Fördjupad översiktsplan för Mariestad Norra
- del av Mariestads tätort, Mariestads kommun -

Förord
Nolskogen kan beskrivas som ett område i ett lugnt och unikt läge med närhet till både sjön
Vänern och staden. De goda förutsättningarna innebär att det inom kommunen bedöms som
ett potentiellt utvecklingsområde för tätorten.
Flera viktiga planeringsfrågor aktualiseras i samband med områdets utveckling. De viktigaste
är var och hur en exploatering kan ske för att inte det befintliga frilufts- och naturområdet
ska gå förlorat samt hur trafiken kan angöra området. Om Nolskogen ska kunna integreras i
den övriga staden måste vidare järnvägen (Kinnekullebanan), som skär genom området och
som bland annat utgör en barriär mot sjön och som medför säkerhets- och bullerproblem,
hanteras på ett föredömligt sätt. Allt detta föranleder en strategi som kan formuleras i en fördjupning av översiktsplanen som redovisar förutsättningar och förslag för att skapa en helhet
för stadens expansion norrut.
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Länsstyrelsens granskningsyttrande
Kommunfullmäktiges antagandeprotokoll

BILAGOR:
1-4: Bullervärden
5. Miljömål

1. INLEDNING
Historiskt sett har Mariestads kommun generellt
haft en, om än blygsam, positiv befolkningsutveckling som på senare år har stagnerat. Idag
(årsskiftet 2009/2010) bor knappt 24 000 invånare i kommunen. Enligt översiktsplanen (2003)
är målet att fler väljer att bo här och visionen
är att invånarantalet ska öka till över 25 000 år
2015. Som en följd av detta vill Mariestad kunna
erbjuda attraktiva lägen för framtida bostadsbebyggelse och eftersom staden ligger vid Vänern
har det varit naturligt att skapa ”sjönära boende”
som får identitet och lokal prägel. Under detta
motto utvecklas för närvarande Ekudden och
Sjöstaden i Mariestads centrala delar.
Nolskogen norr om staden är nästa stora satsning
för att skapa bostäder i attraktiva lägen i Mariestad. Utredningsområdet består idag i huvudsak
av ett större skogs-/friluftsområde som är beläget
i ett vackert läge i en västersluttning mot Vänern,
cirka 2-5 kilometer nordost om stadens centrum.
Områdets kvaliteter utgörs framför allt av det
natur- och sjönära läget samt närheten till centralortens utbud av service.
I samband med arbetet att utveckla områdena
i norra Mariestad har frågor som måste ses i
ett övergripande perspektiv väckts, framför allt
frågor om trafikstruktur och säkerställande av
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friluftsområden.
För att titta närmare och ge svar på dessa frågeställningar och förbereda för framtiden har
kommunen valt att ta fram en fördjupning av
översiktplanen för denna del av staden.

1.1 Fördjupad översiktsplan för
Mariestad Norra
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner
ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge
vägledning och stöd i beslut om användningen
av mark- och vattenområden samt hur den
byggda miljön ska utvecklas eller bevaras, och
hur kommunen avser att tillgodose riksintressen
och följa gällande miljökvalitetsnormer. Planen
ska åtföljas av en planbeskrivning som innehåller
en redovisning av planeringsförutsättningarna,
skälen för planens utformning, de åtgärder som
kommunen avser att vidta för att fullfölja planen, och konsekvenserna av planen.
Översiktplanen kan ändras genom fördjupningar
och tillägg. En fördjupning innebär en mer detaljerad redovisning inom ett visst geografiskt
område, till exempel tätorter där det sker förändringar. Tillägg innebär att planeringsfrågor
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som inte tidigare har behandlats i översiktplanen
redovisas, till exempel hur kommunen ser på
utvecklingen av vindkraften för hela kommunens
yta. Översiktplanen med fördjupningar är inte
juridiskt bindande, men är ett politiskt dokument som redovisar allmänna intressen och avväger dessa mot varandra.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för
Mariestad Norra är att redovisa en översiktlig bild
för hur kommunen tänker sig utveckla staden
norrut. Fokus ligger på att slå fast grönstruktur,
trafikstruktur och bebyggelsestruktur.
Planen innehåller kommunens vision och är ett
strategiskt dokument för den framtida utvecklingen av staden.
Fördjupningen kommer att ligga som underlag
för kommande detaljplaner.

1.2 Syfte och utgångspunkter
Planområdet är ett stort utvecklingsområde för
en kommun av Mariestads storlek och en utbyggnad kommer sannolikt att ske över lång tid.
Det är därför viktigt att styra utvecklingen åt ett
håll som även på sikt blir hållbar.

Syftet med denna fördjupning av översiktsplanen
är att redovisa hur bebyggelse (framför allt bostäder) på bästa sätt kan inrymmas i Nolskogen och
vilken relation det nya området får till omkringliggande bostads- och friluftsområden och till
stadens centrum. Värdefull naturmark och friluftsområden kommer delvis att tas i anspråk av
bebyggelse, men målet är att Nolskogen ska vara
ett bostadsområde med olika funktioner, varav
ett är samspelet med naturen.
Den fördjupade översiktsplanen ska redovisa
ett brett planeringsunderlag tillsammans med
generella riktlinjer för markanvändningen samt
principer för utformning och gestaltning som
kan ligga till grund för fortsatt detaljplane- och
projekteringsarbete.

Ledord

Förklaring

Hållbarhet

Området ska fungera idag och imorgon, men även ännu längre fram i tiden. Nolskogen
ska växa fram utan att utnyttja onödiga naturresurser. Byggnaderna inom området ska till
exempel utformas så att de klarar morgondagens krav på energihushållning och genom att
skapa goda förutsättningar för bland annat gång-, cykel- och kollektivtrafik kan ett miljövänligare sätt att leva bli en självklarhet för invånarna.

Närhet

Området har både närhet till stadens centrum med service och kommunikationer och närhet till friluftsliv och rekreation med natur- och vattenområden. Det nya området bör vara
”en del av” naturen genom att så mycket av det befintliga tillvaratas som gröna stråk och
mötesplatser inom bebyggelsen. De befintliga kvalitéerna är det vill säga viktiga att bevara
och bygga vidare på.

Identitet

Hela området och de olika delområdena ska ha tydliga karaktärer. Detta kan innebära en
”trädgårdsstad”, ett ”skogsnära boende”, en ekoby eller annat temaboende.

Attraktivitet

Utgångspunkten är att alla ska kunna hitta sitt drömboende i Nolskogen. Det ska finnas
öppenhet och slutenhet, skog och öppna ytor, utsikter, olika biotoper och så vidare.

Inledningsvis har 4 ledord identifierats som bör
följa arbetet från start till mål:
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1.3 Metod och underlag
Arbetet har krävt både geografiska analyser
tillsammans med information om tidigare ställningstaganden och utredningar, studier på plats
med mera. Med utgångspunkt från insamlade
fakta har ett översiktligt utvecklingsförslag tagits
fram med möjligheter och riktlinjer för stadens
utveckling norrut.

1.4 Förfarande
Planprocessen att upprätta översiktsplan med
fördjupningar och tillägg regleras i plan- och
bygglagens 4:e kapitel. Förfarandets olika steg
redovisas till höger:

Samråd - dialog med Länsstyrelsen, myndigheter,
föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge
möjlighet till insyn och påverkan.
Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs
inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.
Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.
Utställning - dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar allmänhet med flera. Innan
fördjupningen antas ska kommunen ställa ut
planförslaget under minst två månader. Den som
vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta
skriftligen.
Utställningsutlåtande. Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utställningsutlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms
vara relevant. Om förslaget ändras väsentligt
efter utställningen, sker ny utställning.
Antagande. Fördjupningen antas av kommunfullmäktige.
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2. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 Avgränsning och markägoförhållanden
Området för den fördjupade översiktsplanen
omfattar cirka 540 ha och är beläget inom ett
större område i norra delen av staden. Avståndet
till centrum är 2-5 kilometer beroende på var
man befinner sig.
Området för den fördjupade översiktplanen
gränsar i söder tätortens bostadsområden, i väster
ligger Vänern/Mariestadssjön och i öster sträcker
sig E20 och längre norrut Torsövägen samt gränser för kommunalt ägd mark.
Järnvägen (Kinnekullebanan) skär genom området. Denna är viktig för kommunen men utgör
en stor barriär och säkerhetsrisk för närboende.
Huvuddelen av marken ägs av kommunen (se
grå områden på kartan till höger).

2.2 Huvudstrukturer
2.2.1 Natur

Utredningsområdet består av ett kuperat skogslandskap som staden närmat sig allt eftersom. På
grund av närheten till staden är det ett populärt
strövområde. Här finns både öppna och slutna

Fördjupad översiktsplan för Mariestad Norra, Mariestads kommun. Antagandehandling november 2010.

11

ytor med skog och hyggen samt mindre sänkor
med sankmark. Ett flertal stigar och motionsslingor av olika längd genomkorsar området,
men är i övrigt svårforcerat eftersom det delvis
är skogsbevuxet, delvis utgörs av partier av sankmark och beväxta hyggen vilket försvårar framkomligheten.

(se karta s.27). De delar där skogen inte blåst
ner är skogsbevuxna med dominans av täta barrskogsbestånd, men även delar med blandskog av
tall, gran och björk med inslag av ek och rönn.
Skogens ålder varierar. Brukad åker finns i anslutning till/öster om planområdet, från Bäckatorp till Mariedal.

Skogsbruk bedrivs inom området med visst hänsynstagande till friluftslivets intressen. I övrigt är
skogsskötseln inriktad på sedvanligt virkesproduktion. I samband med januaristormen ”Per”
2007 blåste värdefull skog ner vilket innebar att
stora områden har fått karaktären av kalhyggen

2.2.2 Terrängförhållanden
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Från Vänern (44 m.ö.h) höjer sig utredningsområdet till en platå (moränås) mellan 70-75
m.ö.h. I nordost når ett bergparti 84 m.ö.h och
strax öster om Högelidskolan 82 m.ö.h. I områdets västra del sluttar terrängen ner mot Vänern
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– delvis förhållandevis brant med lutningar omkring 1:10.
Områden med sjöutsikt

Området öster om järnvägen, omkring 100200 från järnvägsmitt, bedöms översiktligt ha
utblickspunkter mot Vänern. Viss ansning av
växtlighet (sly) på kommuns mark, i synnerhet
öster om järnvägen, kan komma att krävas om
ytterligare utsikter önskas.
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Nolhagen. Bebyggelsen inom området uppfördes
ursprungligen vid sekelskiftet vilket gett området
sin speciella karaktär. En detaljplan fastställdes
över området 1999 vilken reglerar förutsättningarna för områdets utveckling och säkrar området
för nuvarande och framtida fastighetsägare (se
även Detaljplaner s.21-22).
Ett tiotal bostadshus ligger även på strandtomter
strax norr om Snapen vilka tillkom under Hasslerörs kommun. Områdena, förutom de längs
med Strandvägen, saknar detaljplan. Detaljplanering tillsammans med en översyn av vatten- och
avloppslösningar är därför en förutsättning för
ytterligare bebyggelse.
2.2.3 Klimatförhållanden

Mariestads lokalklimat påverkas av Vänern, vilken jämnar ut temperaturerna och gör vintrarna
mildare och somrarna svalare. Årsmedelnederbörden varierar mellan 500-600 mm. Den vanligast förekommande vindriktningen är sydvästlig.
2.2.4 Bebyggelse

Området är inte bebyggt med undantag från
utspridd bebyggelse. Ett 20-tal hus finns bland
annat längs Törnbergavägen/Bäckavägen norr
om Krontorp. Väster om järnvägen, längs med
Strandvägen (som senare övergår i Snapenvägen),
ligger ett tiotal fastigheter med strandtomter,
14

Markerna direkt öster om planområdet består av
jordbruksmark (Mariedal). Inget aktivt jordbruk
bedrivs dock här idag.
Norr om järnvägen i områdets norra del ligger
Snapens friliftsanläggning med servering, omklädningsrum, bastu och friluftsbad. Därifrån
utgår fyra anlagda motionsspår med längden 2,5
(elljusspår), 5 och 10 kilometer. Anläggningen
ägs av kommunen, men drivs ideellt av Mariestads Friluftsklubb (MFK). Frilufsanläggningen
är öppen året om med viss inskränkning vintertid.
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2.3 Tidigare ställningstaganden
2.3.1 Riksintressen

Riksintressen är viktiga instrument för avvägningar inom samhällsplaneringen. Dessa utpekas
inom en rad olika områden, både för bevarandeoch nyttjande. Ett riksintresse innebär att ett
område eller anläggning har särskilt höga värden
och därför är av särskild betydelse för länet, landet eller i ett internationellt perspektiv.
Riksintressen och andra allmänna intressen för
hushållning av mark- och vattenområden regleras av miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel och det
primära syftet är att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god livsmiljö.
Ett utpekande av riksintresse innebär att ett område eller anläggning antingen ska bevaras eller
nyttjas på ett visst sätt. Olika centrala verk som
Naturvårdsverket, Trafikverket, Fiskeriverket
med flera kan (enligt 3:e kapitlet miljöbalken)
ange områden som bedöms vara av riksintresse.
Riksintressen enligt 4:e kapitlet miljöbalken
finns däremot angivna direkt i lagtexten.
Åtgärder som påtagligt kan komma att skada ett
riksintresse får inte ske. Riksintressanta områden
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ges företräde gentemot eventuella motstående intressen, förutsatt att det motstående intresset inte
är av riksintresse. Ett riksintresse innebär emellertid inte ett totalt förbud mot åtgärder i eller
i närheten av området, men däremot att värdet
ska tillgodoses i den kommunala planeringen då
kommunerna har ansvar för att dessa områden
behandlas enligt gällande lagstiftning.
Området för den fördjupade översiktsplanen berörs av fem riksintressen:
 Riksintresse för friluftslivet: Vänern Djuröarkipelagen, Brommö-Torsö-Fågelö
Skärgård, båt, fiske, bad, Göta kanal
(ämnesknutet riksintresse enligt 3 kap.
6§ miljöbalken).
 Riksintresse rörligt friluftsliv: Vänern
med öar och strandområden (geografiskt
riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken). Se även s.23.
 Riksintresse yrkesfiske (sjöar): Vänern
(enligt 3 kap. 5 § miljöbalken).
 E20 ingår i det nationella stamvägnätet
och är av särskild nationell betydelse.
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• Riksintresse för kommunikationer Kinnekullebanan enligt miljöbalken 3 kap. 8§.
2.3.2 Översiktsplaner

en kommun och arbeta i en annan. Mariestads
profilering som ”Sjöstad” är i detta sammanhang
viktig att lyfta fram och genom en sådan inriktning kan Mariestad bli en mycket attraktiv kommun att bo inom.

Generalplan Mariestad och Ullervad, 1981

1981 års generalplan för Mariestad och Ullervad
är avsedd att redogöra för huvudprinciperna för
de båda orternas fysiska utveckling fram till år
1990 och kan därför sägas vara inaktuell. Dock
stämmer visionen om stadens utveckling väl med
senare redovisade planer.
I generalplanen reserveras utvecklingsområdet
delvis för friluftsliv, delvis för bostadsändamål
norr om Högelid/Krontorp och på sikt vidare
norr om detta samt vägutbyggnad norrut från
den östra rondellen på Stockholmsvägen. Området närmast E20 reserverades för framtida verksamheter.
Denna fördjupning ersätter Generalplan för Mariestad och Ullervad.
Översiktsplan 1992

I översiktplanen från 1992 (idag ej gällande) togs
fasta på att Skaraborgs län har en väl utvecklad
ortsstruktur vilket ger länsinvånarna möjlighet
att inom en rimlig pendlingstid nå hela länets
arbetsmarknad. Möjlighet ges därmed att bo i
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I översiktplanen redovisas en vision av Mariestad som en strandstad som på lång sikt utvecklas runt Mariestadssjön (tätorterna Mariestad,
Lugnås och Hasslerör binds på sikt samman till
en bandstad). Boendemiljöer tillskapas där vattenkontakten utgör ett av de väsentligaste inslagen och genom den långa kustlinjen har Mariestad unika förutsättningar att utveckla ett sådant
boende framför allt norrut mellan E20 och Mariestadssjön. Förslaget innebar att transportberoende verksamheter lokaliserades närmast E20
och järnvägen. Innanför dessa förlas bostadsbebyggelse och service och för rekreations- och fritidsområden nyttjas områden närmast sjön.
Kommunen undersökte i samband med denna
plan alternativa dragningar för en ny anslutning
av Kinnekullebanan mot Töreboda och Västra
stambanan. Denna idé las dock ner i samband
med nästa översiktsplan (2003) då Kinnekullebanan ses som ett komplement till Västra stambanan.

Fördjupad översiktplan för Nolskogen, 1996

En första skiss till fördjupad översiktplan för
Nolskogenområdet remitterades till de politiska
partigrupperna 1991. En bearbetad rapport sändes ut på förvaltningsremiss hösten 1992, vilken
i uppdaterad form blev föremål för samråd efter
ett avbrott i planarbetet, 1996.
Samrådsförslaget redovisar utbyggnadsområden
för bostäder dels på västsluttningen i Nolskogen
öster om järnvägen samt i ett litet område norr
om denna, dels i Krontorp. Skogsmarken i norra
delen avsattes för rekreation.
Områdets norra del pekades ut som en första
etapp för utbyggnad av småhus och tomternas
storlek skulle medge ett ”luftigt intryck”.
Trafikmatningen i den första etappen föreslogs
från Snapenvägen (med plankorsning för järnvägen) och utbyggnadsområdet norr om Krontorp

skulle försörjas genom en förlängning av Marieforsleden. Första delen kunde dock klaras från
Törnbergavägen.

bedöms ha sådan omfattning föreslås att tillkommande bebyggelse framför allt ska vara knuten
till kommunens tätorter, i synnerhet Mariestad.

Större delen av kommunens sammanhängande
skogsparti norr om järnvägen föreslogs fortsatt
att avsättas för friluftsliv och skogspartiet utmed
E20 föreslogs utgöra skyddsområde.

Det övergripande syftet med översiktsplanen är
att skapa en gemensam syn på hur kommunen
ska utvecklas, framför allt för att fler människor
ska vilja bo och verka i Mariestads kommun.
En viktig målsättning i detta utvecklingsarbete
är, som tidigare, att kunna erbjuda ”attraktivt
boende”, det vill säga att tillvarata och utveckla
det som är bra och unikt i varje del av kommunen. Såväl befintliga som nya kommuninvånare
ska kunna erbjudas attraktiva och variationsrika
bostadsområden med god tillgänglighet till fina
natur- och kulturmiljöer. Tillkommande bostadsbebyggelse och närmiljöer ska bidra till ett
effektivt nyttjande av teknisk försörjning och
befintlig infrastruktur. Verksamheter och service
bör så långt som det är möjligt integreras. Boendet ska samtidigt utvecklas inom ekologiskt

Planen var föremål för samråd under försommaren 1996, men skickades därefter aldrig ut på
utställning och antogs därför aldrig i kommunfullmäktige. Bakgrunden till detta är oklart.
Mariestad Vision 2015, Översiktplan 2003

Den nu gällande översiktplanen innehåller inga
dramatiska förändringar gällande användningen
av mark och vatten. Eftersom den föreslagna
bandstaden längs Mariestadssjön norrut inte
blev verklighet under den förra planperioden
(ÖP 1992) och att bebyggelseutvecklingen inte
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hållbara ramar.

dessa mål.

I översiktsplanen nämns att kommunen särskilt
ska sträva efter att tillgodose efterfrågan på bostäder med vattenkontakt. Med vattenkontakt avses
här dels sjöutsikt, dels tillgång till strandpromenader, båthamn eller annan vattenanknuten anläggning på promenadavstånd från bostaden.

Skogsbruksplan

Ett antal fördjupningar av översiktsplanen förordas, bland annat för Mariestads centralort där
aktuellt utredningsområde ingår som ett större
delområde.

Skogsbruk bedrivs inom området med visst hänsynstagande till friluftslivets intressen. I övrigt
är skogsskötseln inriktad på sedvanligt virkesproduktion. En skogsbruksplan upprättades för
omkring tio år sedan för kommunens marker.
Skogsbruksplanen framhåller att befintlig lövskog vid röjning och gallring intill motionsspår,
sjöstränder och liknande bör aktsammas inom
Snapenområdet, vilket gynnar trivseln för friluftslivet. Hyggesstorlek, rensning och liknande
ska även beaktas.

Skogsbruk med förstärkt hänsyn och friluftsliv:
Här bedrivs skogsbruket med stor hänsyn till
det rörliga friluftslivet och sammanhängande
föryngringsytor bör därför inte överstiga 1 ha.
Framkomligheten efter skogliga åtgärder ska vara
fortsatt god och en varierad trädslagsblandning
bör eftersträvas när olika typer av skötselåtgärder
utförs. I skogsområden som står som markreserv
för kommande bostads- eller industriutbyggnad,
till exempel Nolskogen, ska stor vikt läggas på
den skogliga planeringen där skötseln av områden senare kan medge omvandling till att bli
grönområden i den eventuellt kommande bebyggelsen.

2.3.3 Övriga kommunala planer och program

Inom kommunens olika förvaltningar finns ett
antal aktuella styrande planer och program som
kommer att beröra utvecklingen av området för
den fördjupade översiktsplanen. Dessa uppmärksammas och presenteras kort nedan:
Naturvårdsplan 2006

Naturvårdplan för Mariestads kommun togs
fram 2006 med hjälp av Naturvårdvårdsverkets
statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård. Syftet med planen är att, utifrån befintliga
nationella, regionala och lokala miljömål på
natur- och friluftsområdet, beskriva vilka behov
som finns och sedan ange hur Mariestads kommun ska arbeta för att bidra till uppfyllandet av
18

Kommunens skötsel av egen skogsmark följer en
upprättad så kallad ”grön skogsbruksplan”. Generellt har kommunens skogsmarksinnehav grovt
delats in i tre skötselområden där det dominerade intresset ska styra skötselinriktningen:
Skogsbruk med generell hänsyn:
I dessa områden bedrivs ett normalt skogsbruk
med en generell hänsyn som ligger på minst
skogsvårdsstyrelsens rådgivningsnivå och med en
begränsad areal på föryngringsytorna, exempelvis
till max 2 ha. Dessutom bör alltid möjligheten
att använda fröträdsställningar och skärmar nyttjas när det är möjligt.
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Friluftsliv – Rekreationsskog:
Inom dessa områden ska de naturgivna förutsättningarna för att skapa så stor variation som möjligt avseende ålder, trädslag, beståndstyper, skiktning med mera nyttjas. Naturens olika skiftningar över året i form av händelser och upplevelser
ska förstärkas. Inslaget av gamla och grova träd
ska i framtiden vara markant. Föryngringshuggning bör i första hand utföras som kantblädningar och i normalfallet inte överstiga 0,5 ha. Längre
omloppstider än normalt bör eftersträvas. När
skogliga åtgärder planeras tas en kontakt med de
organisationer som nyttjar skogsområdet.
För hela skogsarealen gäller även följande gene-

rella natur- och friluftslivsmål:
 Stigar och motionsspår hålls rena från ris
och eventuella spår repareras.
 Döda och döende träd lämnas om de
inte står i omedelbar närhet av frekventerade stigar och kan utgöra någon fara.
 Lågor (liggande döda träd) lämnas oskadade. Målet är att öka andelen stående
och liggande död ved.

 Målet är att öka andelen grova och gamla
träd, särskild vikt bör läggas vid tall och
ek.
 Hål- och boträd sparas.
 Aktiva åtgärder för att tydliggöra och
bevara kulturlämningar utförs. Exempel
på sådana lämningar är stenmurar, ödetomter, vårdträd med mera.

 Kantzoner mot sjö, inägor, impediment
och vägar sköts på ett sådant sätt att varierade miljöer och upplevelser skapas.

 Särskild stor vikt läggs vid att de så kalllade skolskogarna sköts på ett sådant sätt
och i samförstånd med skolan, att den
kan användas i studiesyfte för skolbarnen
under längre perioder.

 Vid maskinavverkning kapas ett antal
högstubbar på 4 – 5 meter av de på avverkningen förekommande trädslagen.

 Bevara och förstärka strandskogarna och
strandängarna genom bete och aktiv
skötsel.

 En lövandel på 20-30% i barrskogen eftersträvas.

Den nuvarande planen är för närvarande under
översyn.

 Lämpliga träd och grupper av träd lämnas för att utvecklas till grova evighetsträd.

Grönprogram

I oktober 2009 antogs ett Grönprogram för
kommunen. I denna presenteras beskrivningar
och utvecklingsförslag av kommunens gröna
ytor. I Grönprogrammet tas fasta vid att Mariestads kommun vill värna om och utveckla par-

ker och grönområden. Grönprogrammet är ett
komplement till Översiktsplanen och underlag
i arbetet med kommande fördjupade översiktsplaner. Detta har för kommunen varit ett sätt att
samla och konkretisera tankar, idéer och visioner
så att arbetet med det gröna i kommunen strävar
åt samma håll.
Mariestad har goda förutsättningar att utveckla
ett grönt nät vilket innebär att koppla samman
allt det gröna i staden genom att hitta eller bevara kopplingar mellan parker/naturområden,
alléer, gång- och cykelvägar och så vidare. Ett
finmaskigt nät av grönt genom bebyggelsen
är en förutsättning för alternativ infrastruktur
och rekreation. Detta är även en god grund för
folkhälsa och hjälper också till att upprätthålla
ekologiska sammanhang. Tanken på ett grönt nät
måste därför finnas med vid exploatering av nya
områden - delar av vegetation sparas så att det
gröna nätet i staden kan upprätthållas. Lämpligtvis sparas värdefulla och befintliga växtmiljöer i
vilka parkmiljöer senare kan skapas, som får en
ny, trädgårdsmässig prägel i till exempel en bostadsmiljö.
För vidare information se ”Grönprogram för Mariestads kommun”, Mariestads kommun, antagen i
kommunfullmäktige 2009-09-28”.
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Ljussättningsprogram

I oktober 2009 antogs ett Ljussättningsprogram
för Mariestads kommun. Syftet med ljussättningsprogrammet är att skapa en enhetlig, adekvat och attraktiv ljussättning i kommunen och
samtidigt ta till vara på all den ”nya” kunskap
som nu vuxit sig stor inom området.
En väl ljussatt miljö kan skapa ett rikare offentligt liv under dygnets och årets mörka tid. Syftet
är vidare att skapa ett dokument som är enkelt
och lättillgängligt och som i förlängningen ska
inspirera yrkesutövare, kommunala tjänstemän
och politiker, företagare och invånare till ett
kreativt förhållningssätt till ljussättningsfrågor,
allt från ljussättning av stadens miljöer till den
egna trädgården. Viktiga parametrar i arbetet är
att ljussättningen kan skapa tillgänglighet för alla
medborgare, säkra miljöer samt en upplevelse av
trygghet, identitet och estetiskt tilltalande miljöer och vara en del i arbetet med att skapa en
attraktiv och intressant kommun. Arbetet måste
ses långsiktigt - personal byts ut, men anläggningen består och för att undvika ett godtyckligt arbetssätt, till exempel när det gällde val av
armatur, bör den kommande projekteringen av
planområdet beakta vad som sägs i ljussättningsprogrammet.
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För vidare information se ”Mariestad i nytt ljus,
Ljussättningsprogram för Mariestads kommun, antagen i kommunfullmäktige 2009-09-28”.
Dagvattenpolicy

Allt dagvatten ska hanteras enligt kommunens
dagvattenpolicy, vilken antogs i kommunfullmäktige 2005-12-19. Enligt policyn ska dagvattnet, där geoteknisk undersökning visar att så är
möjligt, omhändertas lokalt. I andra hand ska
dagvattnet fördröjas och avledas trögt till kommunens anläggning.
Vid behov ska dagvattnet från till exempel parkeringsytor och andra nedsmutsade hårdgjorda ytor
renas innan det släpps ut i kommunens anläggning. För att minska uppkomsten av dagvatten
ska eftersträvas att så små ytor som möjligt hårdgörs.
För den fastighetsägare som vill utnyttja reducerad dagvattentaxa genom anslutning till kommunens anläggning, kan fördröjning på den
egna fastigheten vara ett alternativ. Detta kan för
villatomter ske exempelvis genom en stenkista
med bräddavlopp till kommunens anläggning.
För grupphusbebyggelse och flerbostadshus kan
ett större fördröjningsmagasin som bräddas till
kommunens anläggning vara ett bra alternativ.
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Avfallsplan

En avfallsplan är kommunens styrdokument för
avfallshantering. Avfallsplanen beskriver målen kommunen har för avfallshanteringen men
också vilka åtgärder som krävs för att nå målen.
Mariestads avfallsplan (2003-2006) riktar sig till
kommunens egen verksamhet men också till privatpersoner och företag.
Just nu pågår ett samarbete mellan Mariestad
och Gullspångs kommuner tillsammans med
kommunerna Degerfors, Filipstad, Karlskoga,
Kristinehamn och Storfors i arbetet med att
ta fram en ny avfallsplan som ska träda i kraft
2010.
Energiplan

En energi- och klimatplan för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antogs 2009.
Områden som berör den fysiska planeringen i
energiplanen är framförallt kommunernas mål
när det gäller transporter och uppvärmning:
 Externa områden för handel med mera
ska ha anslutning med kollektivtrafik
samt säker gång- och cykeltrafik till år
2020.

 Ett nätverk av säkra gång- och cykelvägar
inom och mellan tätorterna i kommunerna ska byggas ut till år 2020.
 Vid överlåtande av kommunal mark för
bostadsbyggnation ska användande av
lågenergihus stimuleras.
Speciella insatsområden när det gäller ovannämnda redovisas i energiplanen. Byggnader
behöver anpassas efter de lokala förhållandena
för att undvika onödig energiförbrukning. Utformning, teknik och material behöver väljas
så att energieffektivitet främjas. Det behövs ett
långsiktigt tänkande där inledande investeringskostnader ställs mot kostnader under byggnadernas livscykel. Den fysiska planeringen har här
en viktig roll att spela. Planeringen av befintliga
och nytillkommande områden behöver göras så
att det så långt som möjligt styrs bort från fossilbränslebaserad uppvärmning. De nya hus som
byggs bör utformas med rätt metoder och materialval så energibesparing och energiåtervinning
kan ske. Vid överlåtande av kommunal mark för
bostadsbyggnation behöver byggande av lågenergihus stimuleras.

cykelplan.

Trafikplan

Mariestads kommun har ingen aktuell trafikplan. Den senaste är från 1971 med tidshorisont
fram till 1990. 1992 gjordes en trafikutredning
för Mariestads centrum, men även den kan
anses vara inaktuell. För närvarande har arbete
inletts med en ny trafikplan (del av kommande
fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort)
vilken beräknas vara klar inom de närmsta åren.
Särskild utredning för trafiken (bil-, kollektiv-,
gång- och cykeltrafik) har därför genomförts i
detta arbete. Syftet har varit hur planområdet
kan knytas samman med staden, kringliggande
orter genom bland annat Rv 26 och E20 samt
mot Snapens friluftsområde och badplats. Alternativen har konsekvensbeskrivts utifrån aspekter
så som buller för befintlig (och ny) bebyggelse
(utifrån olika trafikflöden), tekniska lösningar,
kostnader, möjliga etapputbyggnader och så vidare.

2.3.4 Detaljplaner

Utredningsområdet är i huvudsak inte planlagt,
men angränsande områden är planlagda under
olika perioder, framför allt för bostäder. I dagsläget pågår inget planarbete inom dessa områden.
Detaljplan för Nolhagen 2:6, 2:10 m.fl. (nr. 383)

Planen, som vann laga kraft den 11 juni 1999,
har till syfte att reglera befintlig bebyggelse.
Byggrätt medges i huvudsak endast runt befintliga bostadshus med godkända avloppssystem
eller där anslutning till kommunala ledningar
kan ske.
Området ligger vid Vänerns strand och avslutar
stadens sammanhängande bebyggelse mot norr.
Detaljplanen omfattar cirka 6,5 ha mark och
cirka 5,2 ha vattenområde. Marken är i enskild
ägo och vattenområdet ägs av kommunen.

Cykelplan

Trivector AB fick 1995 uppdraget att revidera
1980 års cykelplan för Mariestads tätort vilket
mynnade i ”Bättre cykeltrafik i Mariestad, Cykeltrafikutredning för Mariestads tätort, 1996”. Planen utgör ett stöd för att förbättra villkoren för
cyklisterna inom tätorten. Utvecklingen av gångoch cykelnätet inom området för den fördjupade
översiktplanen bör därför anpassas utifrån denna

På de flesta fastigheterna finns vårdade naturträdgårdar där trädvegetationen behållits. Området är lummigt med en vegetationsskärm mot
vägen. I strandkanten har ett flertal stenpirer
och stenbryggor anlagts. Sjöbotten är stenig och
långgrund.
Området, som ursprungligen använts för fritids-
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bebyggelse, har successivt förändrats och andelen
helårsbostäder har blivit allt större. Både ålder
och teknisk standard på husen varierar starkt.
Planarbetet handlade därför huvudsakligen om
att lösa avloppsfrågan. En bättre lösning för detta
område är dock önskvärd.
Aktuell utredning för Nolskogen syftar inte på
att ändra förutsättningarna för denna bebyggelse.
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Förslag till detaljplanen vid Nolhagens fyr

1999 togs en samrådshandling fram för området
söder om Nolhagens fyr. Internt samråd hölls,
men officiellt samråd genomfördes aldrig.
Planområdet är omkring 6,5 ha ligger cirka 150
meter från Vänern (inom strandskyddat område). Området gränsar i väster till Strandvägen, i
norr till fyrgatan tillhörande Nolhagens fyr och i
öster och söder till Kinnekullebanan. Syftet med
planen var att skapa ett attraktivt boende med
sjöutsikt nära Vänern. Planförslaget redovisar 14
tomter för bostadsbebyggelse.
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Program för bostadsbebyggelse i västersluttningen, Nolskogen, 2001

Som ett upptagande av planarbetet med Nolskogen som avstannade 1996 riktades uppmärksamheten mot området igen 2001. Arbetet resulterade i ett program: ”Program för bostadsbebyggelse
i västersluttningen, Nolskogen”, Mariestads kommun, samrådshandling 2001-03-20, GF Konsult
(Ref. 153 023). Förslaget redovisar en planstruktur med 100-130 tomter, 700-900 kvm stora,
med en blandad bebyggelse vad avser storlek och
upplåtelseform.

På grund av de dåvarande planeringsförutsättningarna föreslogs att trafiken till och från
området skulle ledas från norr och inom området skulle trafiken bygga på en centralt gående
huvudgata med anslutande stickgator mot vilka
fastigheterna skulle ha sina utfarter. Tanken bakom denna struktur var att dela in området i flera
bostadsgrupper. Inom området föreslogs ett sammanhållet gång- och cykelsystem som kopplar
samman de olika husgrupperna samt målpunkter
utanför kvarteren.

2.4 Naturvärden
Inom Mariestads kommun finns olika typer av
skyddad natur och på olika plan: nationella, regionala och lokala. Här tas endast upp skyddade
områden som berör utvecklingsområdet:
2.4.1 Riksintressen för natur- och friluftsliv

Området för den fördjupade översiktsplanen
berörs av två riksintressen gällande natur- och
friluftsliv:

 Riksintresse för friluftslivet: Vänern Djuröarkipelagen, Brommö-Torsö-Fågelö
Skärgård, båt, fiske, bad, Göta kanal
(ämnesknutet riksintresse enligt 3 kap.
6§ miljöbalken).
 Riksintresse rörligt friluftsliv: Vänern
med öar och strandområden (geografiskt
riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken).
2.4.2 Strandskydd

Järnvägen hanteras i förslaget genom att spara
en zon om 60 meter mellan järnväg och ny bebyggelse, men som alternativ till huvudförslaget
redovisas även att bebyggelsen placeras på ett
avstånd på 100 meter från järnvägsmitt. Med en
större skyddszon (100 meter) klarades samtliga
rekommenderade riktvärden för buller och några
speciella åtgärder behövdes då inte vidtas vid de
nya bostäderna.

Strandskydd har till syfte att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strand-

Även denna gång avstannade planarbetet, nu på
grund av att de initiala investeringarna för att
nå området ansågs vara för höga. Området har
sedan dess utgjort reservområde för framtida bostadsbebyggelse.
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områden, och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten.
Strandskyddet regleras enligt 7:e kapitlet miljöbalken (§13-18) och omfattar vanligtvis en zon
på 100 meter från såväl land- som vattensidan
av strandkanten (strandskyddsområde). På vissa
ställen har dessa 100 meter utökats upp till 300
meter från strandlinjen, eftersom det behövs för
att tillgodose något av strandskyddets syften.
Inom strandskyddsområde får till exempel inte:
 Nya byggnader uppföras eller befintliga
ändras så att de kan användas till något
annat ändamål.
 Grävning eller andra förberedelser ske för
byggnationer.
 Andra anläggningar eller anordningar
utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där
den annars skulle ha fått färdas fritt eller
som väsentligen försämrar livsvillkoren
för djur- eller växtarter. Exempel på detta
är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser
och golfbanor.
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 Andra åtgärder vidtas som väsentligen
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter, till exempel trädfällning, grävning
eller gödsling.
Vissa undantag mot förbudet finns för areella näringar.
En förutsättning för upphävande av strandskyddet är att det finns så kallade ”särskilda skäl”.
Sådana skäl kan till exempel vara att tomten
redan är ianspråktagen, att det är en åtgärd som
tillgodoser friluftslivets behov, eller att strandskyddets syften ändå inte kan tillgodoses på
grund av rådande omständigheter, till exempel
att strandskyddat område är delat av en barriär så
som en större väg eller järnväg.
Kring sjön Vänern har strandskyddet utökats till
300 meter, områden som inom Mariestad också
delvis omfattas av riksintressen. Utredningsområdet berörs därav till viss del av strandskyddsbestämmelserna. Kommunen har på grund av detta
som avsikt att upphäva strandskyddet i de områden som eventuellt kommer i konflikt med utvecklingen av staden och där särskilda skäl finns.
Nya strandskyddsregler

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att
förhindra en överexploatering av stränderna och
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bevara allmänhetens tillgång till stränder och
vatten för friluftsliv. Det utvidgades 1994 till att
också skydda stränderna på grund av deras stora
betydelse för den biologiska mångfalden. Strandskyddsbestämmelserna gäller lika i hela landet,
oavsett hur tät- eller glesbebyggt området är, hur
gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området.
Riksdagen har beslutat om förändringar i lagstiftningen för strandskyddet som trädde i kraft 1
juli 2009. Med den nya lagstiftningen kan kommunerna peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där det ska vara lättare att
få dispens. Kommunerna kan peka ut dessa områden från och med den 1 juli, men den delen
av lagen får inte tillämpas förrän den 1 februari
2010. Enligt de nya reglerna återinträder även
strandskyddet automatiskt då en plan ersätts.
Kommunerna har idag det primära ansvaret för
att hantera frågor om strandskydd. Länsstyrelserna har till uppgift att granska alla dispenser och
upphävanden av strandskydd inom detaljplaner
som beviljas. Om ett beslut är felaktigt upphävs
beslutet. Ett sådant beslut kan överklagas till högre instans.
Länsstyrelsen fattar beslut om dispenser och

upphävande av strandskyddet i områden som
skyddas enligt 7 kap. miljöbalken, till exempel
inom nationalparker och naturreservat, samt
beslut om strandskyddsdispenser om det gäller
vägar, järnvägar och försvarsanläggningar.
2.4.3 Biotopskydd

Ett generellt biotopskydd gäller för alléer, källor,
odlingsrösen, pilevallar (allé av pilar), småvatten
och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i
jordbruksmark samt åkerholmar. Det är ej kartlagt hur många sådana småbiotoper som finns i
Mariestad.
Förutom det generella biotopskyddet har Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen hittills beslutat
om inrättande av 24 biotopskyddsområden i
Mariestads kommun. Dessa områden har en
sammanlagd areal av cirka 56 ha. Merparten av
biotopskyddsområdena gäller ängs- och hagmarker men det finns även några som instiftats till
skydd för skogsmark. För biotopskyddsområden
ska finnas fastställda skötselinstruktioner.
Nyckelbiotoper

Skogsvårdstyrelsens inventering av skogsmark
har identifierat 148 nyckelbiotoper och cirka 100
naturvärdesobjekt inom kommunen. Av dessa
ligger 21 områden helt eller delvis inom reservat
eller biotopskydd och ytterligare ett område in-

går delvis i ett Natura 2000 område. För ytterligare 2 områden finns frivilliga naturvårdsavtal.
Ett nyckelbiotopsområde finns inom planområdet - Rörvik, ett torpställe från 1600-talet som
vart bebott i omkring 300 år och som lades ner
1958. Idag finns inga byggnader kvar på platsen
men rester av det tidigare jordbruket är tydlig.
Det finns ingen antagen skötselplan för området,
men Hantverksskolan Dacapo (numera Göteborgs universitet) har genom övningsuppgift
tagit fram ett antal förslag till skötselplaner vilka
ger mycket information om området.

2.4.4 Naturinventeringar

Olika naturinventeringar har under åren genomförts inom kommunen. Delar inom området för
den fördjupade översiktsplanen har bedömts bestå av värdefull natur och därutöver vara av stor
betydelse för friluftslivet.
Naturvårdsprogram för Skaraborgs län, 1984:

Länsstyrelsen gjorde i början av 1980-talet en
kartläggning av värdefull natur i större skala.
Denna pekar ut 24 områden av klass I eller II
i Mariestads kommun. Flera av dessa områden
sammanfaller med befintliga reservatsbildningar.
Större delen av utredningsområdet redovisas med
högt naturvärde inom kategorin ”social naturvård”, det vill säga områdets bedöms ha betydelse
för friluftslivet.
Natur i vår stad, 1989

I rapporten har inventeringar gjorts över del av
den tätortsnära naturmarken. Här beskrivs vissa
särskilt värdefulla naturområden, förslag till
skötselåtgärder samt ibland åtgärder för att öka
tillgängligheten. Tre områden inom planområdet
nämns: Rörviks hasselbacke, Rörviks åkerholme
samt Nolskogen. Dessa bedöms ha många värden, framför allt för friluftslivet.
Fördjupad översiktsplan för Nolskogen, 1996

Naturinventeringen i den fördjupade översikts-
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planen för Nolskogen som togs fram 1996 hade
två syften; att tjäna som planeringsunderlag,
samt att utgöra underlag för en skötselplan som
skulle ange lämplig behandling av mark och
vegetation för speciella delavsnitt samt för utbyggnadsområden och blivande grönområden.
Inventeringen, som idag delvis är försvunnen,
redovisade områden med värdefull natur, till
exempel våtmarker, hagmarker, bryn/lövträdsbestånd, rumsbildande vegetation, solitärträd
samt värdefulla naturelement som flyttblock och
liknande.
Lövskogar 2001

Kommunen genomförde år 2001 en inventering
av lövskogar. Resultatet blev att knappt 1 800 ha
lövskog hittades. Dessa har delats in i 4 naturvärdesklasser:
1.
2.
3.
4.

Objektnummer Löv1 på kartan (nästa sida):
Sekundärskog vid Krontorp
Areal: 15,9 ha
Allmän beskrivning: Stadsdelen Krontorp ligger
i östra delen av Mariestad. Här finns ett större
område med igenvuxna ängs- och åkermarker.
Objektet sträcker sig från Gustavsberg i norr söderut förbi Lyckan till Stockholmsvägen. I väster
begränsas området av bostadsbebyggelse och i
öster av öppna jordbruksmarker. En stor del av
objektet ligger på fuktiga marker och resterande
på friska. Fältskiktet är medelrikt och ges benämningen örtristyp.
Träd- och buskskikt: Här dominerar medelgrova

Högsta naturvärde
Mycket högt naturvärde
Högt naturvärde
Lågt naturvärde.

Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns tre områden med inventerad lövskog.
Objekten har låga naturvärden:
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björkar, men det finns även klibbalar i fuktfickorna och någon lönn på friska marker. Övriga
trädslag är asp, rönn, sälg, gran och tall.
Övriga noteringar: Objektet är starkt dikat. Det
är också ställvis röjt, gallrat och plockhugget.
Naturvärdesklass: 4 (lågt naturvärde).
Naturvärdesbedömning: Objektet ges måttliga
naturvärden, främst beroende på ett tämligen
ungt, första generationens trädskikt samt starkt
störd mark.
Objektnummer Löv2 på kartan:
Strandnära tallblandad triviallövskog vid Nolhagen
Areal: 10,7 ha
Allmän beskrivning: Längs Vänerstranden ett par
km norrut från Mariestad återfinns Nolhagen
med en lång rad hus längs stranden. Mellan
dessa hus slingrar sig detta efterlämnade trädbestånd. I norr sträcker sig objektet österut där det
även täcker en gammal igenvuxen äng. I väster
är marken i allmänhet torr medan den blir fuktigare i öster. Medan Vänern är gräns i väster är
den norrgående järnvägen till stor del begränsning i ost.
Träd- och buskskikt: Trädskiktet har en klar dominans av medelgrov björk. Ställvis blir dock
graninslaget stort. I de fuktiga delarna i öst blir
klibbalen ett markant inslag.
Övriga noteringar: Objektet är i väster starkt stört

av bebyggelsen samt av vägar och järnväg. I öst
är det måttligt dikat.
Naturvärdesklass: 4 (lågt naturvärde).
Naturvärdesbedömning: Objektet ges låga naturvärden, främst beroende på ett tämligen ungt
trädskikt med stor granblandning och stark störning.
Objektnummer Löv3 på kartan:
Igenväxningsmark vid Snappudden övre
Areal: 4,5 ha
Allmän beskrivning: Längs Vänerkusten nordost
om Mariestad återfinns Snapens badplats och
friluftsanläggning. Ytterligare 500 meter norr

om denna ligger på vägens västra sida detta lövbestånd som uppkommit på tidigare ängs- och
betesmark. Beståndet går nästan ut till Vänern,
men bryts av ett antal fritidshustomter.
Träd- och buskskikt: Trädskiktet har en mycket
stor dominans av unga björkar. Graninslaget är
dock stort med unga träd. Buskskiktet är, framför allt i sydost, välslutet med mycket hassel och
brakved.
Övriga noteringar: Objektet har fortfarande en
viss ängs- resp betesprägel. Betet och slåttern
upphörde förmodligen för cirka 30 år sedan.
Den före detta ängsmarken är starkt dikat, men i
övrigt är det endast svaga störningar av vägar och

bebyggelse.
Naturvärdesklass: 4 (lågt naturvärde).
Naturvärdesbedömning: Objektet har endast låga
naturvärden.
Sumpskogar

En inventering av sumpskogar har gjorts av
Skogsvårdstyrelsen och totalt hittades 455 områden inom kommunen. Ingen naturvärdesbedömning av objekten finns redovisad, men 13
av sumpskogarna ligger inom naturreservat och
ytterligare 6 inom Natura 2000. Två områden av
sumpskog finns inom planområdet.
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Vattendragsinventering

Länsstyrelsen har pekat ut särskilt skyddsvärda
vattenområden och vattendragssträckor som ett
led i arbetet med miljömålet ”Levande sjöar och
vattendrag”. Vänern med Mariestadssjön har här
bedömts som ett nationellt särskilt värdefullt vatten.
Naturinventering 2009

Utredningsområdet är både stort och mångfacetterat med olika biotoper, värdefulla växtsystem
och växtindivider med säregna utseenden eller
av sällsynt art. Här finns täta skogsområden med
gamla trädindivider, lövskogsrefuger, kärrområden och hällmarker. I samband med januaristormen ”Per” 2007 blåste dock värdefull skog ner
och stora områden har tyvärr fått karaktären av
kalhyggen.
En översiktlig inventering av området söder om
järnvägen har genomförts under våren 2009 som
utgår från tidigare inventeringar som kompletterats med ny information. Syftet har varit att
sammanställningen ska tjäna som planeringsunderlag för utvecklingen av staden. Detta är en
viktig förutsättning för planeringen av området
eftersom tillvaratagande och utveckling av de
värden området idag innehar ska vara en viktig
faktor i utvecklingen. Dock måste mer grundliga inventeringar genomföras inom kommande
28

detaljplaneområden för att slå fast vad som ska
bevaras/utvecklas.
Det som redovisas i inventeringen är:
Lövskog
Sumpskog
Kärr
Kalhyggen
Fornminnen
Nyckelbiptop (Rörvik)
Områden med ev. sjöutsikt

Karta sida
26
27
27
27
31
25
14

På grund av rik vattentillförsel från omgivningen
finns det våtmarker vanligtvis med sumpskog i
varje flackare område. Dessa är ofta förenade genom diken. Huvudvattendelaren återfinns i områdets sydöstra del. Ytvattnet rinner från sydost
mot nord-nordväst.

I övrigt har inte någon detaljerad inventering av
växter och djurliv genomförts. Några formella
skydd enligt Miljöbalken finns inte förutom ett
biotopskydd inom Snapens friluftsområde (Rörvik). Se s.25.

Marken består av morän, ofta rikblockig, från
små block upp till stora block av flera meters
dimension. Hällmarker med gles vegetation av
tall och lövträd, markerade bergsryggar och flyttblock är spridda över området. Topografin växlar
mellan flack och kuperad. Sluttningen mot väster är både storblockig och kuperad. Skillnaden
mellan högsta och lägsta punkt i området är
cirka 20 meter. På västsluttningen finns till ytan
omfattande klapperstensfält upp till en höjd av
cirka 65 meter över havet. Det märks särskilt väl
i sydväst och nordväst där det blottlagts av stigar.

Beskrivning av området
Det inventerade området (Nolskogen-Snapen)
dominerades innan stormen 2007 av barrskog,
företrädesvis gran samt delar med blandskog av
tall, gran och björk med inslag av ek, rönn och
brakved. Lövskog förekommer begränsat över
hela området som sumpskog med ett välutvecklat busk- och fältskikt, till exempel björksumpskog. Lövskog finns även i nordväst och som
strandskog (alsumpskog) i norr.

Värdering
Området har bra tillgänglighet med många stigar, men utanför detta stigsystem är marken
stenig och delvis blöt och därmed svårtillgänglig. Det finns inga större landskapsbildmässiga
värden men med tanke på det skogsbruk som
bedrivs bedöms värdet ur skoglig synpunkt ha
varit högt fram till stormen ”Per” (2007) då stora
arealer blåste ner.
Floran är ganska mager, dock förekommer inslag
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av rikare partier till exempel kulturpåverkade
tidigare betade skogar och hagmarker med inslag
av bok, fågelbär och hagtorn. Högt naturvärde
i det inventerade området har våtmarker, sumpskogar, strandskogar, lövskogar, hagmarker/
inägor, äldre barrskog med välutvecklat busk-,
fält-, och bottenskikt, solitärträd/grövre lövträd,
hällmarker, åsryggar, klapperstensfält, flyttblock
och andra naturelement. Även strandvattnen
bidrar till naturvärdet. Högt kulturvärde har
stengärdesgårdar, gamla torpgrunder, vårdträd
och dylikt. Högt friluftsvärde i området har gles,
äldre barrskog med stor andel tall och lövträd
som innehåller välutvecklat busk-, fält-, och bottenskikt.

avverkning av begränsade, olämpligt belägna
granbestånd samt plantering av lövträd.
Synpunkter vid exploatering
En eventuell exploatering av området bör ske
på sådant sätt att värdefulla avsnitt undantas
från bebyggelse och gatumark. Sumpskogar och
fuktskogar är särskilt känsliga för bortledning/
avledning av ytvatten och de är ofta lämpliga
mottagare av ytvatten från hårdgjorda ytor och
liknande. LOD anläggningar (lokalt omhändertagande av dagvatten) eller magsinering av dagvatten i sådana lägen bör därför undersökas.

Skogen, speciellt mot nord- nordost, utgörs till
stor del av produktionsskog med låg andel lövträd. Vanligtvis saknas ett utvecklat buskskikt
och marken är ofta täckt av ett tjockt barrlager.
Natur- och rekreationsvärdet är i dagsläget lågt
i dessa delområden. Detsamma gäller framkomligheten. För att förbättra natur- och rekreationsvärdet och samtidigt slå vakt om den biologiska
mångfalden är det nödvändigt att bland annat
öka lövträdsandelen. Detta är särskilt viktigt
utmed spår och leder. Det kan åstadkommas genom en kombination av olika åtgärder: Gallring/
röjning utmed spår och stigar i varierande djup,
Snapens friluftsgård
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2.4.5 Friluftsliv

Att skapa möjligheter till rekreation och avslappning blir allt viktigare i vår tid. Det finns bland
annat studier som visar på ett klart samband
mellan den psykiska och fysiska hälsan och möjligheterna till att vistas i naturen. Grönområden
måste dock utformas på rätt sätt för att människor verkligen ska använda dem. Bland annat sägs
att människors vanor av att vistas i naturen hänger samman med utformningen av omgivningen
i omedelbar anslutning till bostaden. De som
har en bra miljö i bostadens närhet är också mer
benägna att nyttja stadens parker och tätortsnära
natur för rekreation. Dessa bör vara lätttillgängliga (strövvänliga), kännas trygga, ligga nära bostaden (5-10 min gångväg) samt vara tillräckligt
stora för att erbjuda en avslappnade miljö med
känsla av ostördhet. Tillgången till naturrekreation blir därmed säkert en allt viktigare faktor
när människor väljer var de vill bo i framtiden.
Utvecklingsområdet används flitigt av mariestadsborna vilket de många stigarna vittnar om. I
områdets norra del återfinns Snapens friluftsanläggning (uppförd 1986) med bastu, friluftsbad,
servering och bilparkering. Fritidsanläggningen
drivs ideellt av Mariestads fritidsklubb och nyttjas året om. Från anläggningen finns preparerade
motionsspår med längden 2,5- (elljusspår), 4.6,
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6.7 samt 10 kilometer. Även i söder, i anslutning
till Högelidsskolan finns anlagda spår.

2.5 Kulturvärden
Området har historisk sett aldrig varit bebyggt,
förutom med enstaka hus. Delar av området är
kulturpåverkat med tidigare betade skogar och
hagmarker, stengärdesgårdar, gamla torpgrunder,
vårdträd och dylikt. Inom området finns totalt
9 stycken torp/backstugetomter varav 4 är helt
bebyggda och 2 delvis bebyggda idag. Numera är
området framförallt ett populärt strövområde.
I områdets västra del, vid Vänerns strand, återfinns en äldre sammanhängande bebyggelse med
naturträdgårdar (Nolhagen). Området berörs av
gällande detaljplan och bör även fortsättningsvis
behålla sin karaktär. Vid eventuell ny reglering
bör förutsättningarna för denna bebyggelse inte
ändras. Någon form av skyddsbestämmelser bli
även bli aktuellt.
Några enstaka äldre hus med oförvanskat yttre
finns i övrigt längs med Törnberga-Bäckavägen.
Dock inget som påkallar särskild skyddsklassning, förutom en fin stengärdesgård vilken bör
bevaras/skyddas i kommande planering/exploatering.

Det finns 4 fyrar i området, byggda 1904 och
har en fackverkskonstruktion av så kallad Heidenstamstyp. Fyrarna är bevaransvärda eftersom
de är ett signum för Mariestad som sjöfartsstad
och ett kulturarv som bör föras vidare. Skydd/
skyddsavstånd kan eventuellt bli aktuellt i kommande detaljplaner.
2.5.1 Forn-/ kulturlämningar

Alla fasta fornlämningar omfattas av 2 kap. Kulturminneslagens bestämmelser och det gäller
oavsett om fornlämningen är känd sedan tidigare
eller inte. Skyddet enligt kulturminneslagen gäller automatiskt och det behövs därför inget särskilt beslut för att det ska gälla. Detta innebär att
ingen utan Länsstyrelsens medgivande får flytta,
ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller
skada en fast fornlämning eller fornlämningsområde.

Inom utredningsområdet finns 5 (kända) lämningar som eventuellt kan komma i konflikt med
en utveckling av staden norrut (Riksantikvarieämbetet 2009-04-01). Dessa redovisas på karta
och beskrivs i tabellen på nästa sida. Ytterligare
en lämning i form av en husgrund har lokaliserats i samband med naturinventeringen som
utförts för området i samband med detta arbete
(x på kartan nedan).
Lämningar påträffas ofta vid markarbeten av
olika slag varför försiktighetsåtgärder måste vidtas vid exploatering då många lämningar inte
syns ovan mark. Arkeologiska undersökningar
kommer därför sannolikt krävas om området tas
i anspråk.

Om en fornlämning står i konflikt med ett annat intresse kan tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.
Tillstånd för annat intresse beviljas endast om
fornlämningen medför hinder som inte står i relation till dess betydelse och ett tillstånd innebär
vanligtvis att ett borttagande föregås av en arkeologisk undersökning eller att en särskild åtgärd
vidtas för att bevara fornlämningen.
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2.6 Geotekniska förhållanden
En översiktlig byggnadsgeologisk karta gjordes
av VBB 1981 över området mellan järnvägen
och E20. För Krontorp finns en mer detaljerad
byggnadsgeologisk undersökning som togs fram
av VBB samma år. Nolskogen (skogsområdet
söder om järnvägen) undersöktes även översiktligt geotekniskt i samband med framtagande av
denna handling (BGAB, Bygg-och Geokonsult AB,
november 2008). Utförligare geotekniska undersökningar, för att utreda om föreslagen utveckling är möjlig på utpekade platser (delområden)
kommer sannolikt att behövas i samband med
fortsatt planering.
Kart id RAA nr.
1

2

Mariestad 5:1 Gränssten för staden. Uppfördes på uppdrag av Hertig Karl
när staden grundades (1583).
Mariestad
35:1

3

Typ

36:1

Fossil åker (röjningsröseområde
60x50 m, N-S). Del av obebyggt torp/backstugetomt.

4

Berga 29:1

Gränssten

5

Berga 15:1

Övrig kulturhistorisk lämning

x

-

Husgrund. Ej fastställd lämning
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Mariestad

Fossil åker (röjningsröseområde
80x30 m, N-S). Del av obebyggt torp/backstugetomt.

För detaljerad information om de geotekniska förhållandena, hänvisas till de geotekniska undersökningarna.
2.6.1 Markförhållanden

Området är delvis kuperat men sluttar i huvudsak västerut mot Vänern. Ett flertal bergsryggar
löper genom utredningsområdet företrädesvis i
nord-sydlig riktning och berg i dagen förekommer på ett flertal ställen. Mellan ryggarna finns
lägre sankare partier, bland annat där fria vattenytor förekommer. Inom området förekommer sten och ytblock och inom vissa delar även
rikligt.
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Marken utgörs i allmänhet av morän, men i den
östra delen finns ett sedimentområde (lera). Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord (så kallad grovkornig jord som sandoch grus) som vilar på fast botten – troligen
morän, block eller berg. Friktionsjorden bedöms
huvudsakligen som fast lagrad.
2.6.2 Radon

Naturlig strålning från berg och jord är normalt,
vilket beror på att jordtäcket och berggrunden
innehåller en liten andel radioaktiva ämnen. Ett
högt innehåll av uran i marken kan bland annat
leda till problem med radon i inomhusluft och
brunnsvatten. Marken inom området klassas
som lågradonmark, vilket innebär att inga radonskyddande bedöms behövas.
2.6.3 Förorenad mark

Samtliga jordprover i den geotekniska undersökningen uppvisade inga tecken på att några
föroreningar av lättflyktiga kolväten förekommer
inom utredningsområdet.
2.6.4 Geohydrologi

I de öppna provtagningshålen uppmättes den fria
vattenytan i hålen på nivån mellan 0,3-0.6 meter
under befintlig markyta.

Jordartskarta, SGU (2010-09-06)
2.6.5 Grundläggning

Grundläggning kan ej ske på torv. Där torv förekommer måste denna därmed schaktas bort. Vid
grundläggning inom område med underliggande
lera måste noggrannare undersökningar utföras.
I övrigt kan grundläggning ske på frostskyddad
nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad
fyllning (sedan allt organiskt material borttagits).
Grundläggning ska dock inte ske direkt på berg.
Ursprängning och återfyllning med minst 0,3 m
ska utföras.
2.6.6 Risk för skred och höga vattenstånd

Befintlig avvattning

Marken inom planområdet lutar naturligt till
stor del åt väster/nordväst/norr, längst västerut
invid Kinnekullebanan ganska kraftigt. Detta
innebär att en del av området avvattnas västerut
genom banan, medan en annan del avvattnas
norrut genom banan och vidare till Vänern. En

annan mindre östlig del av planområdet avvattnas naturligt åt öster. Denna del av planområdet
utgör del av tillrinningsområdena till Stommens
Dikningsföretag av år 1931 (S-31) och Brodderuds Dikningsföretag av år 1941 (B-41), se
vidare s.36 Dikningsföretag.

Vi står idag inför framtida klimatförändringar
som kommer att föra med sig både positiva och
negativa effekter. Forskning visar bland annat att
det blir varmare, men med mer nederbörd. Det
medför till exempel att risken för översvämning,
ras, skred och erosion sannolikt kommer att öka
på många håll i landet. Det är således viktigt
att åtgärder vidtas redan nu, bland annat för
bebyggelse, vägar, järnvägar, el- och telenät och
VA-system i den fysiska planeringen, så att inte
ytterligare risker byggs in i samhället.
Regeringen har kartlagt samhällets sårbarhet
för klimatförändringar och utreda effekterna av
dessa ”Sverige inför klimatförändringarna - hot
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och möjligheter, SOU 2007:60”. Syftet med
utredningen är också att föreslå åtgärder som
minskar samhällets sårbarhet för både successiva
klimatförändringar och enstaka extrema väderhändelser. Förslaget kom i oktober 2007.
Vänerns vattenstånd och tappningen i Göta älv
regleras enligt en vattendom från 1937. Vattenståndet får variera mellan 43.47 och 45.16 meter
över havet i RH2000. Under den reglerade perioden har vattenståndet i Vänern nått över +45.31
(RH2000) vid endast ett fåtal tillfällen. Vänern
nådde under januari 2001 den högsta nivå som
uppmätts under den reglerade perioden, 45,98
(RH2000) meter över havet, vilket är 0,4 meter
högre än den tidigare högsta uppmätta nivån
under nuvarande reglering och 1,35 meter högre
än normalt vattenstånd för januari. Som följd av
det inträffade 2001 gjorde Mariestads kommun
en reglering av lägsta grundläggningsnivåer för
byggnader i och med arbetet med kommunens
översiktsplan 2003. Enligt denna ska inga byggnader placeras lägre än +46.0 i MH24 (+46.52 i
RH2000).

med ytterligare 0,6 meter. Klimatutredningen rekommenderar därför att det inte ska byggas hus
under nivån 47,57 meter över havet (RH2000),
möjligen undantagen för enklare byggnader.
I samband med den översiktliga geotekniska
undersökningen har inte skredrisken undersökts.
Risken bedöms dock vara minimal på grund av
att jorden under ytskiktet huvudsakligen bedöms
vara fast lagrad och vila på fast botten – troligen
morän, block eller berg.
Aktuellt utredningområde (öster om järnvägen)
ligger på nivåer om +50.52 (RH2000) och över,
vilket innebär att området kan sägas vara väl
skyddat mot framtida översvämningar i Vänern.

Regeringens klimat- och sårbarhetsutredning
bedömer att utan åtgärder kommer de högsta
vattenstånden vid sekelskiftet vara cirka 0,5 meter högre än i dag. Vindpåverkan kan höja nivån
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Förklaring - skillnad i cm mellan olika höjdsystem
MH24

Mariestads lokala höjdsystem

+00.00

VH32

Vänerns höjdsystem

+00.21

RH70

Höjdsystem vilket används i klimat- och
sårbarhetsutredningen

+00.35

RH2000

Rikets höjdsystem

+00.52

F.r.o.m 2011 kommer RH2000 användas i Mariestads tätort
Översikt nivåer

MH24

VH32

RH70

RH2000

Vattendom från 1937 (maxvattenstånd)

+44.64

+44,85

+44.99

+45.16

Minimivattenstånd enligt
vattendom

+42.95

+43.16

+43.30

+43.47

Medelvattenståndet efter
regleringen 1937

+44.09

+44,30

+44.44

+44.61

Vattennivå vid översvämning
januari 2001

+45.46

+45,67

+45,81

+45.98

Lägsta grundläggningsnivå
enligt Maristads kommun
(2003)

+46.00

+46.21

+46.35

+46.52

Lägsta grundläggningsnivå
enligt klimat- och sårbarhetsutredningen

+47.05

+47.26

+47.40

+47.57

Lägsta grundläggningsnivå
- enklare byggnader - enligt
klimat- och sårbarhetsutredningen

+46.15

+44.36

+46.50

+46.67

Sjökortets nivå

+43.59

+43.80

+43.94

+44.11

2.7 Teknisk försörjning
2.7.1 Spillvatten

Det avloppsvatten som kommer från hushållets
toalett, dusch och disk kallas spillvatten. Spillvattnet avleds via spillvattennätet och en eller
flera avloppspumpstationer till avloppsreningsverket där det renas.
Den befintliga bebyggelsen inom området är,
med några enstaka undantag, ansluten till enskilda anläggningar för vatten- och avlopp. Kommunala vatten- och spillvattenledningar finns i
söder (Lyckans väg), samt i en överföringsledning
utmed järnvägens östra sida (anslutning från
Hassle) fram till Djurögatan som sedan fortsätter
som förgrening på den västra sidan. Självfallsledningar finns från Lyckans väg.
Vatten och spillvatten för ny bebyggelse kan anslutas till befintliga ledningar i söder och i väster
utmed järnvägen. Beräkningar av tillkommande
flöden måste dock genomföras i samband med
fortsatt planering, för att konstatera om spillvatten behöver magasineras innan anslutning till
befintliga ledningar.

Reningsverket

I Mariestads kommun finns fem avloppsreningsverk varav de fyra största är utbyggda för mekanisk, biologisk och kemisk rening medan det
mindre består av en markbädd.
Mariestads reningsverk är byggt för cirka 22
000 person ekvivalenter (pe). Idag ligger beslastningen på omkring 18 000-19 000pe, men när
det till exempel regnar mycket ligger det på maxbelastning. Anslutningar av större bebyggelseområden kan därför innebära överbelastning. Den
planerade utvecklingen inom området samt för
övriga utvecklingsområden inom tätorten kräver
sannolikt åtgärder vid befintliga utsläppskällor
samt på reningsverket i sig
Frågan är uppmärksammad av kommunens tekniska kontor.
2.7.2 Dagvatten

Med dagvatten avses tillfälligt förekommande,
avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten,
spolvatten och framträngande grundvatten.
I enlighet med kommunens dagvattenpolicy
(2005) ska dagvattnet, där geoteknisk undersökning visar att så är möjligt, omhändertas lokalt. I

andra hand ska dagvattnet fördröjas och avledas
trögt till kommunens anläggning.
Dagvatten från exploaterade områden innehåller
ofta en mängd olika föroreningar och kan inte
släppas ut till våra sjöar och vattendrag eller återföras till grundvattnet innan det är så rent att det
inte orsakar skada på miljöer eller levande organismer. Vid behov ska därför dagvattnet från till
exempel parkeringsytor och andra nedsmutsade
hårdgjorda ytor renas innan det släpps vidare.
För att minska uppkomsten av dagvatten ska
eftersträvas att så få och små ytor som möjligt
hårdgörs.
För den fastighetsägare som vill utnyttja reducerad dagvattentaxa genom anslutning till kommunens anläggning, kan fördröjning på den egna
fastigheten vara ett alternativ. Detta kan för villatomter ske exempelvis genom en stenkista med
bräddavlopp till kommunens anläggning. För
grupphusbebyggelsen och flerbostadshusen kan
ett större fördröjningsmagasin som bräddas till
kommunens anläggning vara ett bra alternativ.
Dagvattensystemet i kommunen leds idag utan
rening direkt till Vänern i slutna ledningar och
öppna diken. Det pågår för närvarande kontinuerlig utbyggnad och förändring av systemet
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enligt dagvattenpolicyn, med magasinering, fördröjning och rening i de områden där behovet
finns och där det är tekniskt genomförbart.
Utredningsområdet i stort bedöms i den översiktliga geotekniska undersökningen som olämplig för lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD), dels på grund av hög grundvattennivå
samt förekomst av berg och inom delar av området jordens höga finjordshalt. Detta måste
dock undersökas ytterligare i den fortsatta planeringen.
2.7.3 Dikningsföretag

Markavvattning innebär varaktig avvattning av
mark för att öka dess lämplighet för visst ändamål, till exempel för jordbruksdrift eller exploatering. Dikning, vattenavledning, invallning och
täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning.
När markavvattning berör flera fastigheter bildas
vanligen en samfällighet - ett så kallat dikningsföretag. Det finns ett antal dikningsföretag som
kommer att beröras vid exploatering i området.
Frågan utreds i samråd med Jordbruksverket
parallellt med detta arbete och måste klargöras i
samband med fortsatt planarbete.
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Legaliserade markavvattningsföretag

Jordbruksverket (Vattenenheten) har gjort en
utredning gällande avvattning av det planerade
planområdet ”Nolskogen” (april 2009):
Planområdet är beläget i tillrinningsområde för
såväl Stommens Dikningsföretag av år 1931 (S31) som Brodderuds Dikningsföretag av år 1941
(B-41).
Stommens Dikningsföretag är handlagt vid en
syneförrättning enligt vattenlagen (1918:523).
Företaget utfördes, avsynades och godkändes,
enligt bevis daterat 7 januari 1936, såsom i sin
helhet utfört enligt den fastställda arbetsplanen,
samt har påskrift Godk. 16/1 1936.
Stommens Dikningsföretag utgör en samfällighet
utan uppdelning i avdelningar. Varken företagets
anläggningar eller båtnadsmark är belägen inom
planområdet men företagets anläggningar får ta
emot avrinning från den östra delen av området.
Brodderuds Dikningsföretag är också handlagt
vid en syneförrättning enligt vattenlagen. Företaget utfördes, avsynades och godkändes, med
avvikelser som inte berör här aktuell mark och
avlopp. Avsyningsbeviset är daterat 27 nov. 1945
och har påskrift Godk. 16/1 1946.
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Företaget utgörs av tre delsamfälligheter utan
uppdelning i avdelningar. Ingen av företagets
anläggningar är belägen inom planområdet,
men lite båtnadsmark är belägen inom företagets
delsamfällighet Q-V, innebärande eventuellt
delägarskap där. Avrinning från del av den östra
delen av planområdet belastar också den delsamfällighetens anläggningar.
Utöver detta är Lyckängs Dikningsföretag av år
1934 (L-34) beläget i planområdets tillrinningsområde. Avsyningshandligar för detta företag
saknas dock i Länsstyrelsens markavvattningsarkiv. Detta mindre företag uppges i sin helhet
vara beläget inom verksamhetsområde för allmän
VA-anläggning i Mariestads tätort, varför företaget torde kunna avvecklas. Detta företag har av
beskriven anledning inte behandlas i Jordbruksverkets utredning.
Dimensionerande flöden i markavvattningsföretagen.

Jordbruksverket rekommenderar, med hänvisning till tidigare domstolsutslag, att begränsa
tillåten tillrinning från exploaterad mark till
1,5 l/s ha, dock högst vad mottagande avvattningssystem är dimensionerat för.
Eftersom det för den östra delen slutligen mottagande Stommens Dikningsföretag av år 1931
enligt utlåtandet är dimensionerat för ett högvat-

tenflöde av storleken 1,5 l/s ha, rekommenderas
här att maximal urban avrinning med 10 års
återkomsttid från de exploaterade områdena begränsas till intensiteten 1,5 l/s ha.

torp - där skogsbilvägen delar sig i två.
Anslutningar till tele och datakommunikationer
måste i övrigt utredas i samband med kommande detaljplanering.

Eftersom det för den östra delen delvis mottagande Brodderuds Dikningsföretag av år 1941
enligt utlåtandet är dimensionerat för ett högvattenflöde av storleken 2,0 l/s ha, rekommenderas
även här att maximal urban avrinning med 10
års återkomsttid från de exploaterade områdena
begränsas till intensiteten 1,5 l/s ha.

2.7.6 Avfall

2.7.4 El och värme

Plats för återvinningsstation bör reserveras i
samband med nya bostadsområden. Utrymmen
för avfallshantering bör i övrigt på grund av störningar och estetiska skäl avskärmas på lämpligt
sätt.

Anslutningar till el- och värmenätet måste utredas i samband med fortsatt planarbete. Det
förutsätts dock att fjärrvärmenätet på sikt kommer att byggas ut i utredningsområdet. Därmed
krävs viss förberedelse, till exempel styrning mot
vattenburna system i de tillkommande byggnaderna.
I övrigt skär en större kraftledning genom områdets östra del i nord-sydlig riktning, cirka 200300 meter ifrån och parallellt med E20.
2.7.5 Tele- och datakommunikationer

En telemast återfinns i områdets centrala del,
strax norr om den spridda bebyggelsen vid Kron-

Avfallsfrågan måste utredas mer i detalj i samband med fortsatt planering och exploatering
och ska följa gällande Renhållningsordning. I
”Handbok för avfallsutrymmen” redovisas förutsättningar för hämtning av avfall. Vid nybyggnation eftersträvas gemensamhetslösningar.

2.7.7 Räddningstjänstens behov

Räddningstjänstens behov ska beaktas i samband
med exploatering, till exempel behov av utrycksoch angreppsvägar.

2.8 Kommunikationer
2.8.1 Kinnekullebanan

Kinnekullebanan, som trafikerar sträckan (Göteborg) Herrljunga - Hallsberg (Örebro) via
Lidköping och Mariestad, ansluter till Västra
stambanan i båda ändpunkterna. Banans längd
är 120 kilometer, den är enkelspårig, saknar fjärrblockering och är inte elektrifierad (loken är dieseldriva). Underhållet är delvis eftersatt. Banan är
kvalitetsklassad till K3 (vissa sträckor K4) vilket
innebär att största tillåtna hastighet (sth) för
loktåg är 75-100 km/h (40-70 km/h). Det dåliga
spårläget är främst beroende på långa skarvar.
Detta innebär att spårläget måste förbättras för
att tillåta en hastighetshöjning. Trafikstyrningen
sker med hjälp av Tåganmälan (TAM). Detta
innebär att det finns en tågklarerare på stationen
som manuellt ombesörjer att tågen kan mötas.
På banan finns det förhållandevis relativt många
plankorsningar, varav huvuddelen är oskyddade.
Kinnekullebanan är dessutom bitvis mycket kurvig. Beroende på dessa förhållanden kan det vara
problem att uppnå en tillfredsställande säkerhet i
vissa plankorsningar.
Målet är att Kinnekullebanan ska utvecklas och
det är därför viktigt att i samhällsutvecklingen
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lämna plats för eventuella framtida upprustningar så som utbyggnad till dubbelspår, elektrifiering, allmän upprustning och säkra planskilda
korsningar. Av denna anledning har järnvägen
utpekats som riksintresse för kommunikationer
(enligt miljöbalken 3 kap. 8§). Motiveringen
för utpekandet är att Kinnekullebanan mellan
Gärdsjö och Håkantorp är av särskild regional
betydelse. Exploatering nära järnvägen får inte
påverka möjligheterna till drift, underhåll och
framtida utveckling av järnvägsanläggningen. All
planering bör utgå frän att Kinnekullebanan på
sikt kommer att elektrifieras och att trafiken på
banan ökar.
Järnvägen, som skär genom utredningsområdet, trafikeras idag (2010) av cirka 12 persontåg dagtid (vardagar klockan 07-20). Norr om
Mariestad, genom utredningsområdet används
Kinnekullebanan även till godstrafik. Här går
idag normalt 2 godståg per dygn, vanligtvis på
eftermiddagen. Godstrafiken utgörs sällan av
transporter av farligt gods och det finns idag inga
planer på att denna typ av transport kommer
att öka nämnvärt, men beredskap för framtiden
måste finnas.

Allt fler väljer att resa med Kinnekulletåget och
i Banverkets prognos för sträckan år 2020 antas
tågtrafiken ökat till 20 pendeltåg och 3 godståg
per dygn. Resandet har ökat med 41 procent
sedan 1999 och fortsätter att öka. Numera trafikeras banan nästan endast av nya moderna tåg
som kan ta emot upp till 100 passagerare jämfört
med de gamla motorvagnarna som bara har 65
platser.
Järnvägskorsningar

Järnvägen utgör en stor barriär och säkerhetsrisk. Störst är risken vid plankorsningar, det
vill säga korsningar där järnväg och väg korsar
varandra i samma plan, med eller utan ljus och/
eller bommar. Trafikverket arbetar aktivt med att
bygga bort plankorsningar eller ersätta dem med
korsningar i skilda plan och som utgångspunkt
för utvecklingen av området förutsätts att så få
korsningar som möjligt öppnas upp och de som
finns/planeras ska om det är möjligt utformas i
skilda plan.
Gående och cyklister kan idag passera järnvägen
via flera plankorsningar (se kartan nr. 1-7) inom
och i direkt anslutning till utredningsområdet.
Fordon kan passera vid punkt 3, 6 och 7.

1. Madlyckan; gång-och cykelväg med aktiv
skyddsanordning, gångfållor och ljus- och ljudsignalanläggning.
2. Lyckan Södra; gång-och cykelväg med aktiv
skyddsanordning, gångfållor och ljus- och ljudsignalanläggning.
3. Lyckan Övre; enskild väg utan aktiv
skyddsanordning, kryssmärken och stopplikt
finns.
4. Väg till fyren; ägoväg med inga skyddsanordningar.
5. Fiskarstigen; enskild väg utan aktiv skyddsanordning. Kryssmärken och stopplikt.
6. Rörviksvägen; enskild väg utan aktiv
skyddsanordning. Kryssmärken och stopplikt.
7. Snapenvägen; enskild väg med aktiv
skyddsanordning, ljus-och ljudsignalanläggning.
Barriär och säkerhetsrisker

Risk för urspårning, vibrationer, störande buller
med mera är en ofta förekommande fråga hur
nära en järnväg som bebyggelse lämpligen kan
lokaliseras. Frågan är mycket svår att ge ett entydigt svar på och någon vedertagen rekommendation för en bebyggelsefri zon finns inte.
Enligt rekommendation i kommunens översiktsplan (2003) nämns 12 meter som ett minimiavstånd från spårmitt vid elektrifierade spår, vilket
bör vara dimensionerande.
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Banverket har tagit fram en rapport ”Järnvägen i
samhällsplaneringen, underlag för tillämpning av
miljöbalken och plan- och bygglagen, Banverket,
2009”, som ska bidra till att visa på järnvägens
roll och betydelse för samhället samt de behov
och krav järnvägen måste ställa på sin omgivning
för att det ska vara möjligt att klara drift, underhåll och utveckling av järnvägsanläggningen.
Rapporten ersätter Banverkets tidigare skrift
”Markanvändning i järnvägens närhet”.
Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom
ett område om 30 meter från järnvägen. Ett
sådant avstånd ger utrymme för eventuella räddningsinsatser om det skulle ske en olycka och
det medger en komplettering av riskreducerande
åtgärder vid en förändrad risksituation. Det ger
också en viss bullerreduktion och möjliggör viss
utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet
som inte är störningskänslig och där människor
endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering,
garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt.
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra
Götalands län har i broschyren Riskhantering
i detaljplaneprocessen (”Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods, Läns-
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styrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands
län. 2006) gjort en zonindelning som sträcker
sig 150 meter från järnvägen. I detta område bör
riskerna med farligt gods beaktas. Området är
indelat i tre zoner utan fasta gränser, där olika
typer av verksamheter anses som lämpliga i de
olika zonerna. Banverket och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap delar i stort detta
synsätt med tillägget att i normalfallet bör inte
ny bebyggelse tillkomma inom 30 meter från
spårmitt.
Riskpolicyn innebär att riskhanteringsprocessen (riskanalys, riskvärdering, riskreduktion/
kontroll) beaktas i framtagandet av detaljplaner
inom 150 meters avstånd från riskkällan. Hänsyn till lokala förutsättningar, till exempel typ
av bebyggelse, exploateringsgrad, platsens unika
förhållanden så som topografi, bebyggelsens placering, särskilda konstruktiva skyddsåtgärder (till
exempel rumsdisposition, sovrumsplacering, och
luftintag för ventilation), topografi och andra
lokala förhållanden kan innebära både längre
och kortare skyddsavstånd. Uteplatser och andra
kommunikations- och vistelseytor måste också
planeras utifrån dessa förutsättningar. Ingen bebyggelse får dock ske närmare än 30 meter från
järnvägen.

Buller och vibrationer

Buller kan inte anges som ett enda mått, då
människor störs i olika sammanhang i och utanför bostaden, på arbetet och så vidare. Praxis
är numera att sammanfatta ljudmiljön med fyra
tekniska mått:
 Ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå över
dygn inomhus
 Maximal ljudnivå nattetid inomhus
 Ekvivalent ljudnivå över dygn utomhus
(vid fasad)
 Maximal ljudnivå utomhus i anslutning
till bostaden
Ljudstörningarna från spårbunden trafik rör sig
om enstaka tåg och vagnar som alstrar höga bullertoppar. Dessa bullertoppar är knutna till de
maximala ljudnivåerna och kan främst ge upphov till väckning eller andra sömnstörningar.
Vibrationer i marken kan påverka både människor och byggnader negativt. Enligt genomförd
geoteknisk undersökning utgörs marken inom
utvecklingsområdet finns lösa jordlager och torv
inom planområdet och därmed bör vibrationer
beaktas.

Riktvärden för buller
I rapporten ”Buller och vibrationer från spårburen
linjetrafik. Policy och tillämpning” (Banverket och
Naturvårdsverket 2002), redovisas riktvärden för
buller från spårtrafik. Riktvärdena har senare bekräftats i beslut av riksdagen (Prop. 1996/97:53).
Följande planeringsmål, ”riktvärden för miljökvalitet”, gäller vid bostäder (vårdlokaler):
30 dBA ekvivalentnivå inomhus i boningsrum
45 dBA maximalnivå inomhus i utrymme för
sömn och vila under tidsperioden 22:00-06:00
60 dBA ekvivalentnivå utomhus
55 dBA ekvivalentnivå på särskilt avgränsat område för uteplats
70 dBA maximalnivå på särskilt avgränsat område för uteplats
Beräkningar
Norconsult har på uppdrag av Mariestads kommun beräknat tågbuller för tågtrafiken på Kinnekullebanan med avseende på befintlig och ny
bebyggelse kring järnvägen i Mariestads norra
delar. Beräkningarna är genomförda i programmet SoundPlan 6.5 (maj 2009). Som underlag
för beräkningar har digital grundkarta samt fotografier legat. Trafikindata är given av Banverket
och avser prognos för år 2020.
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I tabellen redovisas de trafikförutsättningar som
legat till grund för beräkningarna (trafikförutsättningar järnväg – Kinnekullebanan år 2020):

Tågtyp
Godståg,
diesel
Pendeltåg,
Y31/32

Antal
tåg/dygn

Hastighet
[km/h]

Maxlängd
[m]

Medellängd
[m]

3

100

450

250

20

100

110

75

Resultat
Ekvivalent ljudnivå från tågen är relativt låga och
gränsen för ekvivalent ljudnivå 55 dBA går vid
cirka 20-25 meter från järnvägsmitt.
Maximal ljudnivå från godstågen är höga och
gränsen för riktvärdet 70 dBA för uteplats, 1,7
meter över mark, ligger på mellan 200-270 meter från järnvägen. Dessa höga nivåer uppträder
3 gånger per dygn vid passage av godståg.
Maximal ljudnivå 75 dBA ligger på cirka 150
meter från järnvägen och maximal ljudnivå 80
dBA ligger på cirka 75 meter från järnvägen.
Maximal ljudnivå från pendeltågen är lägre och
gränsen för riktvärdet 70 dBA för uteplats, 1,7 m
över mark, ligger på cirka 60 meter från järnvä-
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gen. Dessa nivåer uppträder cirka 20 gånger per
dygn.

ring. Dock får ingen bostadsbebyggelse placeras
närmare än 30 meter från järnvägen.

Maximala ljudnivåer från godstågstrafiken respektive pendeltågstrafiken presenteras i bilaga 1-4.

Maximala ljudnivåer beräknas i framtiden uppkomma 2-3 gånger per dygn. Riktvärdet 70 dBA
maximal ljudnivå för uteplats är dimensionerande, förutsatt att inga av godstågen förekommer
nattetid. En möjlighet att klara samtliga riktvärden för buller (och eventuellt vibrationer) på ett
närmare avstånd än redovisade kan vara åtgärder
vid bostad eller vid järnvägsspår på olika sätt.

Riktvärden för vibrationer
I rapporten ”Buller och vibrationer från spårburen
linjetrafik. Policy och tillämpning” (Banverket och
Naturvårdsverket 2002), redovisas riktvärden för
vibrationer från spårtrafik. Riktvärdena avser nivåer för utrymmen där människor stadigvarande
vistas, främst utrymmen för sömn och vila:
Vibrationsnivå
RMS (1-80 Hz)

Hastighet
0,4 mm/s

Acceleration
14 mm/s2

Angivna värden enligt SS 460 48 61 (ref. 8), d.v.s.
max RMSvärden, tidsvägning ”slow” och frekvensvägt enligt ISO 8041 (ref. 13) inom frekvensområdet 1–80 Hz.
Diskussion
Det avgörande för hur nära järnvägen det är
möjligt att bygga är de maximala ljudnivåerna
från godstågen samt risk för vibrationer och övriga säkerhetsrisker. Redovisade riktvärden måste
klaras. Exakt skyddsavstånd från järnvägen ska
utredas i samband med kommande detaljplane-
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Eftersom det i den närmsta framtiden endast rör
sig om ett fåtal godståg per dygn kan dock dessa
hanteras med enklare åtgärder, men beredskap
för framtiden måste ändå finnas.
Säkra järnvägskorsningar bör tillskapas tidigt i
exploateringsprocessen.
2.8.2 Busstrafik

Mariestads resecentrum ligger cirka 2 km från
utredningsområdet. Härifrån finns täta lokala
och regionala bussförbindelser inom kommunen
och till angränsande städer samt flera dagliga
avgångar med långfärdsbuss mot Göteborg, Örebro, Jönköping och Karlstad. Tåget, Kinnekullebanan, har även under senare år fått förbättrade
anslutningar till Stambanan och direktförbin-

delse till Göteborg och Örebro.
Det finns två lokalbusslinjer i Mariestad - linje
1 och 2 (gäller från och med december 2010).
Längs Bergsgatan strax söder om utredningsområdet går linje 2. Denna utgår från södra Horn
(Willys) via de sydvästra stadsdelarna mot centrum och sedan vidare via Bergsgatan mot Krontorp i öster. Lokalbussen går i halvtimmes trafik
på vardagar och på lördag förmiddag.
Vid Högelidskolan (Bergsgatan) stannar även
vissa turer av regionlinjerna 502 (mot Gullspång), 511 (mot Torsö) och 512 (mot Hova/
Gårdsjö). Dessa går i övrigt längs med Stockholmsvägen. Stockholmsvägen trafikeras även av
linje 504 (mot Töreboda).
2.8.3 Biltrafik

E20 ingår i det nationella stamvägnätet och är av
särskild nationell betydelse. E20 förbi Mariestad
är idag inte mötesseparerad och är hårt trafikerad
med en hög andel tung trafik. För att förbättra
trafiksäkerheten och skapa en vägstandard som
bättre överensstämmer med vägens funktion
utreder för närvarande Vägverket vilka förutsättningar som finns för att mötesseparera vägen. I
en förstudie för E20 förbi Mariestad: E20 - delen
förbi Mariestad Förstudie, samrådshandling, juni
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2009, föreslås att vägen byggs om till mötesfri
landsväg i nuvarande sträckning, eller till en ny
motorväg öster om nuvarande väg eller genom
en kombination av de båda alternativen.
Oavsett vilket alternativ för utbyggnad av E20
som blir aktuellt kommer dagens väg finnas kvar.
Antingen som E20 med ny högre standard eller som lokal vägkoppling. Om E20 rustas upp
i befintligt läge kan korsningen vid Torsövägen
komma att stängas av, men Torsövägen kommer
då att nås via en ny väg parallell med E20.
I närheten av utredningsområdet har i övrigt
Stockholmsvägen och Marieforsleden viktiga
roller i trafiknätet. Dessa vägar har hög kapacitet
och ger trafiken i östra Mariestad en god tillgänglighet till övriga delar av staden.
Marieforsleden ingår i den trafikring som binder
samman flera av ortens ytterområden och kommunens ambition är att bygga vidare på denna
ring så att även de norra delarna kan kopplas
ihop med tätorten. Denna utbyggnad skulle
lämpligtvis ske genom en förlängning av Marieforsleden, från den östra rondellen på Stockholmsvägen.
Utredningsområdet södra delar kan idag nås med
bil från sydost, via Stockholmvägen/Bergsgatan-
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Törnbergavägen/Bäckavägen. De senare är cirka
4 meter breda med relativt dålig standard.
Längs den västra sidan av järnvägen går Strandvägen som i höjd med Nolhagens fyr övergår
till Snapenvägen. Från Snuggens fyr avsmalnas
vägen och hastigheten övergår från 50 km/h
till 70 km/h. Strandvägen klassas idag som en
huvudgata och har en bredd på 8 meter medan
Snapenvägen är cirka 4 meter bred.
Gata/väg
Bergsgatan
Stockholmsvägen
Strandvägen

Tillåten hastighet
50 km/h
50 km/h

Antal fordon/
dygn
~1500
6000-7000

50 km/h

300-600

Trafikanalys

Den kanske viktigaste frågan att utreda i detta
skede är hur trafikmatningen till Nolskogen kan
anordnas. Trafikstrukturen berör hela tätorten
och det är viktigt att beakta framtiden så att en
lösning inte låser eller begränsar kommande utveckling av området och staden i övrigt.
Trafikförsörjningsmöjligheterna begränsas till
största delen av att järnvägen skär genom området. Andra faktorer som också begränsar alterna-
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tiven är kuperad terräng och att området utgör
en del av ett viktigt rekreation- och friluftsområde.
Som en del av den fördjupade översiktsplanen
har en trafikutredning arbetats fram (Norconsult,
juni 2009). Målet med denna har varit att beskriva hur tillgängligheten till det framtida bostadsområdet för olika trafikantgrupper kan lösas
på ett bra sätt. För att uppnå målet har dagens
situation studerats, översiktliga förslag på möjliga
lösningar har tagits fram och konsekvenserna av
dessa förslag har bedömts.
De viktigaste målpunkterna för biltrafik från de
nya kvarteren inom utredningsområdet kommer att vara Mariestads centrum, E20 mot söder
och norr samt väg 26 mot Skövde. Därutöver
kan även väg 201 mot Moholm, väg 202 mot
Töreboda samt vägen mot Snapen ses som betydande målpunkter. Tillgängligheten till dessa
målpunkter via befintligt vägnät kan anses vara
god med undantag för Snapen. Snapen nås idag
via Strandvägen/Snapenvägen längs Vänerns
strand. Denna väg har bitvis mycket låg standard
och bitvis ligger bostadshus mycket nära vägen.
Att ordna en ny vägkoppling mot Snapen genom
utredningsområdet vore därför önskvärt.

Grundförslag: förlängning av Marieforsleden
Sedan tidigare finns planer på att förlänga Marieforsleden vidare norrut. En sådan förlängning
skulle vara ett naturligt sätt att koppla trafiken
till och från nya kvarter inom utredningsområdet
mot det befintliga vägnätet i Mariestad. Cirkulationsplatsen i korsningen mellan Stockholmsvägen och Marieforsleden nås därmed enkelt.
Korsningen har hög kapacitet och det är härifrån
enkelt att nå alla viktiga målpunkter.
För att nå hela området norr om järnvägen på ett
bra sätt kan det i framtiden vara lämpligt att förlänga Marieforsleden vidare hela vägen upp till

Snapens friluftsområde. Detta innebär att vägen
måste korsa järnvägen, men på detta sätt kan
även övriga, ej boende i Nolskogen, få en ny och
bättre bilväg till Snapen.
Huvudgata (förlängning av Marieforsleden) med
anslutning till Snapenvägen, med planskild korsning under järnvägen, bör ske i en tidigt utbyggnadsetapp. Som uppföljning av detta bör även
Snapenvägen rustas upp mot norr hela vägen till
Snapens friluftsanläggning. Dagens vägnät längs
stranden mot Snapenområdet förbi Nolhagen
kan naturligtvis finnas kvar men bör tonas ner så
att de stora trafikströmmarna väljer den nya förlängningen av Marieforsleden.
Järnvägen måste korsas i en planskildhet där vägen sannolikt måste ledas under järnvägen. Detta
bör ske så snart det är möjligt. Som en etapplösning kan det dock bli aktuellt att använda en av
dagens plankorsningar för att korsa järnvägen.
Plankorsningen måste dock rustas upp och regleras med signal och bommar. Förslagsvis placeras
en ny planskild korsning öster om dagens plankorsning. På så vis kan järnvägspassagen byggas
ut relativt ostört medan trafiken leds via plankorsningen.

De befintliga fastigheterna längs med Törnbergavägen bör anslutas till den nya huvudgatan och
del av Törnbergavägen, där den idag kopplas mot
Bergsgatan, bör omformas till förmån för gångoch cykeltrafik för att skapa en grönare och tryggare väg mot skola/centrum för boende i Krontorp. Eventuellt kan även en planskildhet för
gång- och cykeltrafikanter bli aktuell under den
nya infarten (förlängningen av Marieforsleden).
De nya bostäderna i Nolskogen, när området är
fullt utbyggt, förväntas alstra cirka 2500-2800
fordon per dygn. Cirka 1000 av dessa bedöms
lämna staden medan cirka 1500 har målpunkter
inom Mariestad.
Förlängningen av Marieforsleden får en viktig
funktion i vägnätet som huvudgata och i viss
mån genomfartsled. En 7 meter bred väg med
relativt täta korsningar bedöms som en lämplig utformning. Gång- och cykelbana föreslås
förläggas för sig med en skiljeremsa mot vägen.
Samtidigt är det viktigt att inte ge vägen så hög
standard att bilisterna lockas till att köra med för
hög hastighet. Flera av korsningarna bör därför
utformas som cirkulationsplatser vilket ger säkra
korsningar som leder till en naturlig hastighetssänkning. 50 km/h bedöms vara en lämplig hastighetsgräns på sträckan.
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Vid platser där fotgängare och cyklister måste
kunna korsa vägen säkert, till exempel vid busshållplatser, ska utformas så att hastigheten där
sänks till 30 km/h.

skede och ytterligare kostnader tillkommer för
fler lokalgator och om grundförhållandena är
mer komplicerad än vad som antagits.
Se vidare kap. 4.2 Utvecklingsförslag

Lokalgatorna till området ansluts till huvudgatan
och Marieforsleden.
Kostanderna för detta alternativ bedöms uppgå
till omkring 200 miljoner kronor inkluderat
huvudgata, lokalgator, gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser samt vatten- och avlopp. Kostnaderna fördelas:
Huvudgata
inkl. VA

2250 m

15.000 kr/m

34 milj.

Minicirkulation

5 st

3 milj./st

15 milj.

Lokalgata inkl. 8550 m
VA

15.000 kr/m

128 milj.

Gång- och
cykelväg

3000 kr/m

23 milj.

TOTALT

7550 m

200 milj.

Utöver detta tillkommer åtgärder för säkra järnvägspassager. En planskild korsning under järnvägen bedöms bland annat uppgå till omkring
25 miljoner kronor.
Kostnaderna är enkelt uppskattade i ett tidigt
46

Kompletterande koppling från sydväst
Delar av området kan nås genom en tillfart från
sydväst, via Lyckans väg. Viktigt är att alternativet blir en permanent lösning för ett mindre
antal fastigheter (kanske ett eller ett par kvarter),
men får inte bli en framtida genomfartsled för
hela området eftersom det skulle kunna ge upphov till en ”flaskhals” i trafikförsörjningssystemet
och ej acceptabla störningar för närboende.
Kapaciteten för att ta hand om trafiken på anslutande väg är kritisk när det gäller hur många
bostäder som kan anslutas till detta alternativ.
Lyckans väg klarar trafikmängder upp emot 150
fordon under maxtimme. För trafiksäkerheten
i korsningen Bergsgatan kan omkring 2000
fordon ett medelvardagsdygn bedömas vara
lämpligt (enligt VGU, Vägverketspublikation
2004:80, Korsningar). Dessa trafiksiffror innebär
att det skulle kunna vara möjligt att bygga ytterligare cirka 250 till 300 bostäder som matas
denna väg utan att orsaka problem i korsningen.
Lyckans väg är dock en villagata med många
infarter, vilket innebär att en trafikmängd på
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max 1000 fordon per medelvardagsdygn troligen
skulle vara en lämpligare övre gräns för vad gatan
kan klara. Det motsvarar en utbyggnad av max
150 bostäder ytterligare som matas via Lyckans
väg. Troligtvis finns det bara plats för max 50 till
100 hus i den sydvästra delen av utbyggnadsområdet. Det innebär att trafiken på Lyckans väg
kan förväntas bli mellan 400 och 700 fordon per
dygn (en ökning med cirka 300 till 600 fordon
per dygn) vilket inte bedöms medföra några betydande problem eller störningar.
Den stora fördelen med detta alternativ är att
området i sydväst, med attraktiv sjöutsikt, kan

nås via en begränsad vägutbyggnad och ett område på så vis kan påbörjas innan förlängningen
av Marieforsleden byggs ut. Större gång- och
cykelstråk kan då ledas till Högelidskolan via en
längre sträcka utan att behöva korsa bilvägar och
blir på så sätt bli tryggare/säkrare. Nackdelen
är en högre totalkostnad totalt sett och att en
mindre del av den nya stadsdelen inte kommer
att kunna nå övrigt område och Snapen utan att
köra runt, via förlängningen av Marieforsleden.
Det är möjligt att tänka sig detta som en provisorisk lösning i väntan på att förlängningen av
Marieforsleden byggs ut, men att införa en provisorisk lösning och sedan ta bort möjligheten att
köra den här vägen är sannolikt svårgenomförbart. Provisorier av det här slaget blir ofta långvariga och omvandlas efterhand till permanenta
lösningar. Detta förslag bör därför ses som en
långsiktigt permanent lösning redan från början.
En variant är att på sikt omforma vägen till bussgata.
Denna väganslutning mot Nolskogen har funnits med i kommunens planeringen sedan långt
tillbaka och markområden har därför reglerats
i stadsplaner för att i framtiden möjliggöra en
sådan lösning. Alternativet har detaljstuderats
(WSP, oktober 2010) och bedöms som realistiskt

trots att minsta zon mellan fastighet och järnväg
är som minst 16-17 meter och den påverkan det
skulle innebära för närboende och matargatans
anslutning till Bergsgatan. Att ha i åtanke är att
det är en relativt stor höjdskillnad mellan områdets västra del (vid järnvägen) och de högst belagda områdena i nordost där nya bostäder kan
byggas.
Totalkostanderna inkluderat detta alternativ
bedöms uppgå till omkring 211 miljoner kronor inklusive huvudgata, lokalgator, gång- och
cykelvägar, cirkulationsplatser samt vatten- och
avlopp. Kostnaderna fördelas:
Tillfart sydväst

700 m

15.000 kr/m

11 milj.

Huvudgata
inkl. VA

2250 m

15.000 kr/m

34 milj.

Minicirkulation

5 st

3 milj./st

15 milj.

Lokalgata inkl. 8550 m
VA

15.000 kr/m

128 milj.

Gång- och
cykelväg

3000 kr/m

23 milj.

TOTALT

7550 m

211 milj.

Utöver detta tillkommer åtgärder för säkra järnvägspassager. En planskild korsning under järnvägen bedöms bland annat uppgå till omkring
25 miljoner kronor.

Kostnaderna är enkelt uppskattade i ett tidigt
skede och ytterligare kostnader tillkommer för
fler lokalgator och om grundförhållandena är
mer komplicerad än vad som antagits.
Alternativ koppling från Strandvägen
Körandes längs Strandvägen verkar det naturligt
att bygga en ny väglänk rakt fram under järnvägen strax innan Nolhagenområdet (i svängen
vid Österögatan). På andra sidan järnvägen lutar
dock marken kraftigt uppåt och en ny väg under
järnvägen måste därför utformas med en brant
lutning och ligga i skärning på en lång sträcka
innan den når upp till rätt marknivå. Detta
innebär att det är dyrt och besvärligt att bygga
en planskildhet i det här läget. Alternativet har
därför inte utretts vidare.
Val av trafiklösning

Den största skillnaden mellan alternativen är
ekonomisk. En förlängning av Marieforsleden är
ett naturligt sätt att koppla trafiken till och från
nya kvarter inom utredningsområdet mot det
befintliga vägnätet i Mariestad. Cirkulationsplatsen i korsningen mellan Stockholmsvägen och
Marieforsleden nås därmed enkelt. Korsningen
har hög kapacitet och det är härifrån enkelt att
nå alla viktiga målpunkter.
Alternativ med koppling från Lyckans väg har
en billigare första utbyggnadsetapp för att nå de
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attraktiva områdena i sydväst, men är totalt sett
dyrare än grundalternativet. Kapaciteten för att
ta hand om trafiken på anslutande väg är kritisk
när det gäller hur många ytterligare bostäder som
kan anslutas till Lyckans väg/Bergsgatan. Även
om alternativet bedöms som realistiskt och genomförbart rent tekniskt kan det upplevas som
negativt för närboende då Lyckans väg är en villagata med många infarter. Nackdelen är också
att de bostäder som ansluts via Lyckans väg inte
kommer att kunna nå övrigt område och Snapen
med bil utan att köra runt, via förlängningen av
Marieforsleden.
Eftersom alternativet via Lyckans väg likväl innebär att Marieforsledens förlängning behövs på
ganska kort sikt bedöms det som oförsvarsbart i
ett samhällsekonomiskt perspektiv att inte börja
med att bygga enligt huvudalternativet.
2.8.5 Transporter av farligt gods

Kinnekullebanan trafikeras idag (2010) av 2
godståg/dygn, vanligtvis på eftermiddagen.
Godstrafiken utgörs sällan av transporter av farligt gods och det finns för närvarande inga planer
på att denna typ av transport kommer att öka.
Beredskap för framtiden för detta måste dock
finnas.
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I övrigt kommer ingen transport av farligt gods
att ledas på vägarna inom utvecklingsområdet.
Tung trafik bör heller ej ledas genom det nya
området.
2.8.6 Gång- och cykeltrafik

Fotgängare och cyklister bör vara separerad från
biltrafiken på alla ställen där motorfordonens
hastighet överstiger 30 km/h. Generellt saknar
Mariestad separata cykelbanor på många ställen
och det finns många korsningar där hastigheterna är för höga för att fotgängare och cyklister
ska kunna korsa med god säkerhet.
Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra cykelvägnätet. I väster, utmed Vänerstranden, löper en separat gång- och cykelbana som
knyter ihop Mariestads tätort med Snapens friluftsområde i norr. Utmed vägen finns rastplatser
och anslutande skogsstigar. En gång- och cykelbana finns även utmed järnvägens västra sida
med början vid Snuggens fyr och som sedan leds
ner till stadens centrala delar. Norr om järnvägen
löper även en gång- och cykelväg mot Hassle
(nordost om Mariestad).
Söder om utredningsområdets ansluter gång- och
cykelvägar från befintliga bostadsområden (Madlyckan, Högelid och Krontorp). Se karta s.59.
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2.8.7 Fyrar

Det finns 4 fyrar i området - vid Snuggen (1),
Nolhagen (2 och 3) och Snapudden övre (4).
Fyrarna är byggda 1904 och har en fackverkskonstruktion av så kallad Heidenstamstyp.
Sjöfartsverkets organisation ses för närvarande
över. Farleder, fyrar och utprickning ifrågasätts,
vilket innebär att fyrarna kan vara rivningshotade. De bedöms dock bevaransvärda eftersom det
är ett signum för Mariestad som sjöfartsstad och
ett kulturarv som kan föras vidare. En modell
av en fyr möter till exempel besökande vägfarare
som en rondellutsmyckning redan vid södra infarten till staden.

2.9 Service

inom Hotell och Restaurang samt Fordon.

2.9.1 Offentlig service

Vuxenutbildningen (Komvux) är idag lokaliserad till Marieholmsskolan i sydvästra delen av
staden. Här finns även ett visst utbud av Kvalificerad Yrkesutbildning (KY). Högre utbildning
erbjuds också på Dacapo/Göteborgs universitet i
stadens centrala delar.

Barnomsorg och skola

Mariestad har småstadens fördelar för barn och
unga att bo och växa upp i. Här är det nära till
barnomsorg för de små barnen och till fritidshem, grundskola och gymnasium för de äldre
eleverna. I kommunen finns idag (2010) 24
förskolor med totalt cirka 1000 platser. En av
kommunens förskolor (Skrivaren) är allergisanerad. Utöver förskolorna finns även drygt 100
platser i 20-tal familjedaghem som tar emot barn
från 1 år och upp till förskoleklass. Barn från 6
år erbjuds plats i fritidshem under den skolfria
delen av dagen. Det finns i kommunen cirka 900
fritidshemsplatser. I Mariestad finns även 7 fritidsgårdar och musikskola.
Kommunens grundskolor är sedan årsskiftet
2008/2009 indelat i 2 rektorsområden; östra och
västra. Inom dessa finns skolor med förskoleklass
med barn i åldrarna 1-6 (F-6 skola) samt lågoch mellanstadieskolor. Inom Mariestads tätort
finns idag 3 högstadieskolor och 2 gymnasieskolor: Vadsbogymnasiet vid Marieholm som drivs
i kommunal regi samt Vänergymnasiet på Johannesberg som är en friskola med utbildningar

Utredningsområdet är för närvarande beläget
inom skolområde Östra (Högelidsskolans upptagningsområde). Mariestads kommun tillsatte
en skollokalutredning (KS 2007/0191, maj
2008) eftersom elevunderlaget i kommunen de
senaste och kommande åren är under förändring.
Detta leder bland annat till att skolverksamheten
lokalmässigt måste omorganiseras. Den tillsatta
arbetsgruppen bedömer bland annat att en ambitiös tillbyggnad av Högelidsskolan är att föredra
på grund av de stora möjligheterna att anpassa
lokalerna fullt ut för modern pedagogisk verksamhet. Detta betyder bland annat att Högelidsskolan byggs ut och en ”ny” modern högstadieskola skapas i direkt anslutning till den befintliga
skolan. En tvåparallellig F-6 skola lokaliseras
även här.
Den föreslagna omorganiseringen bedöms vara
till stor fördel för de nya bostadskvarteren inom

Fyr av Heidenstamtyp vid Nolhagen (2)
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området för den fördjupade översiktplanen.
Sjukvård

Utbud av sjukvård finns närmast vid Mariestads
sjukhus, cirka 2 kilometer sydväst om stadens
centrum. Här finns bland annat två vårdcentraler.
Äldreomsorg

I Mariestads kommun finns tre olika boendeformer för äldre varav ett antal finns belägna inom
staden:
• Äldreboenden, totalt 230 lägenheter inom
kommunen
• Korttidsboenden, totalt 44 platser inom kommunen
• Seniorboenden, totalt 135 lägenheter inom
kommunen
Utbudet av kommunal vård och omsorg har successivt förändrats i landets kommuner när det
gäller omfattning, struktur och innehåll, så även
i Mariestad. Utvecklingen av äldres hälsa och
funktionsförmåga har länge vart gynnsam och
inriktningen mot att hjälpa de äldre att bo kvar
hemma istället för att flytta till särskilt boende
har förstärkts. Om 15 år är 20% av Sveriges befolkning över 65 år, men befolkningsprognosen
för Mariestads kommun pekar på att andelen
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65+ redan år 2015 uppgår till 24%. Detta ställer
större krav på framtidens boende.
Många äldre är friskare och lever ett aktivt liv
idag trots hög ålder, men det finns också äldre
som av olika anledningar inte kan göra det. Här
måste samhällsplaneringen utformas så att båda
dessa grupper kan få ett så bra och självständigt
liv som möjligt. Det som krävs av samhället är
bra bostäder, sociala mötesplatser, kommunikationer och service.
Enligt den relativt nyantagna äldreomsorgsplanen (KS 2007/0237, november 2007) finns
planer att upprätta ett nytt äldreboende inom
tätorten. Boendet ska rymma cirka 60 lägenheter
och stå klart senast 2015.
Utredningsområdets södra delar bedöms i äldreomsorgsperspektiv vara en mycket bra placering
för det tilltänkta boendet. För denna verksamhet är det bland annat viktigt att området kan
försörjas med kollektivtrafik samt bra gångvägar
i anslutning med vilplatser längs vägen. Äldreboendet bör med fördel placeras i närhet till förskola/skola och/eller lekpark/park.
Möjlighet till fler så kallade ”55+ bostäder” bör
även finnas med i tankarna för det nya området.
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2.9.2 Kommersiell service

Huvuddelen av det kommersiella serviceutbudet
återfinns i Mariestads centrala delar, men det
finns även några mindre butiker utspridda längs
Stockholmsvägen, bland annat ett antal bensinstationer (med olika servicenivå).

3. UTVECKLINGSMÅL
3.1 Vision
Utredningsområdet har många naturliga förutsättningar som gör att det finns en fantastisk
grund att bygga vidare på för att skapa nya funktionella, identitets- och karaktärsstarka områden.
Detta även till en lägre kostnad än om det befintliga helt nonchaleras och jämnas med marken. I
framtida bostadsområden skulle det således kunna finnas ett område som ligger i djup barrskog
där arkitekturen lånat uttryck från de gamla röda
små skogsstugorna med vita knutar - det ”skogsnära boendet”. Det skulle också kunna finnas det
”lövängsnära boendet” med ljusa björkdungar,
något som på många håll präglar det Skaraborgska landskapet. I de fuktigare områdena kan vattenspeglar skapas där bebyggelsen samlas runt en
vattensamling, som samtidigt är en anläggning
för att ta hand om dagvatten lokalt (LOD), helt
eller genom mellanlagring. Givetvis kan även det
”Sjönära boendet” finnas med utsikt över vattnet
i sluttningen ner mot Vänern där de naturliga
förutsättningarna medger det.
Stigarna i området bör bilda ett framtida skellett/
grönt nät för gång- och cykelvägar och motionsspår utanför husknuten som står i kontakt med
de omgivande rekreationsområdena och skogarna runt Snapen i områdets norra del. Gångoch cykelstråken kan samtidigt bli en vandring

genom många olika arkitektoniska stilar, olika
biotoper samt olika bostadsområden där de alla
har sina egna och konsekvent utförda karaktärer.
I området finns inte bara fina delbiotoper utan
även värdefulla växtindivider med säregna utseenden eller av sällsynt art. Nolskogen har som
sagt stora kvalitéer värda att bygga vidare på,
men förutsätter emellertid ett terränganpassat
byggande som var på stark frammarsch i början
av 1980-talet. De befintliga förutsättningarna
fick då vara utgångspunkt för byggandet. Träd
sparades ”ända in på husknuten”, fält- och bottenskikt bevarades i sammanhängande områden,
”anläggningsstigar” för byggfordon skapades
(vilka ej fick överträdas), schaktning och körning
i rotzoner förhindrades, natur som skulle bevaras
inhägnades under byggtiden, överträdelser beivrades och en tydlig information ledde till att alla
arbetade mot samma mål. Att ha i åtanke i och
med denna typ av byggande är dock att friställda
träd eller mindre samlingar med ett fåtal träd
kan upplevas ”skrämmande” då risken för omkullblåst blir högre än om träden skyddas av omkringliggande skog. Detta dilemma skulle kunna
lösas genom att nya träd som i fullvuxet skick
inte är högre än omkring 10 meter ersätter alltför
höga individer som i sig ger karaktär åt närområdet. Detta efter att besiktning genomförts.

Förutsättningar för fortsatt friluftsliv i området
ska finnas trots ianspråktagande av vissa markområden. En kombination av de båda är att eftersträva, vilket också är en viktig utgångspunkt
och förutsättning för utvecklingen. Snapens
friluftsområde säkras för framtiden och grönstråk
(grönt nät) ska finnas mellan bebyggelsen. På så
sätt kan mindre ytor i bebyggelsen fungera som
”gröna lungor” samt att det ska vara möjligt att
röra sig i gröna områden från söder (Högelid och
Krontorp) till det större friluftsområdet norr om
järnvägen.

3.2 Restriktioner
Ett antal värdefulla natur- och kulturvårds-intressen finns inom utvecklingsområdet. De utpekade områdena har olika starkt skydd, till exempel större områden av riksintresse och objekt
med intressen på lägre nivå, så som kommunala
eller lokala. Det är mycket viktigt att hänsyn till
dessa tas i den fortsatta planeringen. Detta kan
till exempel innebära att skyddade och viktiga
områden och kända fornlämningar ingår i ett
grönt nät och sparas som grönytor i den framtida
bebyggelsen.
Utvecklingen av staden norrut bedöms inte stå
i konflikt med redovisade riksintressen eller på
ett påtagligt sätt påverka dem negativt. Fortsatt
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planering och exploatering ska dock ske med
särskild hänsyn det rörliga friluftslivet.
Eftersom bebyggelseområden, vägar och järnväg
bildar barriärer mellan Vänern och områdets
södra delar (Nolskogen) bedöms heller inte
strandskyddet (här 300 meter) stå i konflikt med
framtida exploatering, men denna fråga måste
naturligtvis lösas i samband med kommande detaljplaner.
Kommunen bedömer att Snapens friluftsområde
även fortsättningsvis är mycket viktigt att bevara
och utveckla för friluftslivets ändamål. I och med
detta får området en tydlig avgränsning. Inom
området ska djur- och växtlivets och friluftslivets
intressen även fortsättningsvis ha företräde.
Järnvägen är en stor barriär och av säkerhetsskäl
och risk för bullerstörningar och vibrationer bedöms att en generell buffertzon om 100 meter
mellan bebyggelse och järnväg reserveras i den
översiktliga utredningen. Utförliga bullerberäkningar och riskbedömningar måste dock föregå
kommande planering för att fastslå exakt vilket
område som ska vara fritt från byggnader och
andra konstruktioner. Olika typer av insatser kan
bli aktuella för att minska avståndet, till exempel
skyddsstängsel som förhindrar människor och
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djur att komma ut på spåret. Den aktuella zonen
ges en grön utformning för att vara en del av ett
större övergripande grönt nät inom Nolskogen,
men även inom tätorten som helhet. Säkra järnvägskorsningar bör därutöver tillskapas tidigt i
exploateringsprocessen.

3.3 Viktiga utgångspunkter
Det strategiska läget och den vackra naturen med
närhet till Vänern är kvaliteter som Mariestads
utveckling norrut ska byggas på. De viktigaste
utgångspunkterna sammanfattas enligt följande:
 Tre strukturer slås fast i denna fördjupning av översiktplanen: grönstruktur,
trafikstruktur och bebyggelsestruktur.
Dessa strukturer bearbetas mer detaljerat
i kommande detaljplaner för olika kvarter.
 Hänsyn till skyddade områden ska tas
tidigt, till exempel kan fornlämningar
ingå i ett grönt nät eller sparas som grönområden i den framtida bebyggelsen.
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 Den vegetation/skog som fortfarande
finns kvar ska bevaras i sin fulla areal och
bebyggelse ska passas in på ett mycket
varligt sätt i befintlig vegetation om detta
är möjligt. En förutsättning är att en ambitiös och seriös plan görs så att schaktning och körning under byggtiden hålls
till ett minimum. Natur som ska bevaras
ska inhägnas under byggtiden.
 Området ska växa fram utan att nyttja
onödiga naturresurser. Byggnaderna
inom området ska till exempel utformas
så att de klarar morgondagens krav på
energihushållning och goda förutsättningar för gång- cykeltrafik och kollektivtrafik ska skapas.
 Starka och tydligt tematiska delområden
vad gäller utemiljö och arkitektur ska
eftersträvas, till exempel ”Det skogsnära
boendet”, ”Ängslyckan”, ”Hagmarkskvarteret” och så vidare. Här är det mycket
viktigt att befintlig natur bevaras och
utvecklas för att förstärka det tematiska
boendet - bra utemiljöer uppstår då ”gratis”.

 Nolskogen ska fyllas med bostäder med
blandad karaktär, men framför allt rör
det sig om villabebyggelse. En blandning
av bebyggelse med enhetliga delområden
skapar en levande miljö. Inspirerande
förslag till bebyggelse ska redovisas i de
kommande detaljplanerna.
 Bostadsområdena ska om möjligt vara fri
från genomfartstrafik samt ha god kontakt med skolan och med sammanhängande grönytor.
 Befintlig bebyggelse inordnas i nya kvarter.
 Områden med sjöutsikter ska tas tillvara
för att skapa attraktiva områden. Detta
bedöms bli aktuellt i områden omkring
100-200 meter från järnvägen, där höjdskillnaderna medger detta.
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4. UTVECKLINGSFÖRSLAG
4.1 Grönstruktur
4.1.1 Tätortsnära natur

Möjlighet till friluftsliv i skog och mark med
frisk luft, social tillvaro, avkoppling med mera är
viktigt för de flesta människor. Barnen får utlopp
för fantasi, kreativitet, spänning och äventyrslusta och en tidig grundlagd känsla för naturen
skapar medvetenhet om behovet av oförstörd
miljö och naturens kretslopp. Strövande skog
och mark är en av våra vanligaste fritidssysselsättningar som är tillgänglig för de flesta, dygnet och
året runt och många av skogsbesöken förläggs
till tätortsnära natur. Jämfört med andra anläggningar, till exempel idrottshallar, är kostnaderna
för den fria naturen försumbar.
Det är mycket angeläget att även fortsättningsvis
arbeta för att bevara och utveckla Snapens friluftsområde för friluftslivets ändamål. Därför har
området fått en tydlig avgränsning. Här ska djuroch växtlivets och friluftslivets intressen fortsättningsvis ha företräde. Området ska hållas fritt
från exploatering som inte har direkt anknytning
till rekreationsintressena. Eftersom friluftsområdet idag även nyttjar stora delar av Nolskogen,
söder om järnvägen, bör motionsspår förläggas i
gröna stråk/korridorer mellan bebyggelsekvarter
vilket kan skapa intressanta slingor i direkt när-
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het till bostäderna.
4.1.2 Bostadsnära natur

Inslag av grönområden (stråk och platser) bidrar
både till trivsel och variation samtidigt som det
skapar förutsättningar för vardagsaktiviteter som
lek och promenader. Den befintliga vegetationen ska därför bevaras. Värdefull vegetation ska
i kommande detaljplaner skyddas mot fällning,
körning och uppställning. Under byggtiden
ska denna inhägnas. Ny vegetation ska förslås
där befintlig får ge vika kring bebyggelse och
där det anses aktuellt. Dessa planteras då i stora
plantskolekvalitéer så att känsla av etablerad vegetation uppstår. Ny vegetation ska anpassas till
bebyggelsen och utgöras av till exempel träd som
i framtiden inte kommer att utgöra ett ”hot”
mot bebyggelsen, till exempel genom fallande
träd och grenar. Tallar kan dock i större utsträckning sparas som solitärer än till exempel gran
på grund av deras växtsätt som gör dem mindre
känslig för starka vindar.
Bebyggelsen i Nolskogen ska omges av ett grönt
”nät”. Det ska vara möjligt att ta sig genom
gröna miljöer från bostaden till omkringliggande
natur- och friluftsområden och det ska inte vara
långt till närmaste grönområde som även kan
vara den närmast anordnade lekplatsen eller bara
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en ”grön oas” med sittplatser för möten och kontemplation. Förslagsvis anordnas en central park
och i anslutning till denna kan eventuell närservice ligga. Det ska i hela området kännas nära att
gå eller cykla.
I samband med utvecklingen av Nolskogen ska,
som tidigare nämnt, hänsyn till fornlämningar
tas. Dessa kan med fördel sparas inom det gröna
nätet och på så sätt även framhävas, vilket kan
bli intressanta inslag i bostadsmiljön. Närmiljön
kan även berikas med synligt dagvatten där detta
måste tas om hand och eventuellt ledas bort.
Norr om nuvarande bostadsområden i Högelid
och skolan avsätts i förslaget ett cirka 150-200
meter brett skogsparti som en central lunga mellan gamla och nya bostadsområden. Zonen ses
dels som viktig för närboende och skolelever,
dels sett i ett större perspektiv med gröna stråk i
staden då området knyts samman med till exempel friluftsområdet vid Snapen. Partiet förbinds
med gröna stråk/korridorer dels mot Snapen,
dels mellan bebyggelsekvarteren. Ett större
grönstråk/kombinerad skyddszon om cirka 100
meter avsätts även mot järnvägen från söder till
norr. I grönstråken förläggs stigar, motionsspår,
bollplaner, lekområden, gång- och cykelvägar,
kolonilotter med mera. Mellan huvudgata och
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bebyggelsekvarter utläggs även gröna zoner.
Världsparken

Idén med Världsparken uppkom i samband med
arbetet med Grönprogrammet för Mariestads
kommun. Vanligtvis i en park odlas växter som
passar tillsammans, utan tanke på ursprung,
vilket ofta innebär att växter från hela världen
blandas. I Världsparken ska växter från en viss
växtmiljö bilda en del i en helhet av olika växtsamhällen där platsens förutsättningar avgör
växtvalet. Tanken är att olika växtsamhällen från
världens alla hörn ska bilda en grund för framtida parker i Mariestad. Världsparken ska bilda ett
stråk genom staden, ett pärlband av parker som
bildar en vandringsled. På så vis kan människor
i framtiden kunna vandra runt jordens många
växttyper under en dag.
Nolskogen bör även på sikt ingå i Världsparken
vilket bör beaktas i det framtida detaljplanearbetet.
4.1.3 Skogsbruksmark och reservområde för friluftslivet

I områdets östra del förekommer idag ett aktivt
skogsbruk. Eftersom Snapens friluftsområde även
fortsättningsvis är viktigt att bevara och utveckla
för friluftslivets ändamål, men att i delar begränsas - Nolskogen, söder om järnvägen, reserveras
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även det östra området för framtida friluftsliv.
Om detta bedöms vara aktuellt kommer därmed
området att omvandlas från ett aktivt skogsbruk
till rekreativ skog.

4.2 Trafikstruktur
4.2.1 Biltrafik

Som en del av den fördjupade översiktsplanen
har, som tidigare nämnt, en trafikutredning arbetats fram. Det alternativ som valts i samband
med den genomförda trafikutredningen innebär
att Marieforsleden förlängs så att den i norr ansluts till Snapenvägen. En sådan förlängning är
det mest kostnadseffektiva och naturliga sättet
att koppla trafiken till och från de nya kvarteren
i Nolskogen mot det befintliga vägnätet i Mariestad. Förslaget innebär att alla viktiga målpunkter för boende i Nolskogen kan nås på ett bra
sätt. Det innebär också att övriga Mariestadsbor
får en ny bättre bilväg till Snapen.
4.2.2 Gång- och cykelförbindelser

I de nya kvarteren är det viktigt att planera för
att erbjuda de boende ett bra gång- och cykelvägnät. Viktiga målpunkter för cyklister i området
är centrum, Högelidskolan och Snapenområdet.
Även cyklister som bor på andra ställen i Mariestad ska kunna använda de nya cykelvägarna för
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att nå friluftsområdet.
Körsträckan mellan stadens centrum och de
framtida bostadsområdena blir relativt lång mätt
i Mariestads mått, cirka 3-4 kilometer, varför det
är viktigt att uppmuntra för gång- och cykeltrafik med flera gena stråk in mot staden.
Inom området föreslås ett sammanhållet gångoch cykelsystem som kopplar samman de olika
husgrupperna med omkringliggande bebyggelse
samt stråk till viktiga målpunkter såsom Högelidsskolan. En gång- och cykelbana bör anläggas från skolan norrut genom hela området då
skolan kanske är den viktigaste målpunkten för
gång- och cykeltrafiken i området.
En gång- och cykelväg längs förlängningen av
Marieforsleden kan bli en viktig länk i Mariestads övergripande cykelvägnät. Från den är det
möjligt att nå hela Nolskogenområdet och alla
friluftsaktiviteter vid Snapen. När trafiksystemet
är fullt utbyggd kan cykeltrafiken via den här
länken korsa järnvägen planskilt.
Att förlänga dagens gång- och cykelväg längs
järnvägens östra sida vidare söderut mot centrum
är också en naturlig utbyggnad som kompletterar
dagens gång- och cykelvägnät på ett bra sätt.
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Cykelvägarna i nord-sydlig riktning bör bindas
samman med flera kopplingar i öst-västlig riktning.

korsningar” (2001), ska genom sin gestaltning
tydliggöra sambandet till omkringliggande bebyggelse.

Eftersom området även i framtiden kommer ha
en viktig roll som friluftsområde är ett tätt gångoch cykelvägnät som kan användas för olika typer av rekreation viktigt.

1. De två plankorsningarna för gång- och cykeltrafik som idag finns mellan kvarteren i Snuggen och Madlyckan föreslås att slås samman till
en korsningspunkt som kan passeras planskilt.
Detta bör särskilt prioriteras i en tidig utbyggnadsetapp av det nya området.

4.2.3 Järnvägspassager

Järnvägens barriäreffekt är svår att hantera och på
grund av säkerhetsrisker och kostnader ska så få
korsningar som möjligt öppnas upp över järnvägen och de som anordnas ska (om det är möjligt)
vara i skilda plan.

2. Den ”spontana” plankorsningen för gångtrafikanter som uppkommit för att nå friluftsområdet i Nolskogen i höjd med Snuggens fyr bör

Det är viktigt att gående och cyklister ges möjlighet att nå centrum samt omkringliggande områden via flera säkra gång- och cykelpassager över/
under järnvägen, till exempel vid Snuggens fyr.

i framtiden ses över och utformas planskilt för
gång- och cykeltrafik.
3. Plankorsningen för gång- och cykeltrafik i
läge med den så kallade ”Fiskestigen” föreslås i
trafikutredningen att utformas planskilt för både
bil-, gång- och cykeltrafik. Denna bör särskilt
prioriteras i en tidig utbyggnadsetapp av det nya
området.
4. Plankorsningen för biltrafik i områdets östra
del bör i framtiden ses över och utformas mer säkert, till exempel med bommar och ljussignaler.
För att undvika spontana ”smitvägar” över järnvägen föreslås att olika lösningar utreds och regleras i kommande detaljplaner.
Fler passager än redovisade ska undvikas genom
att säkerställa att människor och djur inte med
lätthet kan ta sig ut i spårområdet. Detta kan
ske genom till exempel stängsling, dikning eller
plantering.

Fyra säkra korsningspunkter för gång- och cykeltrafik samt 2 för fordonstrafik föreslås i samband
med utveckling av Nolskogenområdet. Dessa bör
tillskapas tidigt i exploateringsprocessen.

4.2.4 Busstrafik

Korsningarna, som alla ska utformas enligt principer om god utformning ur cyklist- och gåendeperspektiