 



Verksamheten ska drivas så affärsorienterat och affärsmedvetet att det åstadkommer 

effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut 

över den totala verksamheten i Falköpings kommun.  

 

5. Budget- och flerårsplan 
 

Bolaget ska årligen fastställa budget, arbetsordning och underhållsplan. Flerårsplan för de 

närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras, ska upprättas 

vad gäller planerade större investeringar. Dokumenten ska delges kommunstyrelsen senast 

1 februari varje år. 

 

 

6. Underlag för koncernredovisning 
 

Bolaget ska enligt tidsplaner för kommunkoncernens bokslutsarbete årligen tillhandahålla 

kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för att upprätta av kommunens 

årsredovisning enligt 11 kap. 19 § kommunallagen. 

 

 

7. Ägardialog 
Bolaget (styrelsens presidium och VD) och dess ägare (representerade av 

kommunstyrelsens arbetsutskott) ska årligen ha minst två dialogmöten utöver årsstämman 

där frågor som berör bolaget, bolagets relation med ägaren och bolagets ställning 

behandlas. Det ankommer på ägaren att kalla till dessa dialogmöten och ägaren ska även i 

samråd med representanter för bolaget svara för att dagordning med relevanta 

frågeställningar tas fram.  

                                

8. Informationsskyldighet 
 

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och har skyldighet att på 

uppmaning av kommunstyrelsens ekonomistab lämna de uppgifter om bolagets ekonomi 

som erfordras för kommunens tillsyn av bolagets ekonomi. 

 

Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: 

 

a) protokoll från bolagsstämma 

b) delårsrapporter 

c) bolagets årsredovisning 

d) revisionsberättelse  

 

Innehåller protokoll som ska, översändas till kommunen, sådan uppgift att bolaget inte är 

skyldigt att tillhandahålla handling vari uppgiften återfinns, äger bolaget utesluta 

uppgiften. Av till kommunen översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 

 

9. Utlämnande av bolagets handlingar 
 



Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 

handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsordningen och Offentlighets- och 

sekretesslagen. 

 

Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 

bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen. 

 

10. Suppleanters inträde 
Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om suppleanten 

inte ersätter ledamot. Suppleant har dock inte rätt att delta i beslut. 

 

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. 

 

För närvarande suppleant gäller motsvarande tystnadsplikt som för ledamot.  

 

 

10. Instruktion för verkställande direktör 
 

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer 

och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktioner för verkställande direktören. 

Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och 

vunna erfarenheter. 

 

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören ska anmäla de 

beslut som den verkställande direktören fattat för styrelsen. De anmälda besluten ska 

upptas i styrelseprotokollet. 

 

                     

11. Arbetsordning för styrelsen 
 

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 

 

 

12.  Förvaltningsberättelsens innehåll 
 

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen – utöver vad aktiebolagslagen i detta 

avseende stadgar – redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av 

det kommunala syftet med densamma. 

 

 

13. Revision  
 

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar – mot bakgrund av det 

kommunala syftet med bolagets verksamhet - pröva om denna utövats på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen 



ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot 

bakgrund av uppställda mål. 

 

 

14. Bolagsstyrningsrapport 

 
Bolaget ska årligen upprätta en särskild rapport (bolagsstyrningsrapport) som omfattar 

rapportering av hur bolagets verksamhet bedrivits inom ramarna för det kommunala 

ändamålet och de kommunala befogenheterna. Rapporten ska lämnas till 

kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.  

 

 

15. Ägardirektiv för dotterbolagen 
 

Moderbolaget Falköpings Hyresbostäder AB utfärdar ägardirektiven för dotterbolag med 

ägardirektivet för moderbolaget som grund.  

 

 

16. Arkivreglemente 
 

Falköpings kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndigheten är 

kommunstyrelsen i Falköpings kommun. 

 

 

17. Taxa för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar 
 

Bolaget ska tillämpa den för Falköpings kommun vid var tid gällande taxan för avskrifter, 

kopior m.m. för erhållande av allmänna handlingar. 

 

 

18. Extraordinär händelse och höjd beredskap 

 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap, har Krisledningsnämnden rätt att överta hela eller 

delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig 

med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska 

denna möjlighet till övertagande också gälla de kommunala bolagen. 

 

De kommunala bolagen ingår i kommunens krisorganisation. Vid en extraordinär händelse 

deltar bolaget i krisledningen och medverkar i förhållande till behov och resurser.  
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§ 41 Dnr 2022/00219 

Utökad borgensram för Hotellfastigheter i Falköping AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1   Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad 

kommunal borgensram för Hotellfastigheter i Falköping AB från 2,5 

miljoner kronor till 12 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Det av Falköpings kommun helägda Hotellfastigheter AB skall genomföra 

renoveringsåtgärder. Bolaget saknar likviditet och behöver låna för att 

finansiera ombyggnationen. Kommunen föreslås utöka borgen till 12 

miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-19 

Styrelseprotokoll från Falköpings Hotellfastigheter AB, 2022-02-24 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
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 Kommunstyrelsen 

Utökad borgensram för Hotellfastigheter i Falköping AB 

Förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad 

kommunal borgensram för Hotellfastigheter i Falköping AB från 2,5 

miljoner kronor till 12 miljoner kronor. 

Sammanfattning  

Det av Falköpings kommun helägda Hotellfastigheter AB skall genomföra 

renoveringsåtgärder. Bolaget saknar likviditet och behöver låna för att 

finansiera ombyggnationen. Kommunen föreslås utöka borgen till 12 

miljoner kronor.  

Bakgrund 

Hotellfastigheter i Falköping AB, som är ett av Falköpings kommun helägda 

bolag, äger fastigheten Asagård 2 som inrymmer hotell- och 

restauranglokaler vilka förhyrs av Bräcke Diakoni. Styrelsen har vid 

styrelsemöte den 24 februari 2022 antagit en underhållsbudget uppgående till 

15 185 tkr avseende underhållsåtgärder avseende renovering badrum i 

hotellrum, ombyggnad kyl-och frysrum, fönsterbyte, och viss renovering i 

hotell- och konferensrum. Dessutom planeras fyra laddstolpar på 

parkeringen.  Bolagets likviditet uppgår till cirka 3-4 miljoner kronor och 

därför krävs ny finansiering med cirka 12 miljoner kronor för att genomföra 

beslutade underhållsåtgärder. Det finns pantbrev uttagna om 12 miljoner 

kronor men styrelsen förordar belåning med kommunal borgen vilket 

innebär att bolaget ansöker om en borgensram på minst 12 miljoner kronor 

från ägaren. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt kommunfullmäktiges antagna ”Policy för finansverksamheten” är 

beslut om borgen att anse som en fråga av principiell beskaffenhet varför 

beslutanderätten är förbehållen kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 

beslutar om en årlig borgensram till de kommunägda företagen.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2012, § 166 om kommunal 

borgen för Hotellfastigheter i Falköping AB på 2,5 mnkr. De nu planerade 
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åtgärderna kräver en finansiering med upplåning och kommunal borgen på 

12 mnkr.  

Höjningen av låneram för bolaget och borgensåtagande medför en viss 

finansiell risk för kommunen och dess invånare. Bolagets fastighet är dock i 

behov av renovering för att möjliggöra framtida intäkter i bolaget. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att bolagets framställan om 

utökad kommunal borgensram till 12 mnkr skall beviljas.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Borgensbeslut innebär inte något direkt finansieringsbeslut. Kommunen 

kommer att ta ut borgensavgift av bolaget. Borgensåtagande innebär dock 

alltid en viss finansiell risk för kommunen och dess invånare om bolaget inte 

kan fullfölja sina åtaganden.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-19 

Styrelseprotokoll från Falköpings Hotellfastigheter AB, 2022-02-24 

Beslutet ska skickas till 

Styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

 

 

Magnus Fleischer 

Ekonomichef 
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§ 42 Dnr 2021/00532 

Uppföljning av beviljade ansökningar om strategiska 
utvecklingsmedel under år 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inkomna återrapporteringar av 

strategiska utvecklingsmedel för år 2021. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för år 2021–2023 att inrätta en 

central pott avseende strategiska utvecklingsmedel om 6,5 miljoner kronor.  

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika projekt som bidrar till att nå 

kommunens övergripande mål. Medlen förfogas av kommunstyrelsen som 

beviljar medel efter ansökan från nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade 

för år 2021 om 12 projekt som skulle finansieras via strategiska 

utvecklingsmedel. Efter avslutat projekt ska en återrapportering till 

kommunstyrelsen ske enligt gällande rutin och utskickad mall.  

Alla berörda nämnder förutom nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg har inkommit med återrapportering av strategiska 

utvecklingsmedel inför uppföljningen av strategiska utvecklingsmedel för år 

2021. SMS kommer hantera sin återrapportering av strategiska 

utvecklingsmedel på kommande nämnd.  

Det är kommunledningsförvaltningens förslag att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänner inkomna återrapporteringar av strategiska utvecklingsmedel 

för år 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Christoffer Eriksson bitr. ekonomichef. 

Barn- och utbildningsnämnden § 21/2022 beslut om redovisning av 

genomförda projekt med strategiska utvecklingsmedel 2021 med 

beslutsunderlag, projektredovisning Högstadium Centrum, 

projektredovisning Läsglädje, projektredovisning Trygghet och studiero på 

Högstadium Centrum. 

Kommunledningsförvaltningens återrapportering av strategiska 

utvecklingsbidrag Sommargatan 2021 

Kommunledningsförvaltningens återrapportering av strategiska 

utvecklingsbidrag Grönstrukturplan 

Kommunledningsförvaltningens återrapportering av strategiska 

utvecklingsbidrag ”ett attraktivt och mer socialt hållbart Stenstorp” 

Kultur- och fritidsnämnden beslut, § 15/2022 om redovisning av genomförda 

projekt med strategiska utvecklingsmedel 2021 med beslutsunderlag, 

Återrapportering KFN - Det besöksvänliga landskapet, Återrapportering 

KFN - Elljusspår Åsarp, Återrapportering KFN - Medborgarhuset som bas 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

för mer kultur till fler, Återrapportering KFN - Mötesplats Floby, 

Återrapportering KFN - Områdesbaserat arbete - Allaktivitetshus. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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Projektansökan 
Bakgrund 

I Stenstorp finns ett aktivt kulturliv med Skolmuseet, Gunvor Johdets 

Bonadssamling, Dalénmuseet och biblioteket i form av verksamheter att 

besöka och ta del av. Samhällsföreningen har visat ett stort intresse för att 

öka attraktiviteten och det efterfrågas mer konst i samhället. Det finns stor 

innovationskraft där Dalénium Science Center går i täten för att sprida 

kunskap och intresse kring naturvetenskap, matematik och teknik. Det finns 

en stark identitet kopplat till Stenstorps historia och arv inte minst tack vare 

Gustaf Daléns gärningar. De verksamheter som finns i Stenstorp idag 

arbetar alla var och en för sitt eget mål. Med mer samverkan och bättre 

nyttjade lokaler skulle dessa verksamheter tillsammans med civilsamhälle 

och näringsliv kunna öka attraktiviteten i Stenstorp. Det finns en 

restaurangverksamhet; Restaurang Fyrvaktaren i samma fastighet som 

Dalénium som också skulle kunna delta i samverkan för att öka 

attraktiviteten. En förutsättning för projektets genomförande är att de parter 

som berörs idag vill delta och gemensamt arbetar för en stark och hållbar 

samverkan.  

Nätverkstan Kultur som fick uppdraget att genomföra förstudie/utredning i 

Stenstorp och har samtalat med och intervjuat aktörerna samt 

tjänstepersoner och politiker i Falköpings kommun. Följande aktörer har 

intervjuas: Dalénium, Dalénmuseet, Fyrvaktaren - restaurang och hotell, 

Gunvor Johdets bonadssamling, Stenstorps bibliotek, Stenstorps 

skolmuseum, Hembygdsföreningen, Samhällsföreningen, Stenstorps 

fritidsgård/öppen ungdomsverksamhet, Stenstorps Rödakorskrets, 

Joachim Ström, konstnär och entreprenör, Suzanne Åkerlund, entreprenör 

och Svenska kyrkan 

 

Vidare har två gemensamma arbetsmöten genomförts. Den 21 oktober och 

18 november år 2021 i Gustaf Dalénskolans matsal. 

Nätverkstan Kultur har även gjort research av tidigare genomförda 

utredningar och rapporter om Stenstorp. 

 

Syfte 

Stenstorp är en tätort i Falköpings kommun som har ett strategiskt läge. Med 

tågstopp, vacker natur runt knuten och nära både till centrala Falköping och 

Skövde är det viktigt att orten är attraktiv och socialt hållbar, för de som bor 

i Stenstorp men också för de som besöker Stenstorp.  Att öka attraktiviteten 

och det socialt hållbara Stenstorp med hjälp av de redan befintliga aktörer 

och den redan starka identiteten som finns där är en given och hållbar start. 

Att de som redan idag verkar och arbetar för samhället ska vara en del i lyfta 

och stärka, är nyckeln till framgång. Det blir också viktigt att identifiera nya 

aktörer och korsbefrukta verksamheter för att uppnå bästa resultat.  
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Målsättning 

Ett attraktivare och mer socialt hållbart Stenstorp 

Tidsplan 

- För att uppnå syfte och mål krävs en förstudie/utredning 

Utredningen ska fånga in de olika parternas behov och perspektiv. 

Utredningen/förstudien ska föreslå utvecklingssteg, förändringar, och 

synliggöra samverkansytor.  

Frågor som är viktiga att ha med i förstudien/utredningen är:  

Hur kan samverkan skapas i mellan de olika parterna?  

Hur kan fastigheterna som ägs av kommunen nyttjas av befintliga och nya 

aktörer för att öka attraktiviteten och det socialt hållbara Stenstorp? Vilka 

nya aktörer kan vara aktuella?  Vilka resurser krävs för att åstadkomma 

detta? Vad kan göras för en liten peng i närtid? Hur kan en långsiktig vision 

se ut och vilka steg behöver tas för att komma dit?  

Utredningen föreslås starta i april 2021 och vara klar i september 2021  

I anslutning till detta görs en handlingsplan för fortsatt arbete.  

 

Målgrupp 

Del 1. De aktörer som verkar i Stenstorp idag.  

- ev nya aktörere.  

Del 2. Stenstorpsborna, - Falköpingsborna och  

- Besökare. 

Metod 

Utredning/förstudie av utredare tillsammans med aktuella parter.  

Handlingsplan för fortsatt arbete 

Resursbehov kopplas till budgetprocess  

Förväntade effekter 

- Fler besökare till Dalénmuseet  

- Fler besökare till Dalènium 

- Fler lånade böcker på biblioteket 

- Fler besökare till Bonadssamlingen och skolmuseet.  

- Nya verksamheter kring de centrala delarna av Stenstorp som t.ex 

fritidsverksamhet för invånarna, nya näringsverksamheter och 

civilsamhällesorganisationer. 

- Nya innovationer som uppstår i samverkansytorna mellan parterna 

  

Budget 

Utredare 6 månader 50 % 170 000 kronor. Medel till mindre åtgärder 

kopplat till fastigheter/flytt/förändringar 150 000 kronor. Total 

projektbudget 320 000 kronor. 
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Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

Utfall 170 000 kronor för utredning som leverantören Nätverstan Kultur AB 

genomförde under hösten 2021. 

Uppföljning ekonomi och budget  

Budget för projektet Ett attraktivare och mer socialt hållbart Stenstorp 

hamnade hos Kommunstyrelsen/Stadsbyggnadsavdelningen i augusti 2021 

enligt Kommunstyrelsens beslut § 69. Uppföljning visar en avvikelse, ett 

överskott om 150 000 kronor för projektet i verksamhetsredovisningen för 

år 2021. 

Överensstämmande med förväntad effekt 

Utredaren gav väntat effekt från rapporten. (bifogas) 

Framtid 

Under samtal, intervjuer och gemensamma arbetsmöten som Nätverkstan 

Kultur genomfört med aktörer i Stenstorp har några samverkansidéer 

tydliggjorts. Utifrån dessa föreslår Nätverksan kultur ett antal 

utvecklingssteg. 

 

Aktörerna 

Samverkansråd 

Upprätta ett samverkansråd med uppgiften att ta hand om gemensamma 

frågor för aktörerna och vara ett forum för planering och samordning av 

aktiviteter och extern kommunikation. 

Utöver samordning och planering bör det första projektet i samverkansrådet 

ha som mål att nå fler invånare i Stenstorp som skulle kunna vara 

intresserade av ideellt engagemang. Samhällsföreningen är den självklara 

aktören att ansvara för rådet och vara sammankallande för arbetet. 

 

Falköpings kommun 

Flytta ner biblioteket 

Uppdra åt Fastighetsavdelningen att budgetera och projektera en 

omlokalisering. Dalénium och Stenstorps bibliotek ser detta som önskvärt 

och Fastighetsavdelningen som möjligt. Biblioteket blir mer tillgängligt och 

får en naturligare kontaktyta med utemiljön. Spontanbesöken kan öka och 

bibliotekets potential som mötesplats realiseras. 

Återkoppla till berörda parter kring restaurerings- och renoveringsplaner. 

Fastighetsavdelningen bör se över sina rutiner och processer för 

kommunikation med sina hyrestagare samt genomföra en konsekvensanalys 

av renoveringsskulden. En stor frustration finns hos flera av aktörerna som 

går att härleda till bristande återkoppling och otydlig information. 
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Områdesutvecklare kultur 

Kultur- och fritidsförvaltningen bör knyta en områdesbaserad strategisk 

resurs till Stenstorp som har som uppgift att arbeta med strategiska 

utvecklingsfrågor som att stödja aktörerna i att professionalisera 

verksamheterna både administrativt och innehållsmässigt. Ett 

utvecklingsspår är också att knyta ihop kulturarvet med samtidens 

angelägna frågor och perspektiv. 

Det finns ett stort behov av stöd med att söka externa projektmedel. T ex 

Boverket och andra finansiärer för utveckling och upprustning av lokaler 

samt initiera och knyta ihop samarbeten med andra institutioner och museer. 

Mycket av den samverkan och utveckling som ses som önskvärd ur ett 

kommunalt förvaltningsperspektiv har aktörerna svårt att själva driva och 

leda. Ofta krävs det en mellan aktör, en strategisk resurs, vars syfte och mål 

det är att främja och driva utvecklingen med och för aktörerna. Detta är ett 

resurseffektivt sätt att öka värdet av de kommunala satsade medlen i 

verksamheterna i Stenstorp. 

 

Dalénium 

Kommunstyrelsen ger Dalénium i uppdrag att själva formulera sig kring sitt 

lokala engagemang i samklang med de övergripande målen i avtalet om 

verksamhetsstöd. För att skapa förutsättningar för genomförbarhet, ökad 

lokal förankring och legitimitet behöver detta formuleras av verksamheten 

självt. Kommunstyrelsen behöver tydliggöra sina förväntningar på 

Dalénium och i de årligen återkommande uppföljningsmötena följa upp 

verksamhetsstödet. 

 

Stenstorps skolmuseum 

Stenstorps skolmuseum har fram till våren 2021 levandegjort ett kulturarv 

på ett unikt sätt och bedrivit en upplevelsebaserad historisk skolverksamhet 

som främjar generationsöverskridande möten. För att verksamheten skall 

kunna fortsätta bedrivas och utvecklas behöver ett antal problem lösas och 

satsningar göras. En möjlig lösning är att göra föreningen till hyrestagare av 

fastigheten man idag bedriver sin verksamhet i och ge verksamheten ett 

kommunalt stöd som motsvarar hyreskostnaden. Vi rekommenderar 

Kommunstyrelsen att uppdra åt Stenstorps skolmuseum att formulera en 

långsiktig plan för sin verksamhet och i den utforska relationen till och 

intresset hos grundskolan för verksamheten för att därigenom säkerställa att 

en satsning är möjlig. 
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Projektansökan 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram 

förslag på grönstrukturplan för kommunen, där en strategi för pollinering 

ska inkluderas. Enligt flerårsplanen 2021-2023 ska uppdraget redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. 

 

Syfte 

Grönstrukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 

kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse. 

Planen ska beskriva och värdera grönstruktur i Falköpings stad och i 

tätorterna Floby och Stenstorp med närområden. Planen ska också föreslå 

strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och 

hållbart utnyttjande av gröna miljöer. 

Målsättning 

Ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, 

Floby och Stenstorp.  

 

Tidsplan 

I projektet ingår att ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan 

för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. Kommunen har valt att prioritera 

de områden där exploateringstrycket är störst, vilket är inom och i direkt 

anslutning till Falköpings stad, samt tätorterna Floby och Stenstorp. 

I projektet ingår följande åtgärder: 

 Kartlägga och analysera befintliga grönområdens värden och 

funktioner för olika typer av ekosystemtjänster som rekreation, 

klimatanpassning, friluftsliv med mera, med särskilt fokus på 

livsmiljöer för pollinerande insekter. 

 Kartlägga och analysera grön infrastruktur och svaga länkar. 

 Ta fram gröna kilar som binder ihop tätorternas grönstruktur med 

landsbygdens. 

 Ta fram förslag på strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, 

utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande av gröna miljöer. 

 Inventera grönstruktur på kommunägd mark som saknar 

dokumentation inom Falköpings stad, Floby och Stenstorp. 

Kartläggning ska ske av deras värden och funktioner för olika typer 

av ekosystemtjänster som rekreation, klimatanpassning, friluftsliv 

med mera, med särskilt fokus på livsmiljöer för pollinerande 

insekter. Inventering utförs även av skyddsvärda träd och 

främmande invasiva arter. 
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Planen ska presenteras på kommunkartan som är intern och på 

Falköpingskartan som är extern. Grönstrukturplanen ska användas som ett 

planeringsunderlag och dess ställningstaganden och rekommendationer ska 

lyftas in i kommunens översiktsplan. Grönstrukturplanen inklusive 

pollineringsplanen tas fram av en konsult. För att planen ska få en bred 

förankring i den kommunala organisationen ska det finnas en politisk 

styrgrupp samt en arbetsgrupp enligt nedan: 

Projektledare: kommunekolog 

GIS-strateg 

Kommunarkitekt 

Mark- och exploatering 

Park/Gata: stadsträdgårdsmästare 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Hållbar utveckling: miljöstrateg, kommunstrateg, folkhälsostrateg 

 

Tidplan: Projektet beräknas starta 2021-04-01 och ska vara klart senast 

2022-12-31. 

Målgrupp 

Alla kommuninnevånare. En medborgardialog kommer att hållas för att få 

in synpunkter på grönstrukturplanen. 

Metod 

Falköpings kommun har sökt LONA-bidrag för projektet. Länsstyrelsen 

beräknas fatta beslut om bidrag i april 2021. Ansökan om LONA-bidrag 

samt budget bifogas. Om LONA-bidrag beviljas ska projektet genomföras 

som ett LONA-projekt.  

 

Förväntade effekter 

Grönstrukturplanen kommer att bli ett viktigt underlag för den fysiska 

planeringen. Den kommer att bidra till att bevara och utveckla samt förbättra 

förvaltningen av grönområdena i och i anslutning till Falköpings stad, Floby 

och Stenstorp. Detta kommer att bidra till bättre folkhälsa hos 

kommuninnevånarna då tillgång till och närhet till grönområden har en stor 

betydelse för folkhälsan. Projektet kommer att bidra till miljökvalitetsmålen 

”en god bebyggd miljö”, ett rikt odlingslandskap” samt ”ett rikt växt- och 

djurliv”.  
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Budget 

Enligt beslut i augusti, fördelning av strategiska utvecklingsmedel 204 000 

kronor. Kommunstyrelsens beslut § 69. 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

0 kr 

Uppföljning ekonomi och budget  

Överskott och avvikelse mot budget om 204 000 kronor. 

Överensstämmande med förväntad effekt 

 

Framtid 

Då kommunen inte kunde anställa någon inventerare av grönområdena inför 

sommaren 2021 kommer arbetet till viss del att skjutas över till år 2022, då 

det bedöms nödvändigt att inventera områdena först innan själva planen tas 

fram. 
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Projektansökan 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 159 om en central 

post för strategiska utvecklingsmedel inom ramen för flerårsplan för åren 

2021–2023. 

Den centrala posten med strategiska utvecklingsmedel har till syfte att 

kunna nyttjas för olika projekt som syftar till att nå kommunens 

övergripande mål. Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel 

efter ansökan från nämnderna. Projekten som tilldelas medel ska kunna 

planeras, genomföras och slutföras under år 2021, då de strategiska medlen 

är av tillfällig karaktär. 

Projektansökningarna har beretts av ordförandegruppen i enlighet med 

rutinen för strategiska utvecklingsmedel. 

Kommunstyrelsen har inkommit med ansökan om strategiska 

utvecklingsmedel. 

 

Syfte 

Syftet med sommargatan 2021 är att återigen främja attraktiviteten i 

kommunen genom en stark stadskärna och ett levande centrum. En stark 

landsbygd, som Falköpings kommun har, behöver ett starkt centrum för att 

attraktiviteten i sin helhet ska öka.  

 

Målsättning 

Sommargatan 2021 ska visa att kommunen skapar mervärden till besökare 

och invånare i form av olika målpunkter på årets sommargata. Människor 

ska få uppleva möten och fika, aktiviteter och pauser, upplevelser och 

rekreation. En fusion av idrott och kultur både i känsla och smak. Centrum 

ska leva.  

Tidsplan 

- 

Målgrupp 

- 

Metod 

- 

Förväntade effekter 

- 
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Budget 

Beräknad totalkostnad för projektet uppgår till 995 000 kronor, ansökan om 

strategiska utvecklingsmedel uppgår till 310 000 kronor. 

 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

0 kr. Utfall och resultat finns hos Tekniska nämnden som återrapporterar i 

sitt underskott i sin verksamhetsredovisning för år 2021. Utfallet återfinns 

hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Park/Gata. 

Uppföljning ekonomi och budget  

Budget för projektet Sommargatan hamnade hos 

Kommunstyrelsen/Stadsbyggnadsavdelningen i augusti 2021 enligt 

Kommunstyrelsens beslut § 78. Uppföljning visar en avvikelse, ett överskott 

om 310 000 kronor i Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 

2021. 

Överensstämmande med förväntad effekt 

- 

Framtid 

- 
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Projektansökan 
Bakgrund 

Utifrån den sista tidens händelser på Högstadium Centrum med bråk som 

har krävt polisiära insatser, behöver vi förstärka vuxen närvaron för att 

skapa trygghet 

Syfte 

Trygga vuxna, som är tydliga normbärare och  som kan vara kittet mellan 

eleverna och lärarna. Ge verksamheten tid att forma en organisation som 

kan arbeta förebyggande och främjande långsiktigt. 

Målsättning 

Skapa lugn i den nuvarande situationen för att ge verksamheten möjlighet 

att arbeta ihop de två olika skolkulturerna. 

 

Tidsplan 

Anställa två vuxna förebilder på ca 80 % under resterande  tid av 

höstterminen 2021. 

Målgrupp 

Högstadium Centrum 

Metod 

Vuxennärvaro som genom relationskapande arbete ska trivsel och trygghet. 

Förväntade effekter 

Förbygga händelser och skapa en trygg och lugn skolmiljö 

Budget 

Kostnad för två 80% tjänster för senare delen av höstterminen 2021.  

Kostnad:  150 000 kr 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

Rekrytering av två erfarna personer med rätt kompetens gjordes. 

Personernas roll har haft betydelse genom att vara närvarande och bygga 

relationer med elever och på så sätt vara ett tydligt medel i det förebyggande 

arbetet när det gäller trygghet och trivsel. 
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Uppföljning ekonomi och budget  

Kostnad för löner till de två resurspersonerna  150 000 kr  

Överensstämmande med förväntad effekt 

Resurspersonerna har varit bidragande till att stabilisera och bygga en 

lugnare och tryggare miljö. 

Framtid 

Skolan har för avsikt att skapa liknade strukturer i förebyggande 

trygghetsarbetet med ordinarie budget för att kunna fortsätta detta arbete. 
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Projektansökan 
Bakgrund 

Den planerade skolorganisationsförändringen har skjutits framåt i tiden, på 

grund av att starten för byggnation av högstadieskolan Platåskolan har 

försenats. Det innebär att en temporär organisation behöver skapas för att 

kunna lösa elevflöden i centrala Falköping fram till hösten 2023. 

Förslaget innebär en sammanfogning av Central- och Kyrkerörsskolans 

högstadier, vilket också möjliggör att redan höstterminen 2021 påbörja ett 

förändrings- och utvecklingsarbete inför kommande övergripande 

förändring i samband med att Platåskolan står klar. Ambitionen är att det 

ska stärka kommande organisation och vara ett första led i det som ska bli 

Platåskolan. 

Syfte 

Syftet är att den förändring som sker, från och med nästa läsår, ska vara en 

del av det förändringsarbete som kommer att behöva påbörjas i samband 

med att den planerade skolorganisationen träder i kraft. 

”Övergångsorganisationen” ska inte ses som en organisation med eget liv 

utan, trots att den är temporär,  ska den vara ett steg mot den kommande  

förändringen av högstadieorganisationen där flera högstadier kommer 

sammanfogas i en gemensam organisation i samband med att Platåskolan 

står klar. 

Målsättning 

En utveckling för att skapa en framtida skolkultur för högstadium Falköping 

som stärker kommande övergång till Platåskolan! 

Tidsplan 

Vi behöver under våren och hösten 2021 skapa förutsättningar för en ny 

organisation när det gäller personal och skolkultur. 

Målgrupp 

Initialt personalen på Centralskolan och Kyrkerörsskolan.  

Elever och vårdnadshavare i den nya högstadieskolan.  

Förväntade effekter 

Att vi nu startar en plattform för  en ny skolorganisation år 7-9, trots 

fördröjning av byggnationen av Platåskolan! 

Att erbjuda nuvarande högstadieelever utbildning i en skola med stabilitet, 

kvalitet och framtidstro. 

Att ingjuta mod och förhoppning hos elever, personal och vårdnadshavare i 

det vacuum som fördröjningen av byggnationen av den nya skolan har 

skapat. 
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Att den genomarbetade målsättningen och planeringen för Platåskolan, när 

det blir dags för inflyttning i den, ska kunna förverkligas. 

 

Budget 

Medel till övergripande tjänst ”projektledande”  700 000  

Medel till personalstärkande och kompetenshöjande insatser 300 000 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

Under våren 2021 byggdes ett nytt högstadium i centrala Falköping upp 

genom att slå samman de två högstadierna Kyrkerörskolan 7-9 och 

Centralskolan 7-9. Vårterminen 2021 innehöll planering och förberedelse 

inför skolstart i augusti. För att stärka den fasen och uppstarten gjordes en 

ansökan om resursstöd för ledningsfunktioner.  

Arbetet med att stärka organisationen inför skolstart prioriterade olika delar 

av ledningsorganisationen för att bygga en ny organisation för hela den nya 

skolan.  För att få en stabil och bredare grund i det förbyggande 

trygghetsarbetet utökades organisationen med en kuratortjänst inom skolans 

elevhälsa. 

I arbetet med att planera organisationen med tjänsteplanering och schema, 

användes medel för att frigöra personal med spetskompetenser inom 

schema- och tjänstefördelningsarbete inom ordinarie tjänster. Detta gjordes 

både med interna medel och de rekvirerade medel som fanns i projektet. 

I arbetet med att bygga en ny arbetsplats där två tidigare skolor 

sammanfogas är personalen den viktigaste hörnstenen. För att främja arbetet 

med att skapa nya rutiner, en ny inre inre organisation och nya 

samarbetsytor har personal- och kompetensfrämjande aktiviteter 

genomförts. Bland annat  samlades personalen vid gemensamma 

konferensdagar i Mullsjö.  

Under planeringsarbetet har medel används för att frigöra rektor från delar 

av det uppdrag som fanns parallellt på Centralsskolan. Medel användes för 

att ersätta de delar som frigjordes på Centralsskolan. 

Rektorerna har under hela planerings- och uppstartsfasen fungerat som 

”projektledare”, men för att stödja och möjliggöra detta har de temporära 

medel som ansökan avser varit nödvändiga.  

Uppföljning ekonomi och budget  

Medel som har tilldelats projektet har används enligt följande: 



 4 

700 000 kronor Projektledning 

 Stödfunktioner för övergripande elevhälsa (kurator) 400 000 

 Stöd för tjänstefördelning och schemaläggning  (delvis intern 

finansiering)    150 000 

 Ledningsstöd på Centralskolan under VT 21 

 för frigörande av rektor   150 000 

Utöver de 700 000 kronor som beviljades av kommunstyrelsen till projektet 

har nämnden satsat ytterligare 300 000 kronor för att projektet skulle kunna 

genomföras i sin helhet. 

 

300 000 kronor för kompetens- och personalfrämjande insatser 

 

 Medel som används för att möjliggöra för personal 

 att flytta mellan skolor under sommaren.                       150 000 

 

 Gemensamma  konferensdagar för personalen      150 000           

    

Överensstämmande med förväntad effekt 

Högstadium Centrum startade i augusti 2021 efter ett intensivt 

planeringsarbete under våren och sommaren. Starten var välfungerande 

utifrån att det fanns en organisation och struktur på plats. Starten av ett nytt 

högstadium har under hösten utvecklats, genom att man under tiden har tagit 

hand om de delar eller problem som uppkommit och som var svåra att 

förutse i ett tidigt stadium.  

I samband med planeringstarten gjordes en riskbedömning utifrån en 

förändring i verksamheten. Den utvärderades under hösten och där framkom 

i sin helhet att planeringen hade fångat upp många av de risker som hade 

lyfts upp. Risker som lyftes var inte allvarlig karaktär. Det som bla framkom 

var att det hade behövt vara mer transparens och att praktiska detaljer kring 

flytten av verksamhet från Centralsskolan till Kyrkerörskolan hade brister. 

Under senare delen av höstterminen genomfördes en elevenkät kring trivsel 

i den nya organisationen. Sammanställning är i dags dato inte helt 

sammanställd men det framkommer att den absoluta majoriteten av elever 

trivs bra med sin skola och de lärare som de har i sin undervisning.  

Framtid 

Första året i den nya organisationen är ett år där verksamheten utvecklas. 

Det finns naturligtvis lärdomar som man behöverta hand om och som 

kommer att användas i det fortsatta förbättringsarbetet.  
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Projektansökan 
Bakgrund 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och 
lära. Genom språket utvecklar eleven sin identitet, uttrycker känslor och 
tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat 
språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 
kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” Lgr 11 

Utifrån den kartläggning Barn- och utbildning gjorde, gällande nyanlända 
elevers väg till ett nytt språk, våren 2020 lyfte eleverna i år 7 - 9 fram att 
det som var allra viktigast för dem var att kunna läsa. De hade önskat att de 
fått lära sig läsa ordentligt och vara trygga i läsningen. Detta för att de 
skulle lära sig språket, klara av skolans ämnen och kunna kommunicera bra 
med andra. 

I kartläggningen framkom även att elever som kan färre antal ord än elever 
med större ordförråd tappar kontinuerligt gällande kunskapsinhämtandet 
genom hela sin skolgång. Denna bild förstärks i de formativa uppföljningar 
som gjorts inom ramen för implementeringen av kartläggningsmaterialet 
”Hitta språket” i förskoleklass. Flera lärare uttrycker oro över det stora 
antal elever som visar tecken på brister i ordförråd och de konsekvenser 
som detta kan föra med sig. Skolverket framhåller att ”Ordförrådet spelar 
en central roll för meningsskapande i skolans alla ämnen och anses vara en 
av de viktigaste faktorerna för skolframgång. Att ha ett stort ordförråd är 
mycket viktigt för språkförståelsen, vilket i sin tur är avgörande för 
läsförståelsen1.” Ett av de effektivaste sätten att lära sig nya ord är att läsa 
text, enskilt och tillsammans med andra. 

Syfte 

Att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under 
sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och 
tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. 

Målsättning 

Skapa läsglädje hos barnen och läsvanor som ger dem goda grunder för 
fortsatt lärande. Öppna dörrarna till de möjligheter ett bibliotek innebär. 
Att barnen upplever glädjen i ett livslångt läsande och lärande! 

Tidsplan 

Förberedelser under våren 2021 och genomförande under sommaren 
2021. 

                                                 

1 Westlund, 2015 
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Målgrupp 

Barn som slutat åk 1 – åk 3 

Metod 

Inom projektet definieras läsning på följande sätt; Läsförståelse = 
avkodning x språkförståelse 

Modellen ”The simple view of reading”, visar att läsförståelse endast kan 
uppnås då eleven har både avkodnings- och språkförståelseförmåga2. 

Allington och McGill-Franzen (2013) har granskat flera storskaliga studier, 
som visar att läsprestationerna bland barn med föräldrar som har låg 
inkomst påverkas på lång sikt mycket negativt av att de halkar efter i 
läsning särskilt under sommarmånaderna. Sommarläsningen förebygger 
tillbakagång i läsning särskilt bland socioekonomiskt svaga elever.  

Förväntade effekter 

Att de barn som går sommarläsningsprogrammet befäster sina 
lässtrategier, utvecklar sin läsförståelse och upptäcker glädjen i att läsa! 
Uppföljning och mätning av effekter: De elever som blir antagna får göra 
ett test och en självskattning innan påbörjad sommarläsningsprogram och 
efter. 

Budget 

- Projektanställning 2 personer fem veckor (74 000 kr) 

- Ferieanställningar 2 personer under en tre veckorsperiod (11 500 

kr) 

- Bokpaket till varje deltagande barn a´ 500 kr/paket (12 000 kr) 

- Frukt  

- Licens på Poly Glutt alt andra digitala läsplattformar 

- Inköp till projektaktiviteterna (5 000 kr) 

Totalt: Max 150 000 kr 

 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

Projekt Läsglädje genomfördes tillsammans med Kultur och 
fritidsförvaltningen under veckorna 24 - 26 sommaren 2021. Tre 
lärarstudenter och tre feriepraktikanter tog emot 36 barn. 18 på 

                                                 

2 Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990 
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förmiddagarna och 18 på eftermiddagarna i tre olika grupper. 
Gruppstorlekarna fick anpassas utifrån rådande pandemirestriktioner. 
Samtliga skolor som hade elever som sökt Läsglädje i tid fick minst två 
platser. Från början fanns 24 tillgängliga platser, men då antalet 
ansökningar blev enormt, 145 sökte, så öppnades fler platser.  

Samverkan med specialpedagoger på kommunens skolor gjorde att det 
blev en prioritering bland de elever som sökt, där elever med störst behov 
prioriterades först. 

Syftet med satsningen var att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren 
att under sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder 
enskilt och tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. 

Målsättningen var att skapa läsglädje hos barnen och läsvanor som ger 
dem goda grunder för fortsatt lärande, öppna dörrarna till de möjligheter 
ett bibliotek innebär, att eleverna upplever glädjen i ett livslångt läsande 
och lärande! 

Uppföljning ekonomi och budget  

Lön för lärarstudenter 112 000 kronor 

Feriepraktikanter   21 000 kronor 

Böcker    15 000 kronor 

Material      2 500 kronor 

Frukt och övrigt     2 500 kronor 

Totalt  153 000 kronor 

 

Överensstämmande med förväntad effekt 

Förväntade effekter var att de barn som går sommarläsningsprogrammet 
befäster sina lässtrategier, utvecklar sin läsförståelse och upptäcker glädjen 
i att läsa!  

Uppföljning och mätning av effekter genomfördes. De elever som var med i 
projektet fick göra ett test och en självskattning innan påbörjad 
sommarläsningsprogram och efter. 

Utifrån de uppföljningar och utvärderingar som gjorts har Läsglädje gjort 
skillnad för eleverna. Två tredjedelar av gruppen har fått en markant bättre 
läshastighet. Kvalitén på läsningen har förbättrats. Flera av barnen 
beskriver själva hur de ”äntligen klarat av att läsa en hel bok”. Även den 
återkoppling som kommit in från vårdnadshavare är positiv. 

Två citat från utvärderingarna: 

”Jag klarade att läsa en hel bok!” (Citat elev som aldrig gjort det tidigare.) 
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”Jag kommer att leva på sista dan länge. Eleven som stod på scenen med 
händerna i luften och ropade ”Jag klarade det”! (Citat ledare.) 

Framtid 

Barn- och utbildningsförvaltningen (BU) och Kultur- och fritidsförvaltningen 
(KOF) planerar en fortsättning samt utökning av det 
sommarläsningsprogram för barn mellan 7 – 9 år som påbörjades 2021. 
2021 erbjöds 36 barn en plats. Målet 2022 är att utöka till 64 platser. 
Projektet syftar till att stärka barns läsvanor och skapa läsglädje 
tillsammans och enskilt. Sommarläsningsprogrammet kommer att erbjudas 
på Falköpings bibliotek i Centrala Falköping samt på ett par av kommunens 
filialbibliotek. Alla barn i rätt ålder möjliggörs att söka men om fler än 64 
barn söker platserna kommer en prioritering att göras med stöd av 
skolornas specialpedagoger/speciallärare. 
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 Kommunstyrelsen 

Uppföljning av beviljade ansökningar om strategiska 
utvecklingsmedel under år 2021  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inkomna återrapporteringar av 

strategiska utvecklingsmedel för år 2021. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för år 2021–2023 att inrätta en 

central pott avseende strategiska utvecklingsmedel om 6,5 miljoner kronor.  

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika projekt som bidrar till att nå 

kommunens övergripande mål. Medlen förfogas av kommunstyrelsen som 

beviljar medel efter ansökan från nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade 

för år 2021 om 12 projekt som skulle finansieras via strategiska 

utvecklingsmedel. Efter avslutat projekt ska en återrapportering till 

kommunstyrelsen ske enligt gällande rutin och utskickad mall.  

Alla berörda nämnder förutom nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg har inkommit med återrapportering av strategiska 

utvecklingsmedel inför uppföljningen av strategiska utvecklingsmedel för år 

2021. SMS kommer hantera sin återrapportering av strategiska 

utvecklingsmedel på kommande nämnd.  

Det är kommunledningsförvaltningens förslag att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänner inkomna återrapporteringar av strategiska utvecklingsmedel 

för år 2021. 

Bakgrund 

I flerårsplan för år 2021-2023 avsattes 6,5 miljoner kronor för strategiska 

utvecklingsmedel vilken nämnderna kunde ansöka om via kommunstyrelsen. 

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika projekt som bidrar till att nå 

kommunens övergripande mål. Medlen förfogas av kommunstyrelsen som 

beviljar medel efter ansökan från nämnderna. 

 

Projekten som tilldelas medel ska kunna planeras, genomföras och slutföras 

under år 2021, då de strategiska medlen är av tillfällig karaktär. 
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Kommunstyrelsen beslutade för år 2021 om 12 olika projekt, vilka skulle 

finansieras genom de strategiska utvecklingsmedelen. Då strategiska 

utvecklingsmedel enbart är en budgetpost beslutade kommunfullmäktige i 

augusti år 2021 om att flytta budgetramar motsvarande kommunstyrelsens 

beslut gällande strategiska utvecklingsmedel från centrala poster ut till 

respektive nämnd.  

 

Kommunstyrelsen beslutade även vid beviljande av strategiska 

utvecklingsmedel om att återredovisning till kommunstyrelsen avseende 

projekten skulle ske efter avslutat projekt.  

 

Nedan följer en kortare redogörelse för beviljade projekt inom strategiska 

utvecklingsmedel:  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Högstadium centrum 

Syftet är att den förändring som sker, från och med nästa läsår, ska vara en 

del av det förändringsarbete som kommer att behöva påbörjas i samband 

med att den planerade skolorganisationen träder i kraft. ”Övergångs-

organisationen” ska inte ses som en organisation med eget liv utan, trots att 

den är temporär, ska den vara ett steg mot den kommande förändringen av 

högstadieorganisationen där flera högstadier kommer sammanfogas i en 

gemensam organisation i samband med att Platåskolan står klar. 

För projektet har 700 000 kronor ändvänts till projektledning utöver detta har 

nämnden själv bidragit med 300 000 kronor för kompetens- och 

personalfrämjande insatser. 

Läsglädje 

Att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under 

sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och 

tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Totalt 

beviljades 170 000 kronor varav projektets totala kostnader landade på 

153 000 kronor. Utifrån de uppföljningar och utvärderingar som gjorts har 

Läsglädje gjort skillnad för eleverna. Två tredjedelar av gruppen har fått en 

markant bättre läshastighet. Kvalitén på läsningen har förbättrats. Projektet 

omfattade 36 barn under veckorna 24-26 sommaren år 2021.  

Trygghet och studiero på Högstadium Centrum 

Nämnden beviljades 150 000 kronor för att förstärka vuxennärvaron på 

Högstadium centrum under höstterminen år 2021. Två personer anställdes 

under senare delen av höstterminen, deras lönekostnad motsvarar beviljade 

strategiska utvecklingsmedel för projektet. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inte behandlat återrapporteringen av strategiska 

utvecklingsmedel i nämnd utan nedanstående återrapportering är diarieförda 

direkt på återrapporteringsärendet.  
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Ett attraktivare och mer socialt hållbart Stenstorp 

Att öka attraktiviteten och det socialt hållbara Stenstorp med hjälp av de 

redan befintliga aktörer och den redan starka identiteten som finns där är en 

given och hållbar start. Totalt beviljades projektet med 320 000 kronor. 

Projektmedlen beviljades enligt ansökan till kommunstyrelsen men projektet 

genomfördes av kultur- och fritidsförvaltningen vilket gjorde att kostnaderna 

belastade kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen redovisade därför 

ett överskott om 320 000 kronor för år 2021 för projektet. 

En utredning gjordes av Nätverkstan Kultur AB under hösten 2021, 

utredningen gav väntad effekt från rapporten. Ett antal punkter lyftes fram 

för att göra Stenstorp mer socialt hållbart och attraktivare. Bland annat 

belystes följande områden: 

 Upprättande av ett samverkansråd 

 Omlokalisering av biblioteket i Stenstorp  

 Tillsätta en områdesbaserad strategisk resurs till Stenstorp 

 Tydliggörande av förväntningar kring Daléniums lokala engagemang 

 Långsiktig plan för Stenstorps skolmuseums verksamhet  

Sommargatan 2021 

Syftet med sommargatan 2021 är att återigen främja attraktiviteten i 

kommunen genom en stark stadskärna och ett levande centrum. En stark 

landsbygd, som Falköpings kommun har, behöver ett starkt centrum för att 

attraktiviteten i sin helhet ska öka. Projektet beviljades med 310 000 kronor 

för år 2021.  

Projektmedlen beviljades enlig ansökan kommunstyrelsen men genomfördes 

av samhällsbyggnadsförvaltningen vilket gjorde att kostnaden för 

Sommargatan 2021 hamnade på tekniska nämnden. Kommunstyrelsen 

redovisar därför ett överskott med 310 000 kronor för år 2021 medan 

tekniska nämnden har ett underskott för år 2021 på samma belopp. Projektet 

genomfördes under Sommaren år 2021.  

Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby 

och Stenstorp 

Grönstrukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 

kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse. 

Planen ska beskriva och värdera grönstruktur i Falköpings stad och i 

tätorterna Floby och Stenstorp med närområden. Planen ska också föreslå 

strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och 

hållbart utnyttjande av gröna miljöer. Projektet beviljades med 204 000 

kronor för år 2021. 

Då kommunen inte kunde anställa någon inventerare av grönområdena inför 

sommaren 2021 kommer arbetet till viss del att skjutas över till år 2022, då 

det bedöms nödvändigt att inventera områdena först innan själva planen tas 

fram. Ett överskott mot budget redovisades där med för år 2021 med 204 000 

kronor. 

 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
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Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs 

Nämnden har inte inkommit med någon återredovisning av projektet för år 

2021. Återrapporteringen kommer att lyftas på kommande nämnd.  

 

Kultur och fritidsnämnden 

Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 

Stimulera kulturlivet efter pandemin genom att skapa mer kultur för fler. Ta 

ett steg mot kulturhustanken genom att bredda kulturutbudet i 

Medborgarhuset. Utveckla Medborgarhusets dansrotunda till en bas för 

scenframträdanden och möjligheter till att skapa själv och koppla samman 

utbudet i Medborgarhuset med andra mötesplatser för kultur. Projektet 

beviljades med 325 000 kronor för år 2021. Inköp har i stort sett genomförts 

enligt plan. Scen och ljus kostade mer då extra inköp krävdes för att få till en 

bra helhet. Priserna på teknisk utrustning har även ökat under pandemin. 

Kostnaderna för att ta fram en profil för marknadsföring blev mindre än 

planerat då det under arbetets gång konstaterades att det är bättre att bygga 

på och utöka Hotell Falköpings redan framtagna grafiska profil för huset, 

istället för att skapa ytterligare en form för marknadsföring av 

kulturinnehållet. 

Det besöksvänliga landskapet 

Projektet det besöksvänliga kulturarvet vill öka landskapets tillgänglighet 

och attraktionskraft genom att förbättra berättelserna i och om landskapet. 

Rent konkret: 

 Rensa bort misskött och skadat informationsmaterial. 

 Ersätta med ett uppdaterat material som tilltalar fler genom att 

erbjuda olika berättartekniker och upplevelser. 

 Upprätta en hållbar plan för vilka lämningar som ska lanseras och 

därmed förbli tillgängliga 

 

Projektet beviljades med 800 000 kronor för år 2021, totalt kostade projektet 

800 000 kronor och resulterat. Eftersom huvuddelen insatserna kommer på 

plats och lanseras under våren 2022, går det i nuläget inte att utvärdera 

mottagande och förväntade effekter fullt ut. Med informationen på plats, 

kartan, utomhusutställningar och berättelser tillgängliga digitalt kommer 

Falbygdens fornlämningslandskap emellertid uppfattas mer enhetligt och 

eventuellt roligare. De skyltar som placerats ut har fått positiv respons och 

uppmärksammats, vilket tyder på att de syns på ett annat sätt än tidigare. 

Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus 

Syftet med projektet är identifiera förutsättningarna för ett arbetssätt med 

allaktivitetshus som nav och kunna jobba mer långsiktigt med 

områdesbaserat arbete, där insatser och samverkan kommer att se olika ut, 

beroende på område/samhälle. Projektet beviljades strategiska 

utvecklingsmedel om 610 000 kronor för år 2021 och projektet genomfördes 

inom angiven budget. Under 2021 har projektledaren samordnat och 

utvecklat det områdesbaserade arbetet och det har bidragit till nya arbetssätt 

och metoder där främjande och förebyggande insatser är i fokus. Snabbt 
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identifierades också utmaningar i detta arbete, där förutsättningarna för att 

arbeta områdesbaserat behövde stärkas med strukturer internt i kommunen 

föst innan arbetet med allaktivitetshus kan bli aktuellt. Stort fokus har också 

legat på att omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetat med frågan och 

strukturerat arbetet. Dels för att inhämta kunskap men också att lära av 

misstag som kan undvikas i arbetet. 

Men effekten av projektets arbete har synts, inte mins på ”stigar” som nu är 

upptrampade, utmaningar som nu ses över och nya arbetsmetoder (ex. unga 

områdesutvecklare) men också utveckling inom olika verksamheter. 

Elljusspår Åsarp 

En levande mötesplats som bidrar till en god folkhälsa. Miljömedveten 

satsning med låg energiförbrukning för ett 400 meters elljusspår placerad i 

en levande mötesplats med tilliggande fotbollsplaner, utegym, padelbana och 

idrottshall. Projektet beviljades med 700 000 kronor för år 2021. Projektet 

blev dock billigare än förväntat och den totala kostnaden blev 285 000 

kronor. Resterande del av de tilldelade strategiska utvecklingsmedlen 

hamnade som en positiv avvikelse för kultur- och fritidsnämnden för år 

2021. 

Mötesplats Floby 

En levande mötesplats i samverkan med civilsamhället, totalt beviljades 

projekt medel om 300 000 kronor. I projektet träningsredskap köpts in i 

anslutning till idrottshallen, på skolområdet har ideellt arbete möjliggjort att 

en cykelpark anlagts, beachvolleyplanen går nu att använda även när badet är 

stängt samt att nya leder i skogsområdet Hasselbackarna har blivit 

uppmärkta. Totalt har projektet kostat 270 000 kronor, resterande del av de 

tilldelade strategiska utvecklingsmedlen hamnade som en positiv avvikelse 

för kultur- och fritidsnämnden för år 2021.  

Förvaltningens bedömning 

En justering av tjänsteutlåtande har gjorts efter dragning på KSau, då två 

felaktiga summeringar av strategiska utvecklingsmedel uppmärksammades. 

Det gäller dels projekt läsglädje som beviljades 150 000 kr plus ytterligare 

20 000 kronor till totalt 170 000 kronor för år 2021 samt projekt Det 

besöksvänliga landskapet som beviljades 800 000 kronor för år 2021 och 

inte 450 000 kronor som det tidigare stod i tjänsteutlåtandet. Justeringarna i 

tjänsteutlåtandet har markerats med gul markering. 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att återrapportering av 

strategiska utvecklingsmedel är i enlighet med gällande rutin för strategiska 

utvecklingsmedel för år 2021.  

Då år 2021 var första året med strategiska utvecklingsmedel har en del 

problem i själva ärendehanteringen uppstått, som oklarheter till vilken 

nämnd som är projektägare eller att tidsperioden för projektet varit för snäv 

och när projektmedel endast kan användas år 2021.  

Flera av dessa problem har tydliggjorts i en ny rutin för strategiska 

utvecklingsmedel för år 2022-2024 där bland annat projektägare tydliggjorts 

samt möjlighet att öronmärka strategiska utvecklingsmedel för kommande 

år. 
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Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Christoffer Eriksson bitr. ekonomichef. 

Barn- och utbildningsnämnden § 21/2022 beslut om redovisning av 

genomförda projekt med strategiska utvecklingsmedel 2021 med 

beslutsunderlag, projektredovisning Högstadium Centrum, 

projektredovisning Läsglädje, projektredovisning Trygghet och studiero på 

Högstadium Centrum. 

Kommunledningsförvaltningens återrapportering av strategiska 

utvecklingsbidrag Sommargatan 2021 

Kommunledningsförvaltningens återrapportering av strategiska 

utvecklingsbidrag Grönstrukturplan 

Kommunledningsförvaltningens återrapportering av strategiska 

utvecklingsbidrag ”ett attraktivt och mer socialt hållbart Stenstorp” 

Kultur- och fritidsnämnden beslut, § 15/2022 om redovisning av genomförda 

projekt med strategiska utvecklingsmedel 2021 med beslutsunderlag, 

Återrapportering KFN - Det besöksvänliga landskapet, Återrapportering 

KFN - Elljusspår Åsarp, Återrapportering KFN - Medborgarhuset som bas 

för mer kultur till fler, Återrapportering KFN - Mötesplats Floby, 

Återrapportering KFN - Områdesbaserat arbete - Allaktivitetshus. 

Beslutet ska skickas till 

Berörda nämnder 

Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef 

Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 

 

 

Christoffer Eriksson 

Biträdande ekonomichef 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Områdesbaserat arbete – 
Allaktivitetshus 
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Projektansökan 
Bakgrund 

Det fanns ett antal uppdrag som KLG gett till olika grupper och funktioner 

för att effektivisera arbetet mot de övergripande målen. Dels uppdrag till 

styrgruppen mobilisering socialt hållbart Dotorp utifrån KLGs 

avsiktsförklaring men också uppdrag att utreda och lämna förslag på 

övergripande organisering inom trygghetsområdet.   

Alla förvaltningar har deltagit aktivt i båda dessa uppdrag samt blivit 

inspirerade av arbetet Malmö bedriver med sina allaktivitetshus som 

grunden för områdesbaserat arbete, samt hur trygghetsarbetet anpassats till 

vilket område som är aktuell för insatser. Verksamhetsidén med ett 

allaktivitetshus är att använda invånarnas egna perspektiv som 

utgångspunkt. En central dimension i områdesbaserade insatser gäller 

mobilisering av människor i området och av de civilsamhälleliga 

gemenskaper och föreningar som finns där. Det innebär att insatser syftar till 

att stärka det lokala engagemanget och människors eget deltagande.   

Kommunen arbetar redan idag med exempelvis ungas inflytande och 

delaktighet, och har metoder för att möta engagemang från invånare, genom 

exempelvis den medborgardialogsutbildning som tjänstepersoner från olika 

förvaltningar deltagit i under 2020. Flera olika projekt och satsningar görs 

inom kommunens olika förvaltningar, en del i samverkan med andra. 

Exempelvis startades i somras ett samarbete med Hyresbostäder Falköping 

med lovaktiviteter i deras bostadsområden genom Tagga lov. Avdelning 

Fritid kommer under våren 2021 påbörja ett samarbete med föreningslivet 

med särskild inriktning mot Dotorpsområdet och är stödjande part i 

initiativet Mötesplats Floby. Connect bedriver redan idag ett områdesbaserat 

arbete och utvecklas. EST samlar in lägesbild i kommunen och genomför 

orsaksanalys och kopplar till olika åtgärder. Dessa exempel bedrivs med 

både interna och externa aktörer, men kommunen bedriver inte i dagsläget 

något strukturerat och anpassat områdesbaserat arbete. Styrgruppen 

mobilisering socialt hållbart Dotorp, där samtliga förvaltningar var 

representerade ansökte därför via Kultur och fritidsnämnden om sociala 

investeringsmedel för att kunna utveckla metoderna och starta detta arbete i 

kommunen. 

Syfte 

Syftet med projektet är identifiera förutsättningarna för ett arbetssätt med 

allaktivitetshus som nav och kunna jobba mer långsiktigt med 

områdesbaserat arbete, där insatser och samverkan kommer att se olika ut, 

beroende på område/samhälle.  

Målsättning 

Målsättningen är att nya metoder och arbetssätt arbetas fram under 2021 för 

att sedan kunna implementeras i ordinarie verksamheter. 
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Tidsplan 

En projektledare anställs jan 2021 – dec 2021 för att arbeta fram nya 

metoder och arbetssätt för ett områdesbaserat arbete. Projektledaren gör det 

genom att identifiera förutsättningar för arbetet i olika områden såväl i stad 

som på landsbygd och etablera nätverk både internt och externt. 

Folkhälsostrategen har genomfört en kartläggning över vad som görs på 

olika förvaltningar inom trygghet i kommunen, många olika arbetsgrupper 

och styrgrupper arbetar med frågan. Behov finns av en samordning och en 

plattform att utgå ifrån – hur ska den se ut, beroende på vilket 

område/samhälle som är aktuellt?   

Målgrupp 

Invånare i Falköpings kommun med fokus barn och unga. 

Metod 

Förutsättningar för områdesbaserat arbete med allaktivitetshus som nav 

identifieras i sex områden i kommunen: Falköping, Vartofta, Stenstorp, 

Gudhem, Floby och Kinnarp.   

Allaktivitetshusen kan etableras i olika lokaler beroende på vilka 

förutsättningar som finns i de respektive områdena. Genom att exempelvis 

nyttja skolans lokaler som ett aktivitetshus när undervisningen avslutas för 

dagen utnyttjas lokalerna till flera ändamål.  

Många av kommunens förvaltningar har eller utvecklar projekt inom 

trygghetsskapande insatser exempelvis Connect, Öppen 

ungdomsverksamhet med tagga lov och fritidsgårdar, föreningslivet, 

ungdomsstyrkan, skolans insatser såväl som socialförvaltningen med 

fältassistenterna i spetsen. Samtliga förvaltningar kan se sin roll i det 

områdesbaserade arbetet och hur de kan spela en roll i ett allaktivitetshus. 

Ett arbete har redan påbörjats i Styrgruppen för socialt hållbart Dotorp, där 

styrgruppen fick ta del av en föreläsning om aktivitetshuset i Malmö. Sen 

genomfördes en dialog för att identifiera de olika förvaltningarnas roll i 

arbetet framåt.   

Arbetet bygger i hög grad på att invånare i områdena är delaktiga och tar 

ansvar. Att de är medskapande i hela arbetet är avgörande för resultatet. Det 

skulle alltså vara behoven och önskemålen hos invånarna i området som 

driver projektet framåt, vilket gör att det kommer se olika ut i olika 

områden. Har de idéer eller åsikter om hur området är, borde vara eller kan 

bli så ska det fångas upp under projektets tid. 
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Förväntade effekter 

Under 2021 förväntas projektledaren samordna och utveckla det 

områdesbaserade arbetet. Då detta är flexibelt beroende på område kommer 

det sannolikt organiseras på olika sätt. Det förväntas bidra till nya arbetssätt 

och metoder där främjande och förebyggande insatser är i fokus.  

De långsiktiga effekterna av ett områdesbaserat arbete förväntas vara ökad 

delaktighet, gemenskap och tillit samt öka barn och ungas välmående och 

hälsa. I Malmö kan effekter påvisas där tryggheten har ökat, hyresvärdar 

satsar i områden de tidigare inte valt att satsa, arbetslösheten har sjunkit, 

bättre skolresultat osv. Andra förväntade resultat är att uppnå bättre och 

effektivare processer och synergieffekter samt mer nyttjande av våra 

befintliga lokaler. Projektet förväntas skapa bättre förutsättningar för att nå 

målet om ett socialt hållbart Falköping – gemensamt, över 

förvaltningsgränserna. 

Budget 

Lönekostnad projektledning   450 000 kr 

Materialkostnad utveckling  160 000 kr 

(processledning, möten, fika, studiebesök/nätverk/utbildningar)   

Summa kostnader   610 000 kr 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

En projektledare har under 2021 anställds och har under året arbetat 

främst med följande punkter.  

1. Identifierat förutsättningar för områdesbaserat arbete i sex områden i 

kommunen: Falköping, Vartofta, Stenstorp, Gudhem, Floby och 

Kinnarp.   

2. Omvärldsbevakat – hur har andra kommuner arbetat och vad säger 

forskningen?  

3. Skapat kontaktytor och i vissa fall etablerat nätverk både internt och 

externt. 

4. Introducerat nya arbetssätt och metoder där främjande och 

förebyggande insatser är i fokus, bland annat genom utbildning och 

konferenser men också genom feriepraktikverksamheten ”Unga 

områdesutvecklare”.  

Nedan presenteras i sin korthet de viktigaste slutsatserna i arbetet samt 

de  framgångsfaktorer som lyfts fram av forskningen och andra 

kommuner som arbetar strukturerat med områdesbaserat arbete.  
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Det kunde redan innan projektet start konstateras att de sex områdena, 

Falköping, Stenstorp, Floby, Kinnarp, Gudhem och Vartofta har olika 

förutsättningar, behoven och önskemålen i områdena ser olika ut. I 

Stenstorp finns exempelvis ett aktivt kulturliv, i Floby finns det ett 

engagerat föreningsliv med ”mötesplats Floby” i spetsen och i 

Dotorpsområdet sker det redan idag många olika insatser och aktiviteter.  På 

en del platser är skolan mer aktiv i området än på andra osv. Snabbt 

identifierades också utmaningar i detta arbete, där förutsättningarna för att 

arbeta områdesbaserat behövde stärkas med strukturer internt i kommunen 

föst innan arbetet med allaktivitetshus kan bli aktuellt. Men likheterna är 

slående, i varje område bor invånare som är engagerade och brinner för sitt 

eget område, som vill att det ska bli det bästa stället för barn och unga att 

växa upp i, att det ska finnas saker att göra på sin fritid och att det ska pratas 

gott om just deras del av kommunen.  

Undersökningar och dialoger har gjorts med invånare runt om i hela Sverige 

om vad de själva vill med sitt boendeområde, och oberoende av vilket 

område så finns det vissa områdesrelaterade önskemål eller behov som 

boende i området återkommer till gång på gång.  

Området ska enligt dessa  

• vara tryggt – man ska inte vara rädd för att släppa ut barnen 

• vara snyggt – med en estetiskt tilltalande miljö, man ska kunna bjuda hem 

någon, utan att skämmas över hur området ser ut 

• erbjuda en social miljö – man ska kunna känna sig hemma bland dem som 

bor där  

• De boende vill dessutom kunna känna stolthet över var man bor. 

Rapporten Vilka ska med? ungas sociala inkludering från Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (2018) bygger på en nationell 

ungdomsenkät gjord över hela Sverige och visar att både unga i landsbygder 

och i utsatta områden upplever att de har sämre förutsättningar att leva ett 

bra liv jämfört med unga i städer. De uppger att de har sämre möjligheter att 

delta i kulturella aktiviteter och uppger, oftare än unga i andra områden, att 

de har så mycket fritid att de inte vet var de ska göra av sin tid. Deltagarna 

lyfter bristen på mötesplatser som ett reellt problem i både landsbygd, 

glesbygd och utsatta områden. Det försvårar möjligheterna att lära känna 

nya personer vilket i sin tur minskar deras möjligheter att utvidga sina 

nätverk. Forskning visar att ett områdes attraktivitet påverkas av en rad 

faktorer, som tillgång till bostäder, ekonomisk utveckling i allmänhet och 

den enskildes möjligheter att välja – Falköpings kommuns invånare är inget 

undantag. Bedömningen av ett områdes attraktivitet äger dock inte rum i ett 

vakuum, utan i en ständig jämförelse med andra områden: 

... problemen med områdens attraktivitet (är) inte endast en 

fråga om områdets utseende och funktion i sig. Oattraktivt är ett 

område bara i förhållande till andra. Utveckling av hur attraktivt 

eller oattraktiv ett område blir beror alltså också, i icke föraktlig 

grad, på hur alternativen ser ut när det gäller att välja bostad 

(Herlitz et al 1998, sid. 10). 
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Många kommuner som idag arbetar områdesbaserat väljer ut enstaka 

områden i kommunen att arbeta med, många gånger de mest socialt utsatta 

områdena. Men forskningen visar på ett dilemma, själva närvaron av 

insatserna i området kan stämpla området som avvikande eller problematiskt 

och själva utpekandet av ett bostadsområde som utsatt eller problemfyllt kan 

dock bidra till en förstärkt stigmatisering av det aktuella området och dess 

invånare. På samma sätt kan de områdena som inte prioriteras känna sig 

bortglömda eller mindre prioriterade. Sådana tendenser har även 

uppmärksammas i detta projekt, framförallt i frågan om stad och landsbygd.  

Det gäller således att lyfta blicken utöver områdets gräns. Genom att göra en 

bedömning av kommunen som helhet kan man undvika att överinvestera i 

några få områden på bekostnad av andra.  

I kunskapsöversikten ”Förort i fokus – interventioner för miljoner, Nordisk 

forskning om interventioner i »utsatta» bostadsområden” presenteras 

grundläggande förutsättningar och framgångsfaktorer i det områdesbaserade 

arbetet, oavsett de lokala variationer och unika förutsättningar som funnit på 

området. Nedan presenteras utvalda delar av forskningen och kopplingen till 

Falköpings kommun och projektets ”fynd”.  

 En bred och sammanhållen insats 

 Samverkan 

 Flexibelt och varierat arbetssätt 

 Delaktiga boende 

 Dialog och kommunikation 

 Fokus på process i stället för produkt   

 Områdesarbetaren  

En bred och sammanhållen insats med tydligt mandat och målsättning 

Då en rad politiska områden berörs av det områdesbaserade arbetet, som 

bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik, social- och utbildningspolitik, 

kulturpolitik, ungdomspolitiken, osv., krävs ett omfattande 

samordningsarbete. Forskning och erfarenhet från kommuner visar att 

satsning på en bred och sammanhållen politisk insats på lokal nivå där olika 

politiska områden strävar i samma riktning, ses som en förutsättning för att 

interventioner ska få önskad effekt och nå framgång. 

Att insatser som är samordnade till tid och rum har klart större 

förutsättningar att få genomslagskraft än enstaka interventioner gäller inte 

bara på övergripande politisk nivå. På den lokalt bostadsnära nivån finns ett 

flertal exempel på hur endimensionella insatser har en tendens att bli 

kortvariga och kostsamma och med marginella effekter. På motsvarande sätt 

kan snävt målinriktade projekt i och för sig ha en positiv verkan för den 

enskilde, men de har i stort sett inte någon påverkan på 

handlingsmöjligheter eller integration i lokalsamhället. 

Det krävs ett brett och varierat anslag med samtidig inriktning på såväl 

fysiska som sociala och kulturella insatser.  
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Det är vanligt att det ställs orealistiska krav och förväntningar på det 

områdesbaserade arbetets resultat i förhållande till de problemkomplex som 

de förväntas lösa. Att lokala projekt ska påverka strukturella problem ses 

som orimligt. Genom breda sociala aktiviteter har man lyckats stärka 

sammanhållningen och förbättra boendemiljön i området och därmed 

bidragit till ökad stabilitet. Riktade eller speciella aktiviteter för barn och 

unga har gett mycket gott resultat, vilket bl.a. kunnat avläsas i att insatserna 

bland unga i väsentlig grad har bidragit till en minskning av kriminalitet och 

skadegörelse. Dock har insatsen inte kunnat motsvara behovet då resurserna 

ej varit tillräckliga. Riktade insatser som ägt rum och framgångsrikt 

genomförts för exempelvis invandrargrupper har mest stärkt den interna 

invandrargruppens aktiviteter och nätverk och mera sällan inriktats på att 

öka integrationen i området eller samhället. Insatserna har således fungerat 

bra i sig, som isolerade företeelser, men utan att få den avsedda effekten. 

Nationella strukturella problem som arbetslöshet, fattigdom, trångboddhet, 

utanförskap med mera kan inte ett områdesbaserat arbete förändra. Däremot 

bidrar områdesbaserat arbete med att vara en lokal resurs för unga och 

boende att mobilisera, stärka det sociala kapitalet och förbättra ungas 

uppväxt– och boendes livsvillkor. Forskning visar att utvecklingsarbete eller 

sådant som är tänkt att integreras i den ordinarie verksamheten har goda 

förutsättningar att motverka sociala problem. 

Samverkan  

Ett vanligt problem i förhållande till kommunernas arbete är en bristande 

samsyn och samverkan, både inom kommunen och mellan förvaltningar 

men även mellan kommunen och andra aktörer, så som polis, 

Arbetsförmedlingen eller andra myndigheter samt civilsamhället. För lyckad 

samverkan krävs tydliga uppdrag, roller och struktur för att främja tillit till 

varandras ansvar. Stuprörstänk och begränsad kunskap om det arbete som 

bedrivs i andra förvaltningar och hos andra aktörer är ett hinder i det 

områdesbaserade arbetet. Hinder för samverkan inom den egna kommunen 

kan vara att verksamheter har olika mål, budget och prioriteringar. Vidare 

råder det brist på långsiktighet och tålamod vad gäller de insatser som 

genomförs. Falköpings kommun är inte heller här något undantag, det finns 

samverkansgrupper, arbetet kring exempelvis trygghetsfrågorna arbetas 

aktivt med men fortfarande saknas en tydlig struktur, uppdrag och mandatet 

att arbeta med frågan ligger på kommunledningsnivå. Tidigare har 

Falköpings kommun inte arbetat strukturerat med områdesbaserat arbete och 

därför har mycket fokus lagts på att etablera nätverk och reflektera 

tillsammans med andra tjänstepersoner från andra förvaltningar och 

avdelningar kring det områdesbaserade arbetet. ”Vägar har trampats upp” 

under 2021 för att kunna föra arbetet vidare.   

Ett afrikanskt ordspråk speglar just hur arbetet bör struktureras.  

” Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gör det tillsammans.” 
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Flexibelt och varierat arbetssätt  

En rad forskare uppmärksammar hur snabba förändringar i samhället 

medför behov att flexibla insatser, beredda att snabbt fånga upp och möta 

olika typer av problem. Ett flexibelt och varierat arbetssätt som omfattar 

både sociala, kulturella och fysiska aspekter i kombination med god 

lokalkännedom, lyhördhet och respekt för de boende, beskrivs som delar i 

ett koncept som visat sig fungera väl.  

Ett flexibelt arbetssätt associeras ofta till nytänkande och utvecklande av 

nya arbetsmetoder, vilket generellt ses som positivt och nödvändigt. Men 

kraven på nytänkande kan uppfattas som en indirekt kritik mot det 

traditionella arbetssätt som finns inom kommunen. Traditioner och rutiner 

tycks vara ett av de största hindren för nytänkande och att en grundläggande 

skillnad mellan olika synsätt kommer till uttryck i spänningen mellan å ena 

sidan ett samhällsförvaltande perspektiv, å andra sidan ett 

samhällsbyggande perspektiv. Dessutom tycks risken stor att det utvecklas 

till en dragkamp om var pengar och resurser ska tas, vilken verksamhet som 

”äger” lokalen vilket snarast riktar intresset på vem som ska ta kostnader i 

stället för insatsernas innehåll eller målgruppernas behov. Traditionernas 

och de olika professionella domänernas revirbevakning tycks tala emot en 

utveckling som både kräver ett tänkande och strategier över de traditionella 

gränserna och dessutom nya mötes- och inflytandeformer. Kommunens 

inställning tycks således vara avgörande, både när det gäller beredskapen att 

skapa nya ramar för ett experimentellt utvecklande arbete, men också om 

det funnits ett intresse för att tänja på och överskrida de traditionella 

förvaltningsgränserna. Vilken utsträckning är Falköpings kommun beredd 

att granska sin egen organisation i förhållande till satsningen 

Områdesbaserat arbete? Att samarbetet över de traditionella gränserna har, 

inte minst genom den utökade kontakten och samarbetet med externa parter, 

medverkat till att andra kommuner som arbetar med områdesbaserat arbete 

börjat diskutera, omvärdera och utveckla sina egna rutiner i riktning mot 

större helhetsorientering och tvärfackligt samarbete. I vissa kommuner i 

Danmark har man konstaterat att i de kommuner där insatserna lett till att 

hela kommunen börjat tänka och agera mer områdesbaserat än 

förvaltningsbaserat har en tydlig positiv utveckling i arbetsmetodik ägt rum, 

vilket i sin tur gynnat områdesarbetet. I områden där detta inte ägt rum, har 

det ofta stupat på bristande samarbete på olika nivåer. Viss forskning 

påpekar att det ibland dock inte är så enkelt som att avdelningar, ledare och 

medarbetare inte har lust att samarbeta. I stället finns en diskussion och ett 

uttalat tvivel kring i vilken grad det är rimligt, förnuftigt och väsentligt att 

prioritera samarbetet. Ställningstagandet påverkar inställningen till 

upprättande av nya strukturer och arbetsredskap som är tänkta att bereda 

plats för ett sådant samarbete och därtill knutna uppgifter Här är det således 

själva nyttan eller meningen med områdesinriktning som ifrågasätts, dock 

utan att alternativet klargörs. 

Att lämna invanda rutiner och traditionella arbetssätt och i stället utveckla 

nya arbetsformer tillsammans med de berörda målgrupperna, innebär en 
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utmaning att släppa experttänkande, makt och reviranspråk, vilket trots goda 

ambitioner inte så lätt låter sig göras. Detta försvåras ytterligare i de lägen 

då kravet på nytänkande och lokal förankring uppfattas som en indirekt 

kritik eller hot mot den befintliga organisationens arbetssätt och traditioner.  

Delaktiga boende  

De boendes delaktighet lyfts fram som en av de absolut mest betydelsefulla, 

för att inte säga avgörande, enskilda faktorerna för framgång när det gäller 

förändringar i områdena.  

Lyhördhet, respekt, ödmjukhet och öppenhet beskrivs som nödvändiga 

förutsättningar för det områdesbaserade arbetet. Att möjliggöra möten och 

skapa mötesplatser ses som en av de viktigaste uppgifterna i 

interventionsarbetet. Samtidigt poängteras att trots att de boendes 

medverkan spelar en avgörande roll för framgång så är det långt ifrån enkelt 

eller okomplicerat. Det kan gälla grundläggande problem. Vad skiljer 

deltagande från medverkan? Vad innebär boendeinflytande och hur långt 

sträcker det sig? Vad är syftet med arbetet och deltagandet, osv 

Temat problematiseras och tangerar en rad övergripande aspekter som 

demokrati, makt, institutionernas traditioner, organisering, osv. 

Ambitionen att målgruppen för interventionerna ska vara en självklar och 

aktiv part såväl i behovsformulerings- och planeringsstadiet som i själva 

genomförandet, har ökat kraven på en utveckling av metoder och 

nytänkande för Falköpings kommun, Är vi redo för det?  

Dialog och kommunikation  

Att det krävs en ständig, levande och kontinuerlig dialog är en logisk 

konsekvens av att värna ett aktivt deltagande. Framför allt belyses vikten av 

att utveckla nya kommunikationsvägar på flera nivåer och i olika 

sammanhang beroende på de inblandade aktörerna, t.ex. mellan boende och 

kommun, kommun och bostadsbolag, internt inom kommunen, osv. 

Bostadsbolagens roll i det lokala förändringsarbetet lyfts fram som allt 

viktigare och en fungerande kommunikation mellan bostadsbolag och 

boende respektive bostadsbolag och kommun uppmärksammas allt mer som 

en viktig förutsättning för framgång i det områdesbaserade arbetet. Ett 

problem som återkommande belyses är att nytänkande när det gäller nya 

vägar till dialog ofta stannar vid retorik. Som en orsak till detta anges att 

befintliga strukturer och traditioner inom de organisationer som ska 

samverka kring eller genomföra interventionerna är starka och 

svårföränderliga. Det är inte ovanligt att lokala insatser organiseras i nära 

kontakt med de berörda, utanför eller parallellt med de offentliga 

organisationernas kärnverksamheter. Detta tycks ofta medföra att dessa 

linjeorganisatoriskt sett friliggande verksamheter löper en stor risk att råka i 

konflikt med en starkt förankrad myndighetstradition inom 

kärnverksamheterna. Detta förstärks inte minst av att det ofta förekommer 

en diskrepans när det gäller uppfattningen av behov och problembilder dels 
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inom organisationen, dvs. mellan lokal verksamhet och kärnverksamhet, 

dels mellan myndigheter och lokalbefolkning. Myndigheterna tenderar att 

bygga interventioner på bilder och uppfattningar om området som till stora 

delar skiljer sig från lokalbefolkningens egna behovsbeskrivningar.  

Fokus på process i stället för produkt   

Ett processtänkande förflyttar fokus från produkt till genomförande, från 

tanken på enkla och snabba lösningar till en medvetenhet kring och intresse 

för hur arbetet genomförs. Vilka hinder och möjligheter finns, vilken 

samverkan behövs, vilket motstånd och vilka strategier finns i 

genomförandet? Hur påverkar valet av metoder och strategier utfallet?, osv. 

En bärande tanke är att genom ett dialogbaserat processinriktat arbete stärka 

och lyfta fram de positiva krafterna som finns i ett område, samtidigt som 

man motverkar de negativa. En annan bärande tanke är att processinriktning 

också innebär ett fortlöpande erfarenhetsbaserat lärande, ett lärande som kan 

användas även i kommande projekt eller verksamheter, ett hållbart  

utvecklingsarbete, där alla tre hållbarhetsdimensionerna involveras. Att 

fokusera på process har således i detta fall även en tidsaspekt. 

Förändringsarbetet betraktas snarare som ett fortlöpande, dialogbaserat och 

långsiktigt arbete anpassat efter utvecklingen i en medveten process, än som 

enskilt kortsiktigt produktfixerat arbete. Förändringsarbete beskrivs således 

som ett långsiktigt men också långsamt och tidskrävande arbete som kräver 

stor uthållighet. Såväl tjänstepersoner som politiker i Falköpings kommuns 

kunskap och medvetenhet om processtänkande och förändringsarbetets 

själva karaktär och förutsättningar blir här grundläggande. Genom den 

förvaltningsövergripande utbildningen i dialogskapande möten och 

processer är kommunen en bit på väg.  

Områdesarbetaren  

I så gott som samtliga svenska rapporter och intervjuer med kommuner som 

arbetar med områdesbaserat arbete lyfts den koordinerande ledaren fram 

som en viktig samordnande funktion. Områdesarbetaren betraktas i olika 

material som en brobyggare som haft stor eller ibland avgörande betydelse 

för insatsernas lokala utveckling. Privatpersoner och föreningar som 

projektledaren stött på under året vittnar ofta om att de tidigare saknat en 

mottagare i kommunen i många frågor. I kunskapsöversikten är 

områdesarbetaren i praktiken den faktor som haft störst betydelse för utfallet 

på det lokala planet. Det är till och med så, att i de fall det tillsatts medel för 

sociala insatser utan att en ansvarig finns, har insatserna endast fått en högst 

begränsad effekt. Det visar sig att den samordnade funktionen inte bara varit 

avgörande för de sociala insatsernas genomslag, utan även för kontakten 

mellan område och kommun och utvecklat former för samarbete och skapat 

sektorsövergripande arenor för samverkan. Faktorer som utdragna 

tillsättningar av tjänster, tidsbegränsade tjänster osv. har dock försvårat och 

försenat arbetet och varnar för en professionalism som tenderar att vara 

alltför endimensionell och som i sig blir ett hinder för att betrakta 

bostadsområdet i all sin komplexitet. 
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Uppföljning ekonomi och budget  

Projektet är genomfört inom ramen för den budget som är angiven i 

ansökan, 610 000 kr.    

Överensstämmande med förväntad effekt 

Under 2021 har projektledaren samordnat och utvecklat det 

områdesbaserade arbetet och det har bidragit till nya arbetssätt och metoder 

där främjande och förebyggande insatser är i fokus. Snabbt identifierades 

också utmaningar i detta arbete, där förutsättningarna för att arbeta 

områdesbaserat behövde stärkas med strukturer internt i kommunen föst 

innan arbetet med allaktivitetshus kan bli aktuellt. Stort fokus har också 

legat på att omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetat med frågan och 

strukturerat arbetet. Dels för att inhämta kunskap men också att lära av 

misstag som kan undvikas i arbetet.  

Men effekten av projektets arbete har synts, inte mins på ”stigar” som nu är 

upptrampade, utmaningar som nu ses över och nya arbetsmetoder (ex. unga 

områdesutvecklare) men också utveckling inom olika verksamheter.   

Strukturella problem kan inte lösas lokalt, menar forskarna, däremot kan 

levnadsvillkoren, självkänslan och framtidstron påverkas i en positiv 

riktning genom insatser i områden. En förutsättning för framgång är att de 

som bor i området har inflytande över och är delaktiga i interventionerna. 

Detta ses som nödvändigt om lösningar ska kunna bli hållbara över tid. 

Falköpings kommuns invånare vill bidra till utveckling,  men det saknas i 

dagsläget också konkreta strategier för hur de boendes inflytande ska se ut 

och vad det ska omfatta. I stället erbjuds inflytande inom de befintliga 

ramarna på tjänstemännens villkor. Detta förklaras bl.a. med en ovana att 

arbeta utanför de traditionella arbetsformerna, men också som en effekt av 

en rådande maktordning. Hur ska Falköpings kommuns lokaler användas i 

framtiden? Ska en skola vara öppen efter kl.17 och vem bestämmer det 

isåfall? osv. Samtidigt påvisas hur ett utökat boendeinflytande medverkat 

till metodutveckling och nytänkande och – inte minst – en självkritisk 

granskning av den egna organisationen.  En samordningsfunktion per 

område kan vara avgörande för att lyckas vidare med det områdesbaserade 

arbetet, oavsett vilket område som diskuteras och blir aktuellt.  

Framtid 

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle i hela 

kommunen måste vi samverka. 1 miljon kronor satsas på områdesbaserad 

utveckling i kommunen och tilldelas kultur och fritidsnämnden. I det 

områdesbaserade arbetet vill förvaltningen därför skapa ett nära samarbete 

med andra kommunala förvaltningar, boenden och olika lokala aktörer i 

områdena Vartofta, Kinnarp, Gudhem, Stenstorp, Floby och i Falköpings 

tätort med fokus Dotorp. Avgörande framgångsfaktorer i arbetet är som 

nämnds ovan värdegrunden och förhållningssättet i ”ögonhöjdsmöten” och 

fokus på möjligheter - vilket öppen ungdomsverksamhet har en lång 

erfarenhet av. Tack vare de extra pengarna kan öppen ungdomsverksamhet 
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utvidga sitt ansvar, och skapar förnyelsearbete i den ordinarie verksamheten 

med ett större fokus på det områdesbaserade arbetet och implementera 

metoder genom att koppla en ansvarig fritidsledare till varje område. När 

fritidsledare tillsammans med unga, vårdnadshavare, boenden, lokala 

aktörer och andra kommunala förvaltningar utforskar hur området kan 

förstärka en meningsfull fritid stärks områdets upplevda trygghet, demokrati 

samt rätten till meningsfull verksamhet (kultur, lärande, hälsa och idrott) 

som inkluderar och stärker de prosociala krafterna i området. Det är de 

ungas och boendens lokala livsvillkor, behov och viljor i mötet med lokala 

aktörer och kommunens strukturella verksamhet som mobiliserar resurserna 

i den lokala utvecklingen. När de lokala livsvillkoren stärks ökar det även de 

boendes förmåga att bidra till såväl lokala som globala utmaningar och en 

hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030.  

Erfarenheterna från andra kommuner av områdesbaserat arbete som 

struktureras i den öppna ungdomsverksamheten visar att: 

• Ungas och boendes behov synliggörs.  

• Barns och ungdomars hälsa och skolresultat förbättras. 

• Fler engagerar sig i området samt fler föreningar startas i området. 

• Fler ungdomar och föräldrar blir ledare i olika områdesaktiviteter. 

• Lokala traditioner, områdesaktiviteter, event utvecklas och stärks. 

• Unga och boenden får en större stolthet över sitt område. 

• Kommunen får en bättre förankring i området. 

• Delaktigheten och demokratin stärks.  

• Unga och boenden tillsammans med lokala aktörer blir en stark kraft för 

områdets utveckling över tid. 

Ett annat nödvändigt steg är också att arbeta med interna strukturer i 

kommunen och att formulera en gemensam målbild med andra aktörer i 

arbetet. För att bedriva ett effektivt arbete krävs att involverade aktörer 

arbetar åt samma håll. 
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Projektansökan 
Bakgrund 

Under senare delen av 2019, därefter med ett startmöte i februari 2020 och 

fram till dags dato har diskussioner kring Mötesplats Floby förts. 

Civilsamhället, Barn- och Utbildningsförvaltningen, Kultur- och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är alla parter i 

sammanhanget. 

Syfte 

En levande mötesplats i samverkan med civilsamhället 

Målsättning 

Styrketräning 

Just nu pågår arbete med att omdisponera och utveckla en lokal i direkt/nära 

anslutning till Floby sporthall. Här samarbetar Barn- och Utbildning (Floby 

skola), KoF, civilsamhället genom Floby samhällsförening och ex Floby 

VK. Iordningsställande av en adekvat styrketräningslokal för allmän 

uthyrning och föreningsliv kommer att kosta några hundra tusen kronor 

beroende på ambition och tempo. Ett tillskott till nuvarande beräknad 

finansiering där även de ideella bidrar är önskvärt.  

Uteaktiviteter 

Som en följd av arbetet med utemiljön vid Floby skola har eleverna på 

skolan funderat kring anläggandet av cykelbana. Det skulle utgöra ett 

aktivitetskomplement till den skateboardanläggning som finns där idag. När 

nuvarande skateboardanläggning anlades, samfinansierades denna mellan 

Floby samhällsförening och Falköpings kommun. Samhällsföreningen 

svarar för skötsel och underhåll. Det som nu påbörjats ligger i linje med 

intentionen för Mötesplats Floby – att med utgångspunkt i skolans läroplan 

lära känna sin nära omgivning, deltaga i och genomföra förändringar genom 

egna initiativ. Sökta medel här är riktat till maskinkostnader och material i 

enlighet med det förarbete som eleverna själva genomför med skisser och 

ritningar inom skolans ram. 

Skogen, nätverk för leder 

Runt, genom och i anslutning till Floby går sedan många år vandringsleden 

Flobyrundan. Arbetet med Floby Mötesplats har inneburit att behovet av 

nätverk för promenad, vandring har diskuterats. Både utifrån ett 

skolperspektiv (lära känna sin omgivning) men också ur ett folkhälso-, 

träningsperspektiv. Flobyrundan kommer att kompletteras med en kortare 

led vid Alphems arboretum. Föreningen Alphems arboretum ser ett behov 

av detta. Behovet av en hälsoslinga (promenad i samhället på gator o vägar) 

har kommit upp som en idé. Målet är att skapa ett framtida nätverk av 

markerade, iordninggjorda leder som det är lätt att nyttja.  

Tidsplan 

2021 
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Målgrupp 

Elever, allmänhet, civilsamhället, kommunala förvaltningar, näringsliv 

Metod 

Dialog, samverkan i förhållande till det arbete som redan är igång. Olika 

modeller vid olika uppkomna problem/frågeställningar, utbildning i 

tillämpad demokrati. 

Förväntade effekter 

Samsyn, gemenskap, uppfyllelse av läroplanens mål, meningsfull fritid för 

många, folkhälsa.   

Budget 

300 000:- 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

Det har anlagts och köpts in träningsredskap till en träningslokal i 

anslutning till Idrottshallen, träningslokalen används likt den som finns i 

Frejahallen där främst föreningar och skola bokar sina tider. Förutom att 

idrottsföreningar bokar in sig nyttjas lokalen av samhällsföreningen som 

erbjuder träningsgrupper. På skolområdet har det anlagts en cykelpark, detta 

arbete har gjorts i stort sett ideellt där elever på skolan ritat upp området och 

föräldrar och elever sedan tillsammans anlagt parken. Beachvolleyplanen 

som finns på skolområdet har tidigare enbart gått att nyttja då Flobybadet 

har haft öppet, nu har staket flyttats och buskage har tagits ner så att planen 

går att nå även på övriga tider. I skogsområdet Hassselbackarna har nya 

leder blivit uppmärkta. Flobyskola har startat en dialog med Skogen i skolan 

som kan stötta lärare med pedagogiska verktyg kring att arbeta med skogen 

i skolan. Detta arbete kommer fortsätta framåt.  

Vid sidan av vad som åstadkommits i fråga om fysiska förändringar har 

frågan kommit upp kring hur samarbete mellan civilsamhälle och kommun 

(kultur- och fritid, skola, andra förvaltningar) ska se ut för att få bäst effekt 

och göra det hållbart i längden. Civilsamhället upplever att kommunen är en 

stor organisation där de behöver ha många olika kontaktpersoner, vilket 

försvårar och blir en frustration i det ideella engagemanget. I och med 

satsningen på det områdesbaserade arbetet har det tagits fram en struktur där 

en fritidsledare med ansvar för Floby medverkar i gruppen för Mötesplats 

Floby. Fritidsledaren blir kontakten in till kommunen och ser till att gruppen 

får kontakt med rätt personer. 
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Uppföljning ekonomi och budget  

270 000:- 

Överensstämmande med förväntad effekt 

Ja 

Framtid 

Det kommunstrategiska bidraget har fungerat som en grund för att starta upp 

ett arbete och få snabba och synliga resultat. Gruppen Mötesplats Floby 

fortsätter arbetet för ett levande Floby i samarbete med kommunen genom 

det områdesbaserade arbetet. Exempel på insatser som planeras för året:  

- Information om Mötesplats Floby inkluderas i Flobybladet som 

delas ut till alla invånare i Floby.  

- Tätare samarbete mellan civilsamhället och fritidsgården.  

- Arbetet med spår och leder fortsätter. Blanda annat planeras en 

reflexbana i hasselbackarna.  

- Gemensamma lovprogram. 

Strukturen framåt ser ut som så att gruppen en gång per år bjuder in 

föreningar och allmänhet till att tillsammans komma överens om insatser 

som ska genomföras under kommande år. På så sätt hoppas gruppen få 

ytterligare förankring och delaktighet i samhället och nya uppslag för 

utveckling av projektet och Floby som plats.  
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Projektansökan 
Bakgrund 

Under åren har ett flertal utredningar gjorts kring att utveckla Medborgar-

huset till ett kulturhus med ett brett kulturutbud. Pandemin har haft 

förödande effekter på kulturlivet. Arrangemang har ställts in, kulturaktörer 

står utan arbete och det är ovisst om vi i framtiden kommer att kunna ta del 

av kultur i de former vi är vana vid.  

 

Syfte 

Stimulera kulturlivet efter pandemin genom att skapa mer kultur för fler.  

Ta ett steg mot kulturhustanken genom att bredda kulturutbudet i 

Medborgarhuset. Utveckla Medborgarhusets dansrotunda till en bas för 

scenframträdanden och möjligheter till att skapa själv och koppla samman 

utbudet i Medborgarhuset med andra mötesplatser för kultur.   

 

Målsättning 

Skapa trygga former att ta del av kultur samt skapa själv. Förtydliga 

Medborgarhusets profil som ett hus för kultur. Genom att använda kultur för 

att länka samman platser hittar fler till kulturen och ges möjligheter att ta del 

av och skapa kultur utifrån sina egna förutsättningar.  

 

Tidsplan 

Våren 2021: Utrusta dansrotundan med en flyttbar scen, mobil 

ljusanläggning och flyttbara scentyger/backdrops (svarta bakgrundstyger). 

Boka akter, sätta program, ta fram marknadsföringsmaterial och skapa sida 

för bokning.  

Hösten 2021: Start för kulturutbudet.   

 

Målgrupp 

Invånare – både inbitna kulturbesökare och de som inte ännu hittat till 

kulturen. Andra förvaltningar – socialförvaltningen genom arbetet med 

kulturskaparna. Barn- och utbildningsförvaltningen genom arbetet med 

kultur i skolan och Skapande skola. Kulturarrangörer och kulturföreningar.  

 

Metod 

Kulturstrategerna skulle vilja göra dansrotundan i Medborgarhuset till en 

utgångspunkt för de lite mindre och nära scenupplevelserna och en plats för 

att prova på, skapa själv och uppträda från en scen.  

 

Med Medborgarhuset som bas skapar vi en modell för att länka samman  

fler kulturmötesplatser för att ge fler tillgång till kultur. Vi tänker oss ett 

utbud som kombinerar ett prova-på/skapa-själv-innehåll med 

scenframträdanden som startar på en mötesplats och fortsätter på 

Medborgarhuset. Genom detta skapar vi ett flöde och en rörlighet mellan 

kulturmötesplatserna som leder till att fler blir nyfikna på kultur, hittar till 
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kulturmötesplatserna och känner sig välkommen, oavsett om man är ny för 

kultur eller är en van kulturutövare/publik. Tänkta kulturmötesplatser att 

länka samman kan exempelvis vara kulturskolan, konstföreningarnas utbud i 

centrala Falköping, biblioteket. Samverkan kan även ske med den öppna 

ungdomsverksamheten och finnas med i kultur-och fritidsförvaltningens 

arbete med att skapa allaktivitetshus i olika orter och på olika platser, 

exempelvis Dotorp.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har under 2020 

påbörjat ett samarbete med att bygga upp verksamheten ”kulturskaparna” 

inom LSS vilken skulle kunna ges en utgångspunkt i dansrotundan. 

 

Utbudet i dansrotundan kan komplettera och samverka med det utbud i 

Stadsteatern och teaterfoajén som arrangeras av Hotell Falköping, 

kulturskolan, arrangerande föreningar, studieförbund. Samverkan kan även 

ske med Hotell Falköping för kulturupplevelser i kombination med mat.  

 

Genom att ha en plats som bas kan kultur- och fritidsförvaltningens redan 

budgeterade kulturutbud förmeras och utvecklas. Medel finns till innehåll 

såsom scenframträdanden och kulturpedagoger, som genom att utgå från en 

plats skulle kunna användas mer effektivt till en bredare publik.  

 

Dansrotundan ser vi har en stor potential i dess flexibilitet men lokalen 

behöver utrustning för att kunna utvecklas till en kulturmötesplats. Det är en 

fördel om utrustningen är flyttbar, så att den kan förändras och flyttas i 

lokalen utifrån behov och kanske även kunna användas på andra 

kulturmötesplatser i samverkan.  

 

Förväntade effekter 

Social hållbarhet: Vi skapar en plats att ta sig till för en givande fritid, hitta 

sig själv genom sina intressen, samverka med andra. Genom tydlig 

paketering av utbudet i Medborgarhuset samt i samverkan på andra platser 

görs kulturutbudet tillgängligt till fler.  

Attraktivitet: Ett ökat kulturutbud, ett brett utbud samlat i Medborgarhuset.  

Kreativa näringar: Möjlighet att ge fler uppdrag till aktörer inom de kreativa 

näringarna.  

 

Budget 

Sökt belopp: 325 000 kr.  

Mobila backdrops    50 000  

Mobil scen som går att forma om efter behov 6x5m  60 000   

Mobil effektbelysning LED på tripods   50 000 

Material till skapande   85 000  

Framtagning profilbild och mallar för marknadsföring 30 000 

Programinnehåll till kick-offtillfälle då utbudet startar 50 000   
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Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

Utbudet i Medborgarhuset har förmerats och utvecklats. Satsningen på scen 

och teknik i Rotundan har gjort det enklare för fler att arrangera kultur. Inte 

minst har unga arrangörer kunnat ges plats, både i skapandet av egna 

arrangemang men också i lärandet att bli säkra arrangörer. De unga 

arrangörerna har bestått av såväl Kulturcrew (som är en arrangörsgrupp som 

stöttas av kommunens ungdomsstrateg) och kommunens öppna 

ungdomsverksamhet såsom fristående unga arrangörsgrupper och enstaka 

unga.  

 

Under hösten 2021 har 53 kulturarrangemang genomförts i Rotundan, några 

fler var planerade men fick ställas in eller ges ny form på grund av 

pandemirestriktionerna. Målet med arrangemangen och aktiviteterna har 

varit att hålla en bredd i kulturuttryck och att samverka med många andra.  

Utbudet har innehållit uttryck såsom cirkus, barockmusik, trolleri, 

barnteater, världsmusik och Spoken word. Kultur- och fritidsförvaltningen 

har skapat och utökat samarbeten med Riksteatern, studieförbundet 

Vuxenskolan, Kulturskolan Falköping, Bräcke diakoni, Cirkus i Väst med 

flera.  

 

Publiken har hittat till platsen, inte bara till Rotundan utan till 

Medborgarhuset i stort, eftersom fler evenemang även arrangerades i andra 

lokaler i huset såsom Stadsteatern och Teaterfoajén. Särskilt i Rotundan har 

en ökning av besökare märkts. I jämförelse med 2019 har besöksantalet i 

Rotundan ökat med 4000.  

 

Målsättningen att skapa förutsättningar för eget skapande har gjorts genom 

att skapandeaktiviteter inom ramen för Skapande skola såväl som projekten 

Kulturklubben och Kulturskaparna, som genomförs på fritiden, har 

genomförts i Rotundan. Kulturklubben riktar sig till unga mellan 9 och 13 år 

som vill prova nya skapandetekniker och lära av varandra enligt each-one-

teach-one modellen. Kulturklubben genomförs som ett treårigt projekt 

tillsammans med Kulturskolan, med medel från Kulturrådet. Projektet 

Kulturskaparna har sitt säte i socialförvaltningen, med stöttning från kultur- 

och fritidsförvaltningen och genomförs med hjälp av folkhälsomedel. 

Kulturskaparna riktar sig till unga vuxna med särskilda behov och är kopplat 

till kommunens LSS- verksamhet med mål att i trygga former stärka egna 

kreativa uttryckssätt hos deltagarna men även att öka deltagarnas kännedom 

och kunskap kring förenings- och kulturlivet. Kulturklubben och 

Kulturskaparna är i sina former lågtröskelverksamheter som skapar nya, 

enkla vägar att hitta till kulturen.    

 

Målet att använda kultur för att länka samman olika kulturmötesplatser har 

på grund av pandemin arbetats med i blygsam skala. Några samman-

kopplingar med andra kulturmötesplatser har gjorts, bland annat inom 
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Kulturklubben där deltagarna besökte Galleri Rizoma för att träffa en 

konstnär från Nya Zeeland, som just då höll på att avluta sin tid som artist-

in-residence i Skövde.  

 

Merparten av utbudet inom kultur i skolan har förlagts till Rotundan istället 

för att arrangeras i skolornas idrottshallar. Detta har skapat mervärde för 

skolbarnen genom att de får uppleva kultur i riktiga kulturlokaler där 

teaterbelysning, proceduren runt insläpp till salong, effektfull belysning och 

ljud samt scenografi som kan ta plats ger upplevelser utöver själva 

innehållet i teaterföreställningen eller konserten.  

Utöver detta har satsningen i Rotundan och de ökade antalet arrangemang i 

lokalen gett en skjuts till pågående, utredande arbeten om Medborgarhusets 

innehåll, profil och former för samverkan. Satsningen visar inte bara på 

Rotundans utan hela Medborgarhusets potential att bli en öppen och 

välkomnande plats dit människor söker sig för att uppleva kultur i många 

olika former.  

Uppföljning ekonomi och budget  

325 000 kr beviljades till projektet.  

Inköp har i stort sett genomförts enligt plan. Scen och ljus kostade mer då 

extra inköp krävdes för att få till en bra helhet. Priserna på teknisk 

utrustning har även ökat under pandemin. Kostnaderna för att ta fram en 

profil för marknadsföring blev mindre än planerat då det under arbetets gång 

konstaterades att det är bättre att bygga på och utöka Hotell Falköpings 

redan framtagna grafiska profil för huset, istället för att skapa ytterligare en 

form för marknadsföring av kulturinnehållet.   

Något kick-off tillfälle kunde på grund av pandemirestriktioner inte 

genomföras som ett större arrangemang, vilket var idén från början. 

Programinnehållet genomfördes istället genom att det startades en ny 

utbudsserie inom världsmusik med två konserter i det lite mindre formatet.   

Överensstämmande med förväntad effekt 

Social hållbarhet 

Satsningen har gett unga möjligheter till en givande fritid genom att vara en 

lågtröskel-mötesplats för eget skapande och en plats där unga arrangörer kan 

prova sina vingar. Satsningen har även givit personer med särskilda behov 

möjlighet att utforska sin kreativitet i trygga former.  

 

För de barn som inte ges möjlighet att uppleva kultur tillsammans med sina 

vårdnadshavare är kulturutbudet i skolan det enda tillfället att ta del av 

kultur och att besöka kulturlokaler. Genom att förlägga utbudet inom kultur 

i skolan till Rotundan och Medborgarhuset har alla barn fått samma 

möjlighet att uppleva kultur i riktiga kulturlokaler.   

Genom att samverka med fler arrangörer och genom skapandet av nya 

arrangemang har ny publik hittat till Rotundan, och därigenom fått upp 
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ögonen för övrigt utbud i huset, vilket gjort kulturutbudet tillgängligt till 

fler.  

Attraktivitet  

Satsningen har inneburit ett breddat offentligt kulturutbud där kultur i olika 

former har getts plats. Ett sug efter en bredd i kulturutbud har kunnat 

skönjas, inte minst genom det ökade besöksantalet till Rotundan.  

 

Näringsliv 

Genom arrangemangen har arbetstillfällen kunnat ges till kulturaktörer 

såsom artister, turnerande teatersällskap, workshopledare, musikgrupper, 

tekniker, turnéläggare med flera.  

 

Framtid 

Satsningen har gett en grund för att skapa ännu starkare samarbetsformer 

med andra aktörer kring kulturinnehållet. Satsningen är ett steg på vägen i 

att göra Medborgarhuset till ett öppet och inkluderande hus för 

kulturarrangemang och scenkonst, där både professionella och stars-to-be 

ges plats.  
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Projektansökan  
Det besöksvänliga landskapet 
 

Bakgrund 

Falköping är en kommun som är stolt över sitt historiska arv. Bygden är 

också vida känd för sin rika historia och lockar många besökare med sitt 

spännande landskap. Förutom av unika fornfynd och fornlämningar nära 

knutna till traktens geologi, är landskapet fyllt av sägner och folktro. 

Detta ger möjligheter men också förpliktelser. Genom åren har 

landskapet genomlevt många ambitiösa projekt och informationsinsatser 

som kanske saknat de långsiktiga perspektiven. Olika omständigheter 

har gjort att det idag finns flera platser som står övergivna med skyltar i 

mycket dåligt skick som skämmer landskapet på ett sätt som inte är 

värdigt en destination som Falbygden.  

 

Senaste årets pandemi har även medfört att betydligt fler än tidigare har 

upptäckt och använt natur- och kulturlandskapet som rekreationsplats 

och utflyktsmål. Friluftsområden, natur och historiska lämningar har 

blivit nya mötesplatser för människor, när möjligheterna till samvaro 

inomhus varit begränsat. För att möta behovet och behålla intresset är 

det mer angeläget än någonsin att stärka landskapets tillgänglighet och 

göra det attraktivt för fler.  

 

Syfte 

Projektet det besöksvänliga kulturarvet vill öka landskapets 

tillgänglighet och attraktionskraft genom att förbättra berättelserna i och 

om landskapet. Rent konkret:  

 

 Rensa bort misskött och skadat informationsmaterial. 

 Ersätta med ett uppdaterat material som tilltalar fler genom att 

erbjuda olika berättartekniker och upplevelser. 

 Upprätta en hållbar plan för vilka lämningar som ska lanseras 

och därmed förbli tillgängliga  

 

Målsättning 

Genom att förbättra berättelserna i och om landskapet göra Falbygdens 

rika kulturarv mer tillgängligt och locka fler till besök.  

 

Röja bort allt skadat och misskött material, 

 

Ersätta med uppdaterat material på åtminstone 10 platser, gärna 20. 



 3 

Tidsplan 

a/ rekrytering, troligen av person som får ersätta ordinarie personal som 

går in i projektet istället.    feb 

 

b/rensa bort (allt) misskött och skadat informationsmaterial.  Löpande 

i dialog med markägare och ev ursprunglig skyltägare 

 

c/ upprätta en ny hållbar plan tillsammans med Park och gata för vilka 

lämningar som fortsatt ska skötas av kommunen, göras besöksvänliga 

och förses med berättelser och information som tilltalar fler.  feb 

 

d/ Produktion av uppdaterad information i form av enhetliga skyltar med 

ett tilltal som tilltalar många; som erbjuder information, berättelser och 

upplevelser. Här finns text och bild men även möjlighet till gestaltning 

med hjälp av digital teknik.   mars, april, juni 

 

e/utplacering av skyltar   juni, juli, aug 

 

f/ upprätta fungerande överenskommelser med Länsstyrelse, markägare, 

turismutveckling och andra berörda parter.   Löpande 

 

g/ produktion av karta över landskapets historiska platser, Follow your 

past i landskapet   jan, feb, mars.  

 

 

Målgrupp 

Falköpings invånare i flera åldrar, som ska bli än mer stolta över sitt 

landskap. Kulturlandskapet ska bli en plats dit man vill återvända samt 

visa upp för sina vänner. Genom ett bredare tilltal kan fler attraheras och 

bli nyfikna, jämfört med idag. Genom att erbjuda olika 

”berättartekniker” (klassisk text och bild, klurigheter att utforska, filmer, 

ljud, digitala effekter) hittar fler in till berättelserna. 

Lika viktigt är att turister som besöker Falbygden ska mötas av ett 

välskött landskap som väntar på dem med spännande historier och 

upplevelser.  

 

Metod 

Produktion av informationsmaterial av olika slag inom Kulturarv 

Falbygden. Anlita externa kompetenser för produktion av exempelvis 

skyltställ och digitala effekter mm. 

Via QR-koder länka in till fördjupat material.  

I samverkan med studenter från Skövde högskola skapa digitala 

upplevelser. 
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Förväntade effekter 

Ett välskött kulturarvslandskap värdigt ett historiskt landskap som 

Falbygden.  

 

Ökad attraktivitet, Falköping blir en än mer attraktiv kommun att 

besöka, leva och verka i.  

 

Kulturlämningar som tilltalar fler genom fler berättarmetoder ökar 

kunskaper och insikter, och därmed också invånarnas känsla av 

mening och sammanhang.  

 

Budget 

Projektledare som planerar och genomför stora delar av projektet, i 

samarbete med kollegor inom avdelningen och övriga inblandade 

förvaltningar.    450 000kr 

 

Material till skyltar, produktion av texter, filmer, digital metoder, 

karta mm 

    300 000kr 

 

Marknadsföring, information mm 

    50 000kr 

 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

Fungerande organisation 

Arbetet inleddes med en omfattande inventering av landskapets 

fornlämningar, med syfte att få full klarhet i vilka informationsskyltar 

Falbygdens museum har rätt att åtgärda och fortsätta ansvara för samt 

vilka fler parter som är aktiva i landskapet. Under arbetets gång har 

ansvar och gränsdragningar tydliggjorts och fördelats mellan främst 

Länsstyrelsen och museet samt mellan vissa föreningar och museet, 

vilket kommer underlätta fortsatt arbete. Likaså har kontakter knutits 

med tomt- och markägare som innehar en skyltad fornlämning innanför 

sina gränser.  

 

En dialog har upprättats med kollega inom Park och Gata, som ansvarar 

för att röja fornlämningarna. Tillsammans har planen för vilka lämningar 

som fortsatt ska skötas av kommunen återaktualiserats. Samtal förs 

fortsatt med Länsstyrelsen om att hitta en bra balans mellan arbetsinsats 

och det ekonomiska bidraget, samt när under säsong gräs får röjas och 

lämningen tillgängliggöras.  
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Information på nytt sätt 

Projektet har åtgärdat 76 platser/informationsskyltar, varav 12 

platser/skyltar åt Länsstyrelsen. Arbetet har bestått av ett omfattande 

textförfattande, där gammal information ersatts med nytt uppdaterat 

material. För att motivera besökaren att fortsätta upptäcka fler platser, 

har varje skylt fått en unik tematext, tex om husdjur, ålder och hälsa 

eller lokala fornfynd. Skyltarna har försetts med foton och bilder i färg, 

som förklarat och förtydligat innehållet. Starka, glada färger har 

medvetet valts för att tilltala fler åldrar och öka synligheten i landskapet.  

 

Flertalet skyltar erbjuder fördjupningsmaterial via QR-koder eller 

liknande. Med hjälp av dessa leds besökaren exempelvis till muntliga 

berättelser, ljud eller filmer. Förhoppningen är att på detta sätt förstärka 

upplevelsen och väcka mer intresse. Metoden används även för att 

förbättra tillgängligheten. Via en QR-kod kan du välja att lyssna på 

skylten istället för att läsa på egen hand. Samtliga skyltar har även 

försetts med en engelsk översättning.  

 

Karta, digitala metoder och utställningar på andra platser 

Förutom skyltmaterial har projektet även tagit fram en karta, Falbygdens 

Fornminnen. Kartan kompletterar de tidigare Follow your Past samt 

Follow your Art genom att omfatta landskapet utanför centralorten. 

Besökare har länge efterfrågat ett samlat material som är lätt att förstå 

och leder ut på Falbygden, inte minst till de gånggrifter som är möjliga 

att besöka. Kartan finns även tillgänglig digitalt via museets hemsida 

samt via Kommunkartan och är även översatt till engelska.  

 

Som sista ambition ville projektet även utforska andra sätt att berätta om 

Falbygdens spännande historia. Under våren 2022 lanseras sammanlagt 

10 ”spots” via den riksomfattande appen Story spot. Med hjälp av den 

kan besökare och invånare lyssna till muntliga berättelser om 

exempelvis Malta Johanna på Stora torget, järnvägens etablering i 

Falköping och Mössebergs kurort. Förhoppningen är att materialet ska 

kunna användas av både invånare, besökare och av skolan.  

 

Erfarenheter från de senaste covidåren har visat på goda effekter av att 

även visa utställningar utomhus, direkt vid historiska platser eller där 

människor rör sig av andra anledningar. För att kunna fortsätta utveckla 

denna verksamhet har ett inköp av belysta montrar för mobila 

utomhusutställningar genomförts.  

 

Reflektioner och lärdomar.  

Innan slutproduktion skickades exempel på skyltar ut på ”remiss”, bland 

annat till representanter för turismutveckling och ungdomsgrupper. 

Återkopplingen var mycket värdefullt för projektet. Avdelningen tar 

med metoden till ordinarie arbete. 
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Projektet hade en ambition att minska mängden skyltar till att endast 

finnas vid fornlämningar som är möjliga att besöka och/eller utgör ett 

tydligt inslag i landskapet. Tyvärr medgav denna gränsdragning inte att 

antalet skyltade lämningar blev färre, i dagsläget.  

 

Målsättningen att nyproducera minst 10 nya skyltar var låg. Projektet 

klarade istället av att arbeta igenom hela den mängden på 76 skyltar som 

inventeringen resulterade i. Det var emellertid ett tidskrävande arbete att 

formulera och sätta så många skyltar. Projektets planering höll därmed 

inte full ut. Utmontering och lansering av skyltar och kartor har fått 

flyttas fram till våren 2022. Alla kostnader och större delen av 

arbetsinsatserna kunde dock hållas inom projektperioden.  

 

Uppföljning ekonomi och budget  

Personalkostnader: grafisk design, projektledare. 

    520 000kr 

 

Material: tryck av skyltar, skyltställningar, tryck av karta, 

utomhusmontrar, produktion av storyspots  

    280 000kr 

 

TOTALT:   800 000kr 

 

 

Överensstämmande med förväntad effekt 

Eftersom huvuddelen insatserna kommer på plats och lanseras under 

våren 2022, går det i nuläget inte att utvärdera mottagande och 

förväntade effekter fullt ut.  

 

Med informationen på plats, kartan, utomhusutställningar och berättelser 

tillgängliga digitalt kommer Falbygdens fornlämningslandskap 

emellertid uppfattas mer enhetligt och eventuellt roligare.  

 

De skyltar som placerats ut har fått positiv respons och 

uppmärksammats, vilket tyder på att de syns på ett annat sätt än tidigare.  

 

Framtid 

Under våren 2022 monteras skyltar ut på plats i landskapet. De lanseras 

tillsammans med Story spots och den nya kartan vid ett specifikt 

tillfälle under våren.  

Falbygdens museum har kontroll över vilket informationsmaterial 

Falköpings kommun ansvarar för och kan på så vis bevaka kvalité och 

skick. Extra exemplar att byta med finns upptryckt. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Elljusspår Åsarp 
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Projektansökan 
Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har i §8 Kfn 2017 (Dnr 2016/00038 823) tagit 

beslut om en inriktning för att uppdatera belysningsanläggningarna på 

kommunens olika elljusspår. Detta grundandes på en 

utredning/tjänsteutlåtande som dåvarande biträdande förvaltningschef 

sammanställde och presenterade 2017.  

Under åren 2018, 2019 och 2020 har investeringsmedel beviljats till 

ovanstående åtgärder. Under 2019 färdigställs två nya 

belysningsanläggningar/elljusspår dels i Kinnarp/Slutarp och dels i Floby. 

Orsaken till att det blir två spår som färdigställs 2019 är att företaget som 

utför arbetet inte hann med arbetet under 2018. Summan som beviljats har 

varit 1.5 miljon/spår och baserades på en beräkning som 

samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort. På grund av omständigheter 

rörande en markägare i Vartofta så får arbetet med spåret i Vartofta skjutas 

till 2022. Efter arbetet med att ha rustat upp belysningsanläggningarna på de 

kommundrivna spåren, så är behovet att fortsatt arbeta för återstående 

föreningsdrivna spår från 2021(Åsarp, Gudhem, Brunnhem) och framåt 

nödvändigt om vi skall nå målet med att alla kommunens spår skall vara 

utrustade med modern och miljövänlig belysning. 

Spåret i Åsarp ligger först i turordning i prioritering av ovanstående. Det 

kommer komma ifråga om nytänkande kring spårets dragning och 

utveckling i samband med ovanstående. Dessa frågor bör vara möjliga att 

föra in i diskussionen då arbetet med vissa av de föreningsdrivna spåren 

kommer att ske ideellt. Det är dock belysningen som är i fokus. Arbetet med 

de föreningsdrivna spåren påverkas av att det befintliga spåret i Åsarp 

kommer att avvecklas under 2021. En utvecklad plan för ett nytt finns 

framtaget av Åsarps IF, ett kortare spår än nu men på samma område. 

Syfte 

En levande mötesplats som bidrar till en god folkhälsa. Miljömedveten 

satsning med låg energiförbrukning 

Målsättning 

Folkhälsa, en levande landsbygd, gemenskap, en meningsfull fritid för 

många      

Tidsplan 

Klart 2021.  

Målgrupp 

Elever, invånare, föreningar, näringsliv. 
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Metod 

Dialog, samverkan, olika modeller vid olika uppkomna 

problem/frågeställningar. 

Förväntade effekter 

Folkhälsa, levande landsbygd, samsyn, gemenskap, uppfyllelse av 

läroplanens mål, meningsfull fritid för många      

Budget 

700 000:- Summan betalas ut som ett bidrag till Åsarps IF som sedan har 

ansvaret och håller i investeringen. 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

Ett nytt elljusspår i området vid Åsarps IP, ledbelysning och kabel nedgrävd 

i mark. Elljusspåret är 400 m långt med påbyggnadsmöjligheter i framtiden. 

Elljusspåret är gjort på hårdgjord yta vilket innebär en god tillgänglighet för 

alla. Elljusspåret ligger mitt i en levande mötesplats med intilliggande 

fotbollsplaner, padelbana, utegym, idrottshall m.m. 

Uppföljning ekonomi och budget  

Elljusspåret blev billigare än väntat. Totala kostnaden blev 285 000:- 

Överensstämmande med förväntad effekt 

Ja 

Framtid 

Förhoppningarna är att få till stånd en restaurering av nuvarande elljusspår 

till modernt snitt. Detta innebär en dragning som är anpassad till dagens 

krav och möjlighet. Viss kommunal mark tas i anspråk och spåret anpassas 

så att det inte passerar djurhagar. Föreningen har visat viss vilja för detta 

ändamål och troligtvis kommer en ansökan att författas som blir aktuell 

inför 2023 års ansökningar av strategiska utvecklingsmedel. 
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§ 43 Dnr 2022/00124 

Ändring av verksamhetsområdet för Stenstorp gällande 
vatten, spillvatten och dagvatten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 

verksamhetsområdet för Stenstorp gällande vatten, spillvatten och 

dagvatten enligt tekniska nämndens förslag.     

2  Ändringen ska gälla från och med den 15 juni 2022. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden föreslår en utökning av verksamhetsområdet för 

Stenstorp gällande vatten, spillvatten och dagvatten. Enligt 6 § lag om 

allmänna vattentjänster får kommunfullmäktige besluta om 

verksamhetsområde och vilka tjänster som ska tillhandahållas. Förvaltningen 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-11 

Tekniska nämndens beslut § 15/2022 

Tekniska nämndens förslag till ändring av verksamhetsområde (karta), 2022-

02-28  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Sara Cronholm   Kommunjurist      sara.cronholm@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Ändring av verksamhetsområdet för Stenstorp gällande 
vatten, spillvatten och dagvatten 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 

verksamhetsområdet för Stenstorp gällande vatten, spillvatten och 

dagvatten enligt tekniska nämndens förslag.     

2 Ändringen ska gälla från och med den 15 juni 2022.           

Sammanfattning  

Tekniska nämnden föreslår en utökning av verksamhetsområdet för 

Stenstorp gällande vatten, spillvatten och dagvatten. Enligt 6 § lag om 

allmänna vattentjänster får kommunfullmäktige besluta om 

verksamhetsområde och vilka tjänster som ska tillhandahållas. Förvaltningen 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändringen.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 28 februari 2022, § 15, att föreslå 

kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av verksamhetsområde 

gällande Stenstorp. 

Ett verksamhetsområde regleras i lagen om allmänna vattentjänster som ett 

geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhanda 

tjänster för vatten och avlopp. De vattentjänster som kommunen kan 

tillhandahålla inom verksamhetsområde är dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten. Inom ett verksamhetsområde kan en eller flera va-tjänster 

tillhandahållas.  

Den föreslagna ändringen innebär en utökning av redan befintligt 

verksamhetsområde för att verkställa detaljplaner och där va-huvudmannen 

bedömer att det finns behov av justering. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att om det med 

hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhäng för en viss befintlig 
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eller blivande bebyggelse, ska kommunen 1. bestämma det 

verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 

ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, 

tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Av 7 § 

samma lag framgår att av ett beslut om allmän va-anläggnings 

verksamhetsområde ska det framgå vilka fastigheter som 

verksamhetsområdet omfattar.  

Mot bakgrund av tekniska nämndens bedömning föreslår kommunlednings-

förvaltningen kommunfullmäktige att ändra verksamhetsområdet för 

Stenstorp gällande vatten, spillvatten och dagvatten enligt tekniska 

nämndens förslag. Ändringen ska gälla från och med den 15 juni 2022.  

Finansiering 

Tekniska nämnden anger att utökning av verksamhetsområdena innebär 

kostnader för anslutning av en fastighet. Kostnaden finansieras dels genom 

anslutningsavgift för fastighetsägaren och dels genom VA-avdelningens 

investeringsmedel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-11 

Tekniska nämndens beslut § 15/2022 

Tekniska nämndens förslag till ändring av verksamhetsområde (karta), 2022-

02-28  

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

Adela Kapetanovic, VA-chef  

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 









 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-04 
 

 

  
 

 

§ 44 Dnr 2022/00181 

Upphävande av miljöpolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

miljöpolicy antagen den 31 januari 2011, § 6 från och med den 15 juni 

2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade om miljöpolicy för Falköpings kommun i 

januari 2011. Policyn har tre fokusområden för att minska negativ 

miljöpåverkan: transporter, lokaler, mat. 

Den 28 juni 2021, § 76 beslutade kommunfullmäktige om en ny 

klimatstrategi för Falköpings kommun. Miljöpolicyns innehåll har flyttats 

över till klimatstrategin och miljöpolicyn bör därför upphävas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-13  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Edvin Ekholm   Chef utveckling och processledning  edvin.ekholm@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Upphävande av miljöpolicy 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

miljöpolicy antagen den 31 januari 2011, § 6 från och med den 15 juni 

2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade om miljöpolicy för Falköpings kommun i 

januari 2011. Policyn har tre fokusområden för att minska negativ 

miljöpåverkan: transporter, lokaler, mat. 

Den 28 juni 2021, § 76 beslutade kommunfullmäktige om en ny 

klimatstrategi för Falköpings kommun. Miljöpolicyns innehåll har flyttats 

över till klimatstrategin och miljöpolicyn bör därför upphävas. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade om miljöpolicy för Falköpings kommun i 

januari 2011. Policyn har tre fokusområden för att minska negativ 

miljöpåverkan: transporter, lokaler, mat. 

Den 28 juni 2021, § 76 beslutade kommunfullmäktige om en ny 

klimatstrategi för Falköpings kommun. Strategin innehåller ett antal 

fokusområden, bland annat de tre som finns med i miljöpolicyn från 2011.  

Förvaltningens bedömning 

Miljöpolicyns innehåll med de tre fokusområdena har kort sagt flyttats över 

till klimatstrategin där de uppdaterats och kompletterats med fler 

fokusområden. Med anledning av ovanstående bedömer 

kommunledningsförvaltningen att miljöpolicyn, antagen den 31 januari 

2011, § 6 kan upphävas.    

Finansiering 

Ingen finansiering är aktuell.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-13  

Beslutet ska skickas till 

Edvin Ekholm, Chef utveckling och processledning 

Anna-Karin Linder, administratör 

 

Edvin Ekholm 

Chef utveckling och processledning 



1 (1) 

      

Anmälningsärenden till kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 maj 2022 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 

1 Statistik över inkomna synpunkter till kommunledningsavdelningen 

via programmet DF respons 

2 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2022 – 

Remissvar gällande handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 

olyckor 

3 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2022 – 

Budgetförutsättningar för flerårsplanen för åren 

2023–2025 

4 Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor 2022-03-21 

5 Protokoll - Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 2022-04-07 

6 Protokoll från kommunala pensionärsrådet den 7 april 2022 

7 Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg den 4 april 2022 

8 Protokoll från Miljönämnden östra Skaraborg den 4 maj 2022 

9 Mötesanteckningar från ägardialog med Falköpings Hyresbostäder AB 

2022-05-02 

 

 



1 (11) Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2022-01-01 - 2022-03-31

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 18 94,7%

Öppna 1 5,3%

Totalt 19 100,0%

Totalt

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2022

Total 6 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Registrerade synpunkter (2022-01-01 - 2022-03-31) 



2 (11) Synpunkter och frågor

 

Status Antal %

Handläggare har svarat 11 57,9%

Svar ej önskat/möjligt 5 26,3%

Mottagningsbekräftelse skickad 3 15,8%

Totalt 19 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 19 100,0%

Totalt 19 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 10 55,6%

Lite 4 22,2%

Inte alls 2 11,1%

Irrelevant 2 11,1%

(blank) 0,0%

Totalt 18 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera inte 9 47,4%

Publicera 9 47,4%

Handläggaren beslutar 1 5,3%

Totalt 19 100,0%
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Publicera

Handläggaren
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3 (11) Synpunkter och frågor

Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 19 100,0%

Totalt 19 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 19 100,0%

Totalt 19 100,0%

100% 

Extern
(synpunkt från
allmänheten)

100% 

Nej



4 (11) Synpunkter och frågor

Fördelning per avdelning

 

Avdelning Antal Fördelning

Kommunledningsförvaltningen 19 100,0%

Ekonomiavdelningen 1 5,3%

Hållbar utveckling 1 5,3%

Kommunikationsavdelningen 1 5,3%

Näringslivsavdelningen och turismutveckling 6 31,6%

Stadsbyggnadsavdelningen 5 26,3%

Utveckling och processledning 5 26,3%

Totalt 19 100,0%

6 

5 

5 

1 

1 

1 

0 1 2 3 4 5 6 7

Näringslivsavdelningen och turismutveckling

Utveckling och processledning

Stadsbyggnadsavdelningen

Hållbar utveckling

Ekonomiavdelningen

Kommunikationsavdelningen

Fördelning per avdelning 

Antal



5 (11) Synpunkter och frågor

Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Förslag 12 44,4%

Fråga 11 40,7%

Klagomål 4 14,8%

Totalt 27 100,0%

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen

44% 

41% 

15% 

Förslag

Fråga

Klagomål

1 
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1 

4 

4 

3 

1 

1 

2 

0 1 2 3 4 5 6

Ekonomiavdelningen

Hållbar utveckling

Kommunikationsavdelningen

Näringslivsavdelningen och turismutveckling

Stadsbyggnadsavdelningen

Utveckling och processledning

Antal 

Ekonomiavdelni
ngen

Hållbar
utveckling

Kommunikation
savdelningen

Näringslivsavdel
ningen och

turismutvecklin
g

Stadsbyggnadsa
vdelningen

Utveckling och
processledning

Klagomål 1 1 2

Förslag 1 4 4 3

Fråga 1 5 3 2

Synpunktstyp per avdelning 



6 (11) Synpunkter och frågor

Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Fysisk miljö 13 54,2%

Service & tjänster 7 29,2%

Information/webb 2 8,3%

Övrigt 1 4,2%

Öppettider/tillgänglighet 1 4,2%

Totalt 24 100,0%
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1 

1 

0 2 4 6 8 10 12 14

Fysisk miljö

Service & tjänster

Information/webb

Övrigt

Öppettider/tillgänglighet

Synpunkten avser 

Antal



7 (11) Synpunkter och frågor

Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 6 31,6%

Kommer att åtgärdas 3 15,8%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 3 15,8%

Tas med vid framtida planering 2 10,5%

Åtgärdat 2 10,5%

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat] 1 5,3%

Ingen åtgärd genomförs 1 5,3%

Framförd till berörd personal 1 5,3%

Totalt 19 100,0%
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8 (11) Synpunkter och frågor

Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 12 63,2%

Vill ej bli kontaktad 5 26,3%

Per brev 1 5,3%

Per telefon 1 5,3%

Totalt 19 100,0%

3 - 5 dagar

6 - 10 dagar

11-15 dagar

16 dagar +

Obesvarade

Svar ej önskat/ direktsvar

Totalt

63% 

27% 
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Per e-post

Vill ej bli
kontaktad

Per brev

<= 2 dagar 3 - 5 dagar 6 - 10 dagar 11-15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej
önskat/

direktsvar

Antal 12 1 0 0 0 0 6
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<= 2 dagar 3 - 10 dagar 11-15 dagar 16 dagar + Obesvarade
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Antal 5 8 0 0 1 5
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Svarstider handläggarens svar [10 dagar] 

<= 10 dagar 11 - 20 dagar 21-30 dagar 31 dagar + Inte avslutade

Antal 16 2 0 0 1
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20

Antal dagar till ärendet avslutades [30 dagar] 



9 (11) Synpunkter och frågor

Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Kommer att åtgärdas 3

Förfallet hus i Vartofta 18660 1

Träd Fåraberget 18605 1

Uppdateradade siffror om ekonomi på Webben? 18616 1

Tas med vid framtida planering 2

Amningsrum i centrum 18577 1

Buss till city 18529 1

Åtgärdat 2

Kommunens hemsida 18480 1

Mataffär i centrum 18343 1

Totalt 7



10 (11) Synpunkter och frågor

Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 1

Näringslivsavdelningen och turismutvecklingGeopark 18638 1

Totalt 1



11 (11) Synpunkter och frågor

Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

Obesvarat 1

Näringslivsavdelningen och turismutvecklingEko stormarknad i Falköping 18595 1

Totalt 1



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-03-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 26 Dnr 2021/00546 

Besvarande av remiss om handlingsprogram enligt 
lagen om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna nedanstående yttrande 

över handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Sammanfattning 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har skickat handlings-

program enligt lag om skydd mot olyckor till kommunstyrelsen för remiss. 

Programmet omfattar det förebyggande samt skadeavhjälpande arbetet. 

Kommunledningsförvaltningen har kommit med synpunkter på förslaget, 

men bedömer att lag, förordning och föreskrifter i allt väsentligt är upp-

fyllda.   

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 

protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommun-

ledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-10 

Missiv till förslag till handlingsprogram, 2021-12-20 

Förslag till handlingsprogram, 2021-12-20 

  

 

Paragrafen skickas till  
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Anmäls till kommunstyrelsens delegationsbeslut 

Sara Cronholm, kommunjurist  

            



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-03-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 31 Dnr 2022/00126 

Budgetförutsättningar för flerårsplanen för åren  
2023–2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta budgetförutsättningar 

för åren 2023–2025 enligt bilaga. 

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för 

åren 2023–2025, vilket ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 

31 augusti 2022. 

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger de kommunala bolagen i uppgift att 

ta fram budgetunderlag för perioden åren 2023–2025 som ska skickas till 

Falköpings kommuns budgetberedning senast den 31 augusti 2022.  

Sammanfattning 

Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de 

ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som Falköpings 

kommun och dess bolag har inför budgetarbetet till flerårsplan för åren 

2023–2025. Budgetförutsättningarna utgår från kommunens styrdokument 

för verksamhets- och ekonomistyrning. 

I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan som ligger till grund för 

årets budgetarbete samt de beräkningsuppgifter som ska användas vid 

framtagandet av nämndens budgetunderlag som ska skickas till Falköpings 

kommuns budgetberedning senast den 31 augusti år 2022. 

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 

protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommun-

ledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-16 

Budgetförutsättningar för åren 2023–2025 

  

 

Paragrafen skickas till  
Alla nämnder 

Kommunens bolag 

Anmäls till kommunstyrelsens delegationsbeslut 

Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef               



 
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 

 

Sida 

1 (2) 

Datum 

2022-03-21 

 

 

 
Ledamöter   Ersättare 
Per Halldén (M) Ordförande Johanna Svensson (S) 
Rune Lennartsson (C)  Lisbeth Ek (S) 
Inga-Lill Bergsten (S)  Elias Assio (M) 
Angela Joelsson (KD) 
Dag Högrell (L)   

           Heléne Svensson (S)  Morgan Billman (M) 
   Corry Thuresson (S)   
 
 
 

 
Kenth Karlsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF 
Margareta Nilsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF 
Inga-Maj Johansson, Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB 
Lilian Göthberg, Falköpings Reumatikerförening 
Monica Setterberg, Falköpings Reumatikerförening 
Leif Brandt, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL 
Stig Johansson, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL 
Marita Johansson, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, DHR 
Agneta Lindblom, Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU 
 
 
 
Tjänstepersoner 
Linda Karelid, kanslichef 
Anders Winlöf, Valnämndens ordförande 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
 
 

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 

Måndagen den 21 mars kl 18:00- 19:15  

 

Ärende 

1. Information från valnämnden inför val 2022 

Linda Karelid, kanslichef och Anders Winlöf, Valnämndens ordförande informerade 

om tillgänglighet i kommunens vallokaler.  

2. Inkomna frågor  

Har Falköpings Kommun varit i kontakt med Västtrafik om buss upp till Tåstorps 

boendet och till nya affärsområdet Jula, Willys, Biltema? Idag finns det inte säkra 

vägar för varken cykel eller promenerande. 

Borde inte politiken tänka på och planerar in kollektivtrafiken när nya områden eller 



boenden byggs? Det vore bra med ett övergångsställe uppe vid Biltema. En bro över 

vägen har väl också diskuterats kommunalt. 

Har Falköpings Kommun svårt att sätta upp skyltar till ex Tåstorps boendet?  

Svar från politiken: 

En trafikstrategi är på gång. Det är inte kommunen som äger frågan om kollektivtrafik, 

men kommunen har pågående samtal med Västtrafik. Det är inga enkla samtal och det 

går väldigt långsamt. 

När det gäller övergångställe och bro vid Biltema så är det så att det är Trafikverkets 

vägar, så det är de som bestämmer över dom. Även där pågår en dialog med 

Trafikverket om just övergångsställe. 

Det finns skyltar som verksamheten av någon anledning inte använder sig av.  

 

3. Övriga frågor 

Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB,  och 

Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, lyfter att kommunen dragit 

in utbetalning för habiliteringsersättningen för daglig verksamhet, from mars 2021, om 

personen inte kunde närvara fysiskt. Detta ledde till att flera personer missat sin 

ersättning. Föreningarna var 2020 i kontakt med ansvariga politiker och blev då lovade 

att deltagarna på daglig verksamhet skulle få sin ersättning. Det var ersättningen för 

den dagliga verksamheten som drogs in, men de fick som tur var den extra 

ersättningen som betalades ut från staten. En skrivelsen lämnas till Anna-Karin som 

lämnar den vidare till socialförvaltningens nämndsekreterare.  

 

När man bokar Vindängens idrottshall så funkar inte de automatiska dörröppnarna 

efter skoltid Anna-Karin tar med det till fastighetschefen. 

 

Kenth Karlsson frågar hur det kunde beslutas att en blivande förskoleklasselev blev 

skolplacerad på Centralskolan istället för på en funktionsanpassad skola som 

Vindängen? 

Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar önskar ett tillägg till de framtagna 

Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass. Tillägget skulle vara ytterligare ett  

urvalskriteriet till de redan 4 urvalskriterierna som finns om vårdnadshavares 

önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgå: Särskilda skäl skall beaktas speciellt 

om tillgänglighet.  

Frågan lyftes om någon risk och konsekvens analys gjorts då riktlinjerna togs, med 

tanke på att placera elever på ej funktionsanpassade skolor? 

Föreningarna kommer komma in med en skrivelse rörande detta till Barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Synpunkt om plogning, Margaretagatan och Idrottsgatan har inte haft plogade 

trottoarer på hela vintern. Frågan skickades via DF och fick ett väldigt konstigt svar, 

att det finns inte plats. Vad finns det inte plats till?  

Den skottade snön som finns i stora högar har inte forslats bort, det kan inte vara bra 

ur en miljöaspekt när det smälter.  

Nästa möte måndagen den 23 maj kl. 18.00. 

 

Per Halldén 

Ordförande 
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§ 12 Dnr 2021/00455 

Information om projektet "Platssamverkan Ranten" 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Under hösten 2020 framkom Rantenområdet ett behov av en djupare analys 

kring trygghet och säkerhet i området. Parterna var överens om att det var 

nödvändigt att skapa en samlad och gemensam bild över läget. 

Trygghetsanalysen presenterades för Kommunstyrelsen i mars 2021, varpå 

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att i samverkan med 

Jernhusen, Polismyndigheten och berörda fastighetsägare, ta fram en 

handlingsplan med förslag på ansvar och aktiviteter för att stärka och 

utveckla Ranten och stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 

attraktivitetshänseende. 

 

I handlingsplanen, som presenterades för kommunstyrelsen utskott för social 

hållbarhet i september 2021 ges förslag på att initiera ett projekt kallat 

Platssamverkan Ranten enligt en modell om lokal platssamverkan.   

 

Lokal Platssamverkan innebär att kommuner, fastighetsägare, butiksägare, 

föreningar, boende och andra aktörer går samman i en fristående, icke-

vinstdrivande, organisation. Tillsammans tar man ett gemensamt ansvar för 

att genomföra insatser som var och en inte kan åstadkomma själv i ett lokalt 

avgränsat område, till exempel ett torg, ett bostadskvarter, en handelsplats 

etc. Syftet är att skapa en säker, trygg och attraktiv miljö genom att ta ansvar 

för renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning,   

 

Området ska genom Lokal Platssamverkan utvecklas till en plats där 

människor vill bo och vistas och där företag vill etablera sig och 

förhoppningen är att fastighetsvärdena och omsättningen för handel och 

restauranger ska öka. Det finns således både en tydlig samhällsnytta och en 

stor affärsnytta med arbetssättet.  

 

Ett treårigt projekt om Platssamverkan Ranten startades i och med beslut i 

kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet i oktober 2021. På utskottets 

möte 7 april 2022 ges en lägesuppdatering i projektet. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 
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§ 13 Dnr 2022/00174 

Information om gymnasieungdomars mående under 
coronapandemin  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Studier på nationell nivå har visat att avsaknaden av sociala aktiviteter både i 

och utanför skolan har bidragit till sämre mående hos unga. Organisationen 

BRIS hade fler stödkontakter än någonsin under 2020. Samtal om ångest 

ökade med 61 % och samtal om nedstämdhet 55 %. Fysisk aktivitet har 

minskat då stillasittande i hemmet har ökat och idrottsaktiviteter pausats.    

 

Under 2021 genomfördes en lokal undersökning bland Ållebergsgymnasiets 

elever kring pandemins effekter på ungas livssituation. Resultatet visade att 

ungdomar haft minskade sociala kontakter, mindre att göra på fritiden samt 

minskad motivation och sämre möjligheter att delta i samhället. Unga uppger 

att den psykiska hälsan har påverkats negativt och har ett stort behov av 

fysiska mötesplatser och sociala aktiviteter. 

 

Med syftet att fler unga engagerar sig i samhället, har en meningsfull fritid, 

att gemenskapen på skolan ökar där en god arbets- och studiemiljö främjas 

har gymnasiets ledning och kultur- och fritidsförvaltningens strategiska 

avdelning tagit fram åtgärder tillsammans. Kultur- och fritidsförvaltningens 

uppdrag om att stärka ungas inflytande och delaktighet, inkludering och 

fysisk aktivitet kan bidra till skolans mål om demokrati, inflytande och 

lärande. Kopplingen till civilsamhället kan också gynna såväl unga som 

föreningslivet i stort då föreningar bjuds in att samverka i aktiviteter för att 

stärka en kultur av egenorganisering på gymnasiet. Genom att själva 

organisera sig utifrån intresse styr unga själva över utbudet. Att möjligheter 

till sociala, kulturella och fysiska aktiviteter finns i anslutning till skoltid 

skapar god tillgänglighet och möjlighet till meningsfull fritid för fler. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 
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§ 14 Dnr 2021/00478 

Information om kommunens dopningsförebyggande 
arbete  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Falköpings kommun samverkar med Polisen och gym i Falköping i arbetet 

med att förebygga dopning. Bland annat anges detta i Polisens och 

Falköpings kommuns gemensamma medborgarlöfte för 2022 som ett 

fokusområde. På kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets 

sammanträde 7 april ges en lägesbild och information om det förebyggande 

arbetet.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 
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§ 15 Dnr 2018/00494133 

Uppföljning om medel till projekt om uppsökande 
föräldrastöd från potten för schablonersättning 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens beslutade den 9 januari 2019, § 9, att finansiera projektet 

”Uppsökande föräldrastöd” med en miljon kronor från potten för schablon-

ersättning. Det beslutades också att projektet skulle delrapporteras en gång 

per halvår för att bedöma insatsernas effektivitet. Schablonersättningen är en 

ersättning från staten för vissa kostnader i mottagandet av asylsökande. 

Beslutet om medel till projektet grundade sig i att såväl socialnämnd som 

somaliska föräldraföreningen påtalat att föräldrar har ett behov av stöd i sin 

föräldraroll. Projektet om uppsökande föräldrastöd bedrevs inledningsvis 

genom halvårsvisa avtal mellan kommun och somaliska föräldraföreningen. 

Avtalet innebar att somaliska föräldraföreningen hade en projektledare 

anställd med uppdrag att utbilda föräldrar i föräldraskapsstödsmetoden ABC.  

Den 10 december 2022, § 35, beslutade kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet att godkänna ett nytt projektdirektiv och låta projektet gå över i 

kommunal regi. Bakgrunden till detta var att projektet inte nått upp till sina 

mål om att knyta kontakter med kommunala verksamheter samt att utbilda 

80 föräldrar per termin i föräldraskapsmetoden ABC. Ytterligare faktorer 

som påverkade förutsättningarna för en fortsättning var att projektledaren 

avsade sig uppdraget samt att kommunen såg ett behov av att nå fler utlands-

födda föräldrar än somalier.  Det nya projektdirektivet innebär att 

kommunen är projektägare för projektet genom en tjänst på 40 procent. 

Projektledarens uppdrag är att utveckla det föräldraskapsstöd som finns i 

Falköpings kommun genom följande insatser. 

- Nå föräldrar från olika kulturer i högre utsträckning  

- Nå föräldrar till barn i olika åldrar i högre utsträckning  

- Samordnas i högre utsträckning mellan de aktörer som erbjuder stöd 

- Öka föräldrars kunskap om de insatser som finns  

- Öka kunskapen hos de verksamheter som bedriver föräldraskapsstöd 

om föräldrars behov av stöd  

Projektledaren, Fia Liljeblad, har nu jobbat i snart ett och ett halvt år. Hon 

har fört dialog med ett stort antal verksamheter i Falköping som bedriver 

föräldraskapsstöd för att fånga upp både vad som görs och vad som finns 
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behov av att göra. I samverkan med somaliska föräldraföreningen, islamska 

föreningen och Connect har projektet utbildat åtta föräldrastödjare i metoden 

Föräldraskapsstöd i Sverige – FÖS, där en svensktalande tillsammans med 

en arabisk/somalisktalande håller i kurser för föräldrar om att vara ny 

förälder i Sverige. Tre somalisktalande grupper och en arabisktalande grupp 

har genomförts och det finns en stor efterfrågan hos somalisktalande 

föräldrar att fortsätta prata om föräldraskap och socialtjänst. Nya grupper är 

på gång att starta. ABC är ett föräldraskapsstöd som i dagsläget erbjuds via 

familjecentralen för barn mellan 3–6 år, och projektledaren undersöker nu 

möjligheter till att starta ABC-metoden för barn mellan 6–12 år och utbilda 

gruppledare till detta. Hon kikar även på möjligheten att vara med i ett 

forskningsprojekt för ABC- tonår som är under utveckling av Karolinska 

Institutet. Ett initiativ som är under uppstart är pappagrupper för 

tonårsföräldrar. Ett arbete pågår också för att samla information om 

föräldraskapsstödsinsatser på en webbsida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande information om uppföljning om medel till projekt för 

uppsökande föräldraskapsstöd från potten för schablonersättning 
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§ 16 Dnr 2022/001710 

Information om utvecklingsarbete kring psykisk hälsa 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Nathalie Urbäck och Emelie Westerling, projektledare instruktörer i MHFA i 

Falköping berättar om ett projekt kring psykisk hälsa. Arbetet handlar att 

sprida kunskap i samtliga förvaltningar utifrån MHFA som står för första 

hjälpen till psykisk hälsa och är en utbildning för att känna igen och ingripa 

när någon mår dåligt. Det handlar också om andra suicidpreventiva insatser 

såsom att uppmärksamma suicidpreventiva dagen samt att ha ett pilotprojekt 

med metoden YAM – youth awarness of mental health på några skolor i 

kommunen. Metoden går ut på att förebygga psykisk och hälsa och 

självmord genom klassrumsdialoger. 
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§ 17 Dnr 2022/00160 

Information om kommunens demokratistärkande arbete  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

I Falköpings kommun är valdeltagandet gällande kommunval totalt sett 

oförändrat mellan 2014 och 2018. På en fördjupad bild kan det dock 

urskiljas en växande klyfta i det politiska deltagandet bland invånarna. I ett 

fåtal valdistrikt ökar valdeltagandet medan det i 12 valdistrikt har minskat 

mellan 2014 och 2018. Lägst valdeltagande är det i Ranten/Grönelund (76 

%) som också är det valdistrikt med flest unga väljare. Unga vuxna som är 

18-29 år är också den åldersgruppen med lägst valdeltagande. Högst 

valdeltagande ser vi i distriktet Broddetorp där det är närmare 95 %.  

 

Att göra demokratin tillgänglig för fler är särskilt aktuellt för invånare med 

utländsk bakgrund. Valmyndighetens statistik visar här stora skillnader. 

Exempelvis är valdeltagandet för inrikesfödda kvinnor 89 % och bland 

utrikesfödda kvinnor deltar 66 %. Därtill deltar 87 % av röstberättigade män 

med svenskt medborgarskap och 51 % av män med utländskt 

medborgarskap.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har givit sin förvaltning i uppdrag att arbeta med 

demokratistärkande insatser i samband med valåret. Det pågår lokala 

demokratiprojekt och kunskapshöjande aktiviteter och evenemang löpande 

riktade till olika grupper.  

 

Kommunledningsförvaltningen gör en översikt av samtliga förvaltningars 

insatser som har koppling till valåret. Därtill är det viktigt att följa 

utvecklingen av valdeltagandet då deltagandet i sig är en indikation på 

förtroendet för organisationen samt känslan av inflytande och delaktighet i 

samhället.  

Underlag 

Statistik hämtat från Valmyndigheten 
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§ 18 Dnr 2022/00056 

Information från samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet förbinder sig 

kommunen att ha ett gemensamt forum för kommunen och HSN med 

förtroendevalda från respektive organ. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete, 

som forumet heter i Falköping sammanträder som regel 4 gånger per år. 

Under Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes sammanträde den 4 april år 2022 

behandlas följande ärenden; 

 Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

 Redovisning av delegationsbeslut  

 Återrapport av Psykiatriveckan  

 Återrapport av Ungdomsprojektet  

 Återrapportering av Landsbygdsbidraget  

 Folkhälsopriset  

 Rapport från Ungdomsmottagningen  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-24 
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FLLKÖPING

Kommunala Pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-04-07

Sida

1(10)

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Falköpingssalen, Stadshuset klockan 09:00 — 12:20
Ajournering klockan 11:10— 11:20

Sture Olsson (M), Ordförande
Agnetha Sterner, PRO, §§ 1 — 6, 09:00 — 12:05
Kerstin Johansson, PRO
Kerstin Belfrage, SKPF
Barbro Westergren, SKPF
Ulla-Britt Hellman, SPF
Marianne Manke, SPF, §§ 1 — 6, 09:00 — 12:15
Inga -Maj Eneqvist, SPF, tjänstgörande ersättare, §§ 1 —6, 09:00 — 12:15
Margareta Håkansson, RPG, tjänstgörande ersättare, §§ 1 —6, 09:00 — 12:15
Marie Post (S)
Sam Ju brant (KD)

Ove Gustafsson, PRO
Märtha Liljegren, SKPF
Ulla Lisa Karlberg, SKPF
Roger Lundberg (S)

Carin Karlsson, nämndsekreterare
Eva Olofsson, biträdande socialchef, §§ 1 — 4
Ulf Johansson, verksam hetschef, § 4
Magnus Schedin, socialchef, del av § 4

Kerstin Belfrage, SKPF

Canti Ovirk--JärÄi
Carin Karlsson

Sture Olsson

Kerstin Belfrage

Paragrafer §§ 1 — 7

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat.

Kommunala Pensionärsrådet

2022-04-07

2022-04-2.0

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift

Carin Karlsson



FLAKÖP119.9
Kommunala Pensionärsrådet

Ärendelista

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(10)

Sammanträdesdatum

2022-04-07

§ 1 Dnr 29226

Val av justerare .................................................................................................3

§2 Dnr 29227

Föregående protokoll .......................................................................................4

§ 3 Dnr 2021/00138

Information om socialnämndens statsbidrag och
stimulansmedel för år 2021 ..............................................................................5

§ 4 Dnr 32288

Verksamhet Hemstöd .......................................................................................6

§ 5 Dnr 29231

Kösituationen ....................................................................................................7

§ 6 Dnr 29228

Information från socialnämnden ......................................................................8

§ 7 Dnr 29229

Övriga frågor ...................................................................................................10

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖP199
Kommunala Pensionärsrådet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(10)

Sammanträdesdatum

2022-04-07

§ 1 Dnr 29226

Val av justerare

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Kerstin Belfi-age, SKPF, utses till att justera dagens protokoll. Tid för
justering är onsdagen den 13 april, Ranliden.

Justerarnas signaturer

//__b
Protokollsutdraget bestyrks



FL\LKÖPING

Kommunala Pensionärsrådet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(10)

Sammanträdesdatum

2022-04-07

§ 2 Dnr 29227

Föregående protokoll

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Beslutsunder lag

Kommunala pensionärsrådet, protokoll 2021-12-02

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖP19.9
Kommunala Pensionärsrådet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(10)

Sammanträdesdatum

2022-04-07

§ 3 Dnr 2021/00138

Information om socialnämndens statsbidrag och
stimulansmedel för år 2021

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Biträdande socialchef Eva Olofsson informerar kommunala pensionärsrådet
om statsbidrag och stimulansmedel för åren 2021 — 2022. Rådet ges
möjlighet att ställa frågor.

Presentationen biläggs protokollet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖP11.2
Kommunala Pensionärsrådet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(10)

Sammanträdesdatum

2022-04-07

§ 4 Dnr 32288

Verksamhet Hemstöd

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Verksamhetschef Ulf Johansson och socialchef Magnus Schedin har en
dialog med kommunala pensionärsrådet och svarar på frågor kring
verksamhet hemstöd. I verksamhet hemstöd ingår bland annat hemtjänst,
korttidsvård, växelvård och trygghetslarm.

Ämnen som diskuteras är;

- Dokumentation inom hemtjänst

- Brukartimmen

- Genomförandeplan

- Minutstyrning inom hemtjänsten

- Lagen om valfrihetssystem (LOV)

- Rekrytering av personal

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖPC2
Kommunala Pensionärsrådet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(10)

Sammanträdesdatum

2022-04-07

§ 5 Dnr 29231

Kösituationen

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing

Kö till särskilt boende: ingen kö

Kö till demensboende: 6 stycken

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FAKÖP119.9

Kommunala Pensionärsrådet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(10)

Sam manträdesdatum

2022-04-07

§ 6 Dnr 29228

Information från socialnämnden

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Ordförande Sture Olsson (M) informerar kommunala pensionärsrådet om de
ärenden som socialnämnden behandlat sedan Rådets senaste sammanträde.

December
• Socialnämndens verksamhetsplan 2022 — 2024 med

verksamhetsbudget för 2022.

• Internkontrollplan för socialnämnden 2022.

• Uppföljning av revisionen granskning gällande ekonomistyrning och
uppföljning för barn och unga.

• Remiss från VästKom avseende Hälso- och sjukvårdsavtal.

• Remiss från VästKom avseende färdplan — Länsgemensam strategi
för god och nära vård.

• Regional överenskommelse för hjälpmedel.

J anuar i
• Verksamhetsinformation om arbetet med våld i nära relationer.

• Rapport om att det är ett mycket ansträngt personalläge utifrån covid-
19. Flera verksamheter har stängt.

Febr uar i
• Verksamhetsinformation om kommunens arbete med missbruksvård.

• Socialnämndens verksamhetsredovisning 2021.

• Socialnämndens internkontrollrapport för 2021.

• Information om statsbidrag och stimulansmedel för år 2021.

• Ansökan om strukturmedel för utvecklad samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.

Mars
• Besvarande av remiss avseende samverkansavtal digitala hjälpmedel.

• Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till
personal inom hemtjänst och särskilt boende.

Justerarnas signaturer

e j

Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖPN9,
Kommunala Pensionärsrådet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(10)

Sammanträdesdatum

2022-04-07

• Besvarande av remiss från socialstyrelsen — förslag på nya
föreskrifter avseende vissa SoL och LSS verksamheter.

• Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021.

J usterarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FMLKÖP19.2

Kommunala Pensionärsrådet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(10)
Sammanträdesdatum

2022-04-07

§ 7 Dnr 29229

Övriga frågor

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Aktivitetssamor dnar na
Pensionärsorganisationerna har många frågor kring aktivitetssamordnarnas
syfte och uppdrag. Man undrar hur deras tjänster och aktiviteter är
finansierade.

Pensionärsorganisationerna upplever att aktivitetssamordnarna bedriver en
parallellorganisation. Går det att hitta sätt att samarbeta?

Belysning kyr kalMn
Kommunen har inte satt upp belysning vid kyrkogården/nya kapellet.
Medlemmar påtalar att det är mörkt. Vem äger ansvaret för frågan i
kommunen?

Senior kollo 2022
Ingen har arbetat med frågan inför sommaren 2022, så det blir inget.

För samlingshemmet
Pensionärsorganisationerna önskar att få hyra församlingshemmet för att ha
sina möten där. Är det möjligt?

För eningsbidr ag
Ansvaret för föreningsbidragen ligger hos kultur- och fritid. Frågan ska
lyftas på nämndens nästa sammanträde.

Elvagår den
Ett antal platser på Elvagården i Vartofta stängs. Rådet framför önskemål om
att man behåller lokalerna ifall behov uppstår i framtiden.

Buss t ill Tåstor p
Man saknar fortfarande att det går att ta bussen upp till Tåstorps
demenscentrum. Det är Västtrafik som ansvarar för busslinjerna.

Skyltning
Man framför att det saknas skyltning till Tåstorp och Ranliden.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

J



Statsbidrag
2021-2022

F,\LKÖP!hk2



2021- Alla statsbidrag
• Säkerställa god vård av äldre, 14,3 milj
• Äldreomsorgslyftet, 12,1 milj
• Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och

omsorgen om personer med demenssjukdom, 2,2 milj

• Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 639 tkr
• Goda villkor för vårdens medarbetare, 2,9 milj
• Traumastöd, 490 tkr
• Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, 2 milj
• Habiliteringsersättning, 1,2 milj
• Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud, sökt belopp
• Statsbidrag för psykisk hälsa, 900 tkr
• Subventioner av familjehem, 855 tkr
• Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer, 261 tkr
12 olika statsbidrag, sammanlagt 35 miljoner kr • •

FAKO9N2



Användning

God vård av äldre
• Hjälpmedel - Taklyftar, duschstolar, turnaid, raizer
• Minska ensamhet — aktivitetssamordnare + IT -fixare
• Team för kollegialt lärande
• Ökad bemanning till följd av Covid -19
• Skyddsutrustning

Äldreomsorgslyftet
• YH-utbildningar i demens, psykiatri, äldre mm
• Skydd och säkerhet i den nära vården
• Etik, kommunikation och bemötande i vården

FAK Ö PN9



Motverka ensamhet och ökad kvalitet demens
• Hjälpmedel vid demens, t ex gunga, spel mm
• Ung omsorg
• Kulturkontakten

Teknik, kvalitet och effektivitet
• Utrustning för Skype
• Utrustning för mobil dokumentation

Goda villkor för vårdens medarbetare
• Utbildning för HSL-personal
• Läkemedelsrobotar
• Hjälpmedel

vaLKöm,



Traumastöd
• Handledning
• Samtalsstöd

Återhämtningsbonusen
• Personaldag för alla arbetsgrupper. Innehåll bestäms

av gruppen

Psykisk hälsa
• Sysselsättning socialpsykiatri

Våld i nära relation
• Utbildningsinsatser
• Informationskampanjer

Övriga statsbidrag är riktade till en insats och har
använts till det

FLAKÖNNug



Exempel på
användningsområden
• Utbildning av Personal

Äldreomsorgslyftet (Komvux), Vårdens
medarbetare (HSL), Återhämtningsbonusen,

• Insatser mot ensamhet
God vård av äldre, Statsbidrag för att minska
ensamhet och öka kvaliteten i demensvården

• Tekniska lösningar för bättre arbetsmiljö
God vård av äldre, vårdens medarbetare,
teknikmedel, återhämtningsbonusen

FLAKÖPN9



Summering 2021

• Nämnden ska återbetala ca 11 milj som inte
använts

• Huvudsakligen återbetalning på ÄOlyftet och
Vårdens medarbetare som har begränsade
användningsområden

• Många statsbidrag som går in i varandra. Stor
administration för ekonomiska omföringar,
redovisningar och återrapport

• Sena besked om användning och belopp

FMLKÖPRNI9



2022 - Sökta

• Prestationsbaserat statsbidrag till
kommunerna i syfte att minska andelen
timanställningar inom kommunalt finansierad
vård och omsorg om äldre (prel 8 034 tkr)

• Statsbidrag till kommuner i syfte att utöka
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda
boenden (prel 4 011 tkr)

FILKÖ 1.2



2022 — Fortsatta statsbidrag
• Statsbidrag för att säkerställa en god vård av

äldre — Ska vara ett permanent tillskott,
• Statsbidrag i syfte att motverka ensamhet

bland äldre och för ökad kvalitet i vården och
omsorgen om personer med
demenssjukdom — Upphör efter 2022

• Stimulansmedel för teknik, kvalitet och
effektivitet med den äldre i fokus. Upphör
efter 2022.

• Statsbidrag för subventioner av familjehem,
beslut för 2022 och 2023

F£LKÖPN9,



2022 — Minskade statsbidrag

• Äldreomsorgslyftet — Minskar från 12
miljoner till 6 miljoner.

Fortsatt YH-utbildning (15 usk)

Enstaka kurser för att få diplom (5-6 st)

Omvårdnadsutbildning (17 st)

FLAKÖP!iyug,



Statsbidrag som upphört
2022

• Traumastöd, ca 500 tkr
Upphörde efter 2021

FLAKÖP999,



Statsbidrag där summa och
användning för 2022 är osäkra

• Vårdens medarbetare —Användning av
summa är ännu inte klar

• Återhämtningsbonusen — Projektplan och
budget måste vara klar. Ansökningstid på 6
veckor

FLIAKÖPINg



Summering 2022 och 2023

• Statsbidragen minskar med 6,5 miljoner

• Ytterligare 3-5 miljoner är osäkra

• 2023 minskar statsbidragen med ytterligare
3,5 miljoner

FLKÖP[ug,



















Sekreterare Paragrafer 18-25 

Eleonor aag 
Ordförande , 

Philip egell (M) 
Justerande 

MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

Plats och tid 

Beslutande 

Stadshuset i Skövde, Kommunstyrelsesalen, kl. 13.00-14.25 

Philip Segel! (M), Skövde, ordförande 

Ingrid Martens (C), Falköping, 1:e vice ordf. 

Lena Sjödahl (M), Falköping 

Björn Bröne (L), Hjo 

Anders Karlsson (S), Hjo 

Anders Lundgren (C), Karlsborg, 2:e vice ordf. 

Peter Kornestedt (S), Karlsborg 

Tommy Westerberg (C), Skövde, ersätter Göran Bergman (S), Skövde 

Gunnel Johansson (S), Tibro 

Thomas Danielsson (M), Tibro 

Övriga närvarande Ersättare övriga 

Anders Blom (MP), Falköping Pelle Holmström, förbundschef 

Kenny Johansson (S), Hjo Jenny Möller, avdelningschef avlopp, 

hälsoskydd, livsmedel 

Max Ulrikz, avdelningschef miljöskydd 

Eleonor Daag, sekreterare 

Annika Grimling, miljöinspektör 

Carl Eriksson, miljöinspektör 

Sanna Dahl&i, miljöinspektör 

Sofie Bengtsson, miljöinspektör 

Asa Furustam, miljöinspektör 

Utses att justera Thomas Danielsson 

Underskrifter 

Thomas Danielsson (M) 

ANSLAG 
Protokollet är justerat 

Organ Miljönämnden östra Skaraborg 

Sammanträdesdatum 2022-05-04 Anslaget satts upp 2022-05-0(0 

Anslaget tas ner 2022-05- 30 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde 

  

Underskrift 

  

 

Eleonor Daag 

  



MILJÖNÄMNDEN 
hL  ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

Innehållsförteckning 

Behovsutredning för tillsyn och kontroll inför år 2023-2025 3 

Budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för budget och strategisk plan för 

år 2023-2025 4 

Miljönämndens sammanträdesdagar 2022 — ändring av platser 5 

Företrädare för Miljönämnden östra Skaraborg vid Sveriges miljökommuners 

årsmöte 2022 6 

Sanktionsavgift livsmedel — påbörjat verksamhet utan anmälan om registrering 7 

Information  10 

Projektrapporter  11 

Redovisning av delegationsbeslut  12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN § 18 Dnr 2022-920 

Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

Behovsutredning för tillsyn och kontroll inför år 2023-2025 

Beslut 

Milj önämnden östra Skaraborg beslutar att anta en behovsutredning för tillsyn och 

kontroll för åren 2023-2025. 

Redogörelse för ärendet 

Enligt direktionsriktlinjen för planering, uppföljning och verksamhetsutveckling 

ska nämnden utreda behovet av tid och personalresurser för tillsyn och kontroll 

varje år. Behovsutredningen ska omfatta tillsyn, kontroll och prövning enligt 

miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om foder och animaliska biprodukter, 

tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. 

Utredningen ska omfatta en treårsperiod. Denna behovsutredning gäller för åren 

2023-2025. 

Behovsutredningen kommer att ligga till grund för budget och strategisk plan, 

nämndens mål samt för tillsyns- och kontrollplaner. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-04-21 

Behovsutredning för tillsyn och kontroll inför 2023-2025 

Tillsynsfrekvenser och planeringsschabloner 

Bilaga 

Behovsutredning för tillsyn och kontroll inför 2023-2025 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

G 

3 



MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

MN § 19 Dnr 2022-919 

Budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för 

budget och strategisk plan för år 2023-2025 

Beslut 

Milj önämnden östra Skaraborg föreslår direktionen för Milj ösamverkan östra 

Skaraborg att besluta om budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för 

budget och strategisk plan för åren 2023-2025. 

Redogörelse för ärendet 

Direktionen för Milj ösamverkan östra Skaraborg ska under oktober månad 

fastställa budgeten för nästkommande år vid ett direktionssammanträde som är 

offentligt. Direktionen beslutar om budgetförutsättningar samt planerings-

processen för budget och strategisk plan i juni. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-04-21 

Budgetförutsättningar och strategisk plan 2023-2025 

Bilaga 

Budgetförutsättningar och strategisk plan 2023-2025 

Beslutet skickas till 

Direktionen för Milj ösamverkan östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 



\s‘ k  MILJÖNÄMNDEN 
ÖSTRA SKARABORG 

MN§ 20 Dnr 2021-5262 

Miljönämndens sammanträdesdagar 2022 — ändring av 

platser 

Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar 

och platser för nämndens sammanträden 2022: 

• Onsdagen den 1 juni, Tibro eller Skövde 

• Onsdagen den 7 september, Karlsborg eller Skövde 

• Onsdagen den 12 oktober, Falköping eller Skövde 

• Onsdagen den 9 november, reservdatum, Skövde 

• Onsdagen den 7 december, Skövde 

Sammanträdena börjar kl. 13.00 om inte någon annan tid anges i kallelsen. 

Nämndens ordförande har rätt att besluta att sammanträden ska hållas på distans. 

Redogörelse för ärendet 

Miljönämnden fastställde 2022 års sammanträdesdagar och platser för 

sammanträdena den 8 september 2021, MIN § 42. Några platser behöver ändras för 

att nämnden ska få tillgång till bra möteslokaler på varje ort. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-04-21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

5 



MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

MN § 21 Dnr 2022-2926 

Företrädare för Miljönämnden östra Skaraborg vid Sveriges 

miljökommuners årsmöte 2022 

Beslut 

Milj önämnden östra Skaraborg beslutar att utse Philip Segell (M) till nämndens 

företrädare vid Sveriges miljökommuners årsmöte den 12 maj 2022. 

Redogörelse för ärendet 

Miljönämnden östra Skaraborg är medlem i Sveriges miljökommuner som är ett 

forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Majoriteten av 

förbundets medlemmar är kommunala miljönämnder. Den 11-12 maj 2022 håller 

de sitt vårmöte och den 12 maj även årsmöte. Nämnden behöver utse en 

företrädare till årsmötet. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-04-21 

Beslutet skickas till 

Philip Segell 

Justerandes signatur Utdragsbestyricande 

6 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN § 22 Dnr 2021-7242 

Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

Sanktionsavgift livsmedel — påbörjat verksamhet utan 

anmälan om registrering 

Anläggningens namn: Ransbergsskolan i Tibro (f.d. Smulebergsskolan) 

Livsmedelsföretagare: Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro kommun 

Org.nr/personnr: 212000-1660 

Besöksadress: Ådalsvägen 33 

Fastighetsbeteckning: Nejlikan 3, Tibro 

Beslut 

Milj önämnden östra Skaraborg beslutar att påföra Samhällsbyggnadsnämnden i 

Tibro kommun, (212000-1660) en sanktionsavgift om 40 000 kronor för att ha 

påbörjat en verksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten 

om registrering enligt 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813). 

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsanmaning som 

de skickar separat till samhällsbyggnadsnämnden. Betalningen ska ske senast 

45 dagar efter det att detta beslut vunnit laga kraft. 

Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro kommun har rätt att överklaga beslutet. 

Information om bland annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad 

överklagningshänvisning. 

Redogörelse för ärendet 

Vid telefonsamtal med Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro kommun, kostenheten 

den 13 september 2021 framkom att livsmedelsanläggningen Ransbergsskolan i 

Tibro (f.d. Smulebergsskolan) hade påbörjats utan att kommunen anmält om 

registrering till milj önämnden som är kontrollmyndighet. 

Den 27 januari 2022 skickade miljönämnden en underrättelse om sanktionsavgift 

till samhällsbyggnadsnämnden där de gavs möjlighet att yttra sig. Den 7 februari 

2022 lämnade samhällsbyggnadsnämnden följande yttrande: 

Måltidsavdelningen skulle ha kommit in med en anmälan om återstart av 
Smulebergsköket. Det hade varit i "malpåse" i 1 år och skulle återtas som ett 
tillagningskök. Ledningen på avdelningen hade diskuterat om att det skulle göras, gett i 
uppdrag till ansvarig person, men har sedan inte gjorts. Detta p.g.a. hård 
arbetsbelastning och svår sjukdom inom familj. I ett samtal med Johanna W. så 
framkom det att ingen ansökan kommit in. T.f måltidschef gjorde då ansökan, fast det 
var försent. 

Måltidsavdelningen kunde ha följt upp mer att ansökan skulle skickats in men med de 
rådande omständigheterna så föll det mellan "stolarna". Det vore olyckligt att få en så 
hög avgift i ett redan pressat budgetläge. Köket är inte en ny anläggning och det var 
olyckligt att ansökan inte kom in i tid. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

MN § 22 forts. 

Skälen för miljönämndens beslut 

Tillämpade bestämmelser 

Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG 

registrera alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att 

informationen som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta 

kontrollmyndigheten om betydande ändringar. 

En sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804), också kallad 

"livsmedelssanktionsavgift" (LSA), är en särskild avgift som är föreskriven med 

stöd av 30 a § livsmedelslagen. Avgiften ska tas ut för vissa överträdelser av 

livsmedelslagstiftningen och med vissa belopp som framgår av 39 c-39 g §§ i 

livsmedelsförordningen. Milj önämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig 

att påföra en livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt 

med hänsyn till: 

1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand 

eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den 

avgiftsskyldige, 

2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha 

förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, eller 

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle 

inträffa. 

Avgiften tillfaller staten och ska enligt 39 h § livsmedelsförordningen betalas till 

Kammarkollegiet efter en särskild betalningsanmaning. 

Enligt 39 c § livsmedelsförordningen ska en sanktionsavgift tas ut av den som 

påbörjar en verksamhet utan att i enlighet med artikel 6.2 förordning 852/2004/EG 

ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar 

som han eller hon ansvarar för. 

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av 

årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om 

överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk 

eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i 

stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor 

och högst 40 000 kronor. 

Staten, kommuner eller landsting ska dock i stället betala ett fast belopp om 

40 000 kronor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

MN § 22 forts. 

Miljönämndens bedömning 
Ovanstående livsmedelsverksamhet har påbörjats i en anläggning av 
Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro kommun utan att först ha anmälts till 
miljönämnden för registrering. Det finns därför grund för påförande av 
sanktionsavgift enligt 39 c § livsmedelsförordningen. Milj önämnden bedömer att 
det i ärendet inte har framkommit några omständigheter som enligt 30 b § 
livsmedelslagen medför att sanktionsavgift inte ska påföras. 

I samhällsbyggnadsnämndens yttrande framkommer det att anmälan om 
registrering uteblev på grund att personen som skulle göra den hade hård 
arbetsbelastning i kombination med svår sjukdom i familjen, och under rådande 
omständigheter föll det mellan stolarna. Detta anses inte utgöra omständigheter 
som medför att avgiften är oskälig att ta ut enligt 30 b § livsmedelslagen. 

Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro kommun, är att se som den avgiftsskyldige. 
Oskälighet på grund av sjukdom avser en situation då detta förhindrat den 
avgiftsskyldige att göra rätt för sig. Den avgiftsskyldige är i det här fallet inte 
detsamma som en enskild fysisk person. Nämnden bedömer därför att det som 
framkommit i yttrandet inte kan anses ha medfört att den avgiftsskyldige på grund 
av sjukdom inte förmått att på egen hand eller genom att ge någon annan i 
uppdrag att göra det som ålegat den avgiftsskyldige. Tidsbrist i form av hög 
arbetsbelastning samt bristfälliga rutiner bedöms inte vara omständigheter som 
medför att det är oskäligt att påföra sanktionsavgift enligt 30 b § livsmedelslagen. 

Sanktionsavgiften för verksamhet som drivs av stat, kommun eller landsting ska 
enligt 39 c § livsmedelsförordningen tredje stycket uppgå till 40 000 kronor. 

Milj önämnden anser därmed att det finns skäl att besluta att påföra 
Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro kommun en sanktionsavgift om 40 000 kronor 
samt att nämnden ska betala avgiften till Kammarkollegiet inom 45 dagar efter att 
beslutet har vunnit laga kraft. 

Fortsatt handläggning 

Milj önämnden skickar beslutet till Kammarkollegiet för verkställande efter att 
beslutet vunnit laga kraft. Kammarkollegiet bevakar att 

livsmedelssanktionsavgiften betalas. 

Beslutsunderlag 

Milj ösamverkans förslag till beslut daterat 2022-04-21 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro kommun (e-post) 

Bilaga till samhällsbyggnadsnämnden 

Överklagningshänvisning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 
ÖSTRA SKARABORG 

MN § 23 

Information 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

a) Klagomål på matförgiftning hos Brooklyn Burger i mars 2022 

b) Test av att Skövde kommuns kontaktcenter tar hand om Milj ösamverkans 

kundtjänst 

c) Läget med klagomålsärenden i Horn — dom i mål om nedfallet staket 

(dnr 2020-623) 

d) Läget med ärende om klagomål på rökning hos Khabour Syrien Förening i 

Skövde — dom från Kammarrätten (dnr 2021-1616) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

Projektrapporter 

Miljönämnden har tagit del av följande projektrapporter: 

• Kontroll av lokaler där rökning av vattenpipa förekommer 

(dnr 2020-6869) 

• Livsmedelskontroll hos storhushåll (dnr 2021-5901) 

• Milj ötillsyn på C- och U-verksamheter med fokus på energi 

(dnr 2022-838) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

11 



MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

Redovisning av delegationsbeslut 

Se bifogade förteckningar över delegationsbeslut daterade 2022-01-01- t.o.m. 

2022-03-31. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Extra Ägardialogmöte Falköpings kommun – Falköpings 

Hyresbostäder AB   

2022-05-02 Kl. 16:00-17:00  Digitalt, Teams  

Kallade:   

Falköpings kommun; Adam Johansson, Karola Svensson, Ingvor Bergman, Dan Hovskär, Pia Alhäll, 

Magnus Fleischer, Sara Cronholm, Erna Pezic 

Falköpings Hyresbostäder AB; Ulf Eriksson, Caroline Lundberg, Fredy Neüman, Tomas Thiel och 

Helena Sonesson 

 
1. Återkoppling från föregående möte gällande: Bygga på mindre orter   

 
Vid föregående möte gavs uppdrag till ägaren att tillsammans med bolaget utreda ett 
koncept för boende på mindre ort. I första hand ska de ekonomiska förutsättningarna för att 
bygga på mindre ort utredas.   
 
Sara Cronholm och Magnus Fleischer presenterade juridiska och ekonomisk aspekter kring 
att bygga på landsbygden. Erna Pezic presenterade mark-och planläget i Åsarp, Floby och 
Stenstorp. Thomas Thiel och Helena Sonesson redogjorde för hur Hyresbostäder ser på att 
bygga på landsbygden utifrån ekonomiska kalkyler.  
 
Efter presentationer fördes en diskussion kring förutsättningarna att bygga på mindre orter 
och hanteringen av risken kopplad där till. Adam Johansson redogjorde för ägarens syn på 
och vilja kring de aktuella frågorna. Ägaren ser att det är angeläget att bolaget startar på en 
av orterna och sedan utvärderar projektet för att sedan eventuellt gå vidare på ytterligare 
orter. Ulf Eriksson meddelade att bolagets styrelse kommer att diskutera frågan på nästa 
styrelsemöte 18 maj.  
 
Powerpoint- presentationer bifogas protokollet. 

 
2. Nästa möte 

Nästa dialogmöte blir fredag den 14 oktober 2022 kl. 9-12.   

 

 
Mötesanteckningar förda av;  
Magnus Fleischer  
 
 

 



Anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen, 2022-05-18

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

89597 202200186 2022-04-04 Delegationsbeslut om remiss till socialnämnden gällande Färdplan - Länsgemensam
strategi för god och nära vård

Linda Karelid

89599 202200185 2022-04-04 Delegationsbeslut om remiss Linda Karelid

89642 202200196 2022-04-01 Avtal med Racerdepån Fåglum-Karlsson AB om förmånscykel Maria Axelsson

89643 202200195 2022-04-07 Avtal med Bäckagårdens Ekolantbruk AB om jordbruksarrende på del av fastigheten
Stenstorp 2:53

Lolita Dikanda

89646 202200186 2022-04-08 Delegationsbeslut om remiss till barn- och utbildningsnämnden om Färdplan -
Länsgemensam strategi för god och nära vård

Linda Karelid

89655 202200079 2022-04-10 Delegationsbeslut om remiss av trafikstrategi Linda Karelid

89776 202200125 2022-04-13 Avtal med NyföretagarCentrum Falköping om rådgivning gentemot nyföretagare samt
bemanning och drift av SPS-noden i Falköping (Science Park Skövde)

Pia Alhäll

89793 202200214 2022-04-20 Avtal om lägenhetsarrende för del av fastigheten Falköping Visdomen 1 i Stenstorp 

89819 202200004 2022-03-29 Avtal jordbruksarrende del av Stenstorp 38:1 (del 2) 

89831 202200222 2022-04-27 Avtal med Alvared-Hedenstorps älgjaktslag om jakträtt på del av fastigheten Alvared
4:164

Alexander Järkeborn 

Lolita Dikanda 

Alexander Järkeborn

89834 202200220 2022-04-25 Adressättning för fastigheten Ullene-Åsaka 1:2 Mikael Carp

89835 202200215 2022-04-25 Adressättning för fastigheten Freden 20 Mikael Carp

89839 202200218 2022-04-27 Avtal med Brunnhemsbergets jakt- och naturvårdsförening om jakträtt på del av
fastigheten Stenstorp 2:53 med flera

Alexander Järkeborn

89892 202100415 2022-05-02 Tillägg till köpeavtal med JB Villan gällande Dotorp 6:28 och Tåstorp 7:7 Alexander Järkeborn

89900 202200233 2022-05-09 Adressättning för fastigheten Mösseberg 1:20 Mikael Carp

89902 202200234 2022-05-09 Adressättning för fastigheten Kameran 1 Mikael Carp

89958 202200246 2022-04-29 Avtal benefik nyttjanderätt undertecknat gällande Falköping Slutarp 7:138 Alexander Järkeborn

89959 202200247 2022-05-16 Avtal om jakträtt på området Redberga 1:17-1:19 och del av Stora Grimskälle 1:26
undertecknad

Alexander Järkeborn

89970 202200002 2022-05-18 Anställningar kommunledningsförvaltningen mars 2022 Pia Alhäll

89971 202200002 2022-05-18 Anställningar kommunledningsförvaltningen april 2022 Pia Alhäll
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Anmälda delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen om anställningar på 
kommunledningsförvaltningen  

Personalärenden – kommunledningsförvaltningen (§ 8) 

Anställningar KLF april 2022 Delegat  

HR-konsult, tillsvidare HR-Chef 

Kommunikationsansvarig, visstid Chef hållbar kommunikation 

Planarkitekt, visstid Stadsbyggnadschef 
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Anmälda delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen om anställningar på 
kommunledningsförvaltningen  

Personalärenden – kommunledningsförvaltningen (§ 8) 

Anställningar KLF mars 2022 Delegat  

Turistinformatör, timanställd Turistchef 

Turistinformatör, timanställd Turistchef 

Turistinformatör, timanställd Turistchef 

Lönekonsult, tillsvidare Lönechef 

IT-tekniker, tillsvidare Driftchef 

Biträdande förvaltningschef, tillsvidare Kommundirektör 

Utvecklingsledare, visstid Chef hållbar kommunikation  
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§ 12 Dnr 2021/00455 


Information om projektet "Platssamverkan Ranten" 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Under hösten 2020 framkom Rantenområdet ett behov av en djupare analys 


kring trygghet och säkerhet i området. Parterna var överens om att det var 


nödvändigt att skapa en samlad och gemensam bild över läget. 


Trygghetsanalysen presenterades för Kommunstyrelsen i mars 2021, varpå 


Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att i samverkan med 


Jernhusen, Polismyndigheten och berörda fastighetsägare, ta fram en 


handlingsplan med förslag på ansvar och aktiviteter för att stärka och 


utveckla Ranten och stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 


attraktivitetshänseende. 


 


I handlingsplanen, som presenterades för kommunstyrelsen utskott för social 


hållbarhet i september 2021 ges förslag på att initiera ett projekt kallat 


Platssamverkan Ranten enligt en modell om lokal platssamverkan.   


 


Lokal Platssamverkan innebär att kommuner, fastighetsägare, butiksägare, 


föreningar, boende och andra aktörer går samman i en fristående, icke-


vinstdrivande, organisation. Tillsammans tar man ett gemensamt ansvar för 


att genomföra insatser som var och en inte kan åstadkomma själv i ett lokalt 


avgränsat område, till exempel ett torg, ett bostadskvarter, en handelsplats 


etc. Syftet är att skapa en säker, trygg och attraktiv miljö genom att ta ansvar 


för renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning,   


 


Området ska genom Lokal Platssamverkan utvecklas till en plats där 


människor vill bo och vistas och där företag vill etablera sig och 


förhoppningen är att fastighetsvärdena och omsättningen för handel och 


restauranger ska öka. Det finns således både en tydlig samhällsnytta och en 


stor affärsnytta med arbetssättet.  


 


Ett treårigt projekt om Platssamverkan Ranten startades i och med beslut i 


kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet i oktober 2021. På utskottets 


möte 7 april 2022 ges en lägesuppdatering i projektet. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 
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§ 13 Dnr 2022/00174 


Information om gymnasieungdomars mående under 
coronapandemin  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Studier på nationell nivå har visat att avsaknaden av sociala aktiviteter både i 


och utanför skolan har bidragit till sämre mående hos unga. Organisationen 


BRIS hade fler stödkontakter än någonsin under 2020. Samtal om ångest 


ökade med 61 % och samtal om nedstämdhet 55 %. Fysisk aktivitet har 


minskat då stillasittande i hemmet har ökat och idrottsaktiviteter pausats.    


 


Under 2021 genomfördes en lokal undersökning bland Ållebergsgymnasiets 


elever kring pandemins effekter på ungas livssituation. Resultatet visade att 


ungdomar haft minskade sociala kontakter, mindre att göra på fritiden samt 


minskad motivation och sämre möjligheter att delta i samhället. Unga uppger 


att den psykiska hälsan har påverkats negativt och har ett stort behov av 


fysiska mötesplatser och sociala aktiviteter. 


 


Med syftet att fler unga engagerar sig i samhället, har en meningsfull fritid, 


att gemenskapen på skolan ökar där en god arbets- och studiemiljö främjas 


har gymnasiets ledning och kultur- och fritidsförvaltningens strategiska 


avdelning tagit fram åtgärder tillsammans. Kultur- och fritidsförvaltningens 


uppdrag om att stärka ungas inflytande och delaktighet, inkludering och 


fysisk aktivitet kan bidra till skolans mål om demokrati, inflytande och 


lärande. Kopplingen till civilsamhället kan också gynna såväl unga som 


föreningslivet i stort då föreningar bjuds in att samverka i aktiviteter för att 


stärka en kultur av egenorganisering på gymnasiet. Genom att själva 


organisera sig utifrån intresse styr unga själva över utbudet. Att möjligheter 


till sociala, kulturella och fysiska aktiviteter finns i anslutning till skoltid 


skapar god tillgänglighet och möjlighet till meningsfull fritid för fler. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 
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§ 14 Dnr 2021/00478 


Information om kommunens dopningsförebyggande 
arbete  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Falköpings kommun samverkar med Polisen och gym i Falköping i arbetet 


med att förebygga dopning. Bland annat anges detta i Polisens och 


Falköpings kommuns gemensamma medborgarlöfte för 2022 som ett 


fokusområde. På kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets 


sammanträde 7 april ges en lägesbild och information om det förebyggande 


arbetet.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 
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§ 15 Dnr 2018/00494133 


Uppföljning om medel till projekt om uppsökande 
föräldrastöd från potten för schablonersättning 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Kommunstyrelsens beslutade den 9 januari 2019, § 9, att finansiera projektet 


”Uppsökande föräldrastöd” med en miljon kronor från potten för schablon-


ersättning. Det beslutades också att projektet skulle delrapporteras en gång 


per halvår för att bedöma insatsernas effektivitet. Schablonersättningen är en 


ersättning från staten för vissa kostnader i mottagandet av asylsökande. 


Beslutet om medel till projektet grundade sig i att såväl socialnämnd som 


somaliska föräldraföreningen påtalat att föräldrar har ett behov av stöd i sin 


föräldraroll. Projektet om uppsökande föräldrastöd bedrevs inledningsvis 


genom halvårsvisa avtal mellan kommun och somaliska föräldraföreningen. 


Avtalet innebar att somaliska föräldraföreningen hade en projektledare 


anställd med uppdrag att utbilda föräldrar i föräldraskapsstödsmetoden ABC.  


Den 10 december 2022, § 35, beslutade kommunstyrelsens utskott för social 


hållbarhet att godkänna ett nytt projektdirektiv och låta projektet gå över i 


kommunal regi. Bakgrunden till detta var att projektet inte nått upp till sina 


mål om att knyta kontakter med kommunala verksamheter samt att utbilda 


80 föräldrar per termin i föräldraskapsmetoden ABC. Ytterligare faktorer 


som påverkade förutsättningarna för en fortsättning var att projektledaren 


avsade sig uppdraget samt att kommunen såg ett behov av att nå fler utlands-


födda föräldrar än somalier.  Det nya projektdirektivet innebär att 


kommunen är projektägare för projektet genom en tjänst på 40 procent. 


Projektledarens uppdrag är att utveckla det föräldraskapsstöd som finns i 


Falköpings kommun genom följande insatser. 


- Nå föräldrar från olika kulturer i högre utsträckning  


- Nå föräldrar till barn i olika åldrar i högre utsträckning  


- Samordnas i högre utsträckning mellan de aktörer som erbjuder stöd 


- Öka föräldrars kunskap om de insatser som finns  


- Öka kunskapen hos de verksamheter som bedriver föräldraskapsstöd 


om föräldrars behov av stöd  


Projektledaren, Fia Liljeblad, har nu jobbat i snart ett och ett halvt år. Hon 


har fört dialog med ett stort antal verksamheter i Falköping som bedriver 


föräldraskapsstöd för att fånga upp både vad som görs och vad som finns 
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behov av att göra. I samverkan med somaliska föräldraföreningen, islamska 


föreningen och Connect har projektet utbildat åtta föräldrastödjare i metoden 


Föräldraskapsstöd i Sverige – FÖS, där en svensktalande tillsammans med 


en arabisk/somalisktalande håller i kurser för föräldrar om att vara ny 


förälder i Sverige. Tre somalisktalande grupper och en arabisktalande grupp 


har genomförts och det finns en stor efterfrågan hos somalisktalande 


föräldrar att fortsätta prata om föräldraskap och socialtjänst. Nya grupper är 


på gång att starta. ABC är ett föräldraskapsstöd som i dagsläget erbjuds via 


familjecentralen för barn mellan 3–6 år, och projektledaren undersöker nu 


möjligheter till att starta ABC-metoden för barn mellan 6–12 år och utbilda 


gruppledare till detta. Hon kikar även på möjligheten att vara med i ett 


forskningsprojekt för ABC- tonår som är under utveckling av Karolinska 


Institutet. Ett initiativ som är under uppstart är pappagrupper för 


tonårsföräldrar. Ett arbete pågår också för att samla information om 


föräldraskapsstödsinsatser på en webbsida. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande information om uppföljning om medel till projekt för 


uppsökande föräldraskapsstöd från potten för schablonersättning 
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§ 16 Dnr 2022/001710 


Information om utvecklingsarbete kring psykisk hälsa 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Nathalie Urbäck och Emelie Westerling, projektledare instruktörer i MHFA i 


Falköping berättar om ett projekt kring psykisk hälsa. Arbetet handlar att 


sprida kunskap i samtliga förvaltningar utifrån MHFA som står för första 


hjälpen till psykisk hälsa och är en utbildning för att känna igen och ingripa 


när någon mår dåligt. Det handlar också om andra suicidpreventiva insatser 


såsom att uppmärksamma suicidpreventiva dagen samt att ha ett pilotprojekt 


med metoden YAM – youth awarness of mental health på några skolor i 


kommunen. Metoden går ut på att förebygga psykisk och hälsa och 


självmord genom klassrumsdialoger. 
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§ 17 Dnr 2022/00160 


Information om kommunens demokratistärkande arbete  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


I Falköpings kommun är valdeltagandet gällande kommunval totalt sett 


oförändrat mellan 2014 och 2018. På en fördjupad bild kan det dock 


urskiljas en växande klyfta i det politiska deltagandet bland invånarna. I ett 


fåtal valdistrikt ökar valdeltagandet medan det i 12 valdistrikt har minskat 


mellan 2014 och 2018. Lägst valdeltagande är det i Ranten/Grönelund (76 


%) som också är det valdistrikt med flest unga väljare. Unga vuxna som är 


18-29 år är också den åldersgruppen med lägst valdeltagande. Högst 


valdeltagande ser vi i distriktet Broddetorp där det är närmare 95 %.  


 


Att göra demokratin tillgänglig för fler är särskilt aktuellt för invånare med 


utländsk bakgrund. Valmyndighetens statistik visar här stora skillnader. 


Exempelvis är valdeltagandet för inrikesfödda kvinnor 89 % och bland 


utrikesfödda kvinnor deltar 66 %. Därtill deltar 87 % av röstberättigade män 


med svenskt medborgarskap och 51 % av män med utländskt 


medborgarskap.  


 


Kultur- och fritidsnämnden har givit sin förvaltning i uppdrag att arbeta med 


demokratistärkande insatser i samband med valåret. Det pågår lokala 


demokratiprojekt och kunskapshöjande aktiviteter och evenemang löpande 


riktade till olika grupper.  


 


Kommunledningsförvaltningen gör en översikt av samtliga förvaltningars 


insatser som har koppling till valåret. Därtill är det viktigt att följa 


utvecklingen av valdeltagandet då deltagandet i sig är en indikation på 


förtroendet för organisationen samt känslan av inflytande och delaktighet i 


samhället.  


Underlag 


Statistik hämtat från Valmyndigheten 
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§ 18 Dnr 2022/00056 


Information från samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och 


sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet förbinder sig 


kommunen att ha ett gemensamt forum för kommunen och HSN med 


förtroendevalda från respektive organ. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete, 


som forumet heter i Falköping sammanträder som regel 4 gånger per år. 


Under Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes sammanträde den 4 april år 2022 


behandlas följande ärenden; 


 Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


 Redovisning av delegationsbeslut  


 Återrapport av Psykiatriveckan  


 Återrapport av Ungdomsprojektet  


 Återrapportering av Landsbygdsbidraget  


 Folkhälsopriset  


 Rapport från Ungdomsmottagningen  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-24 
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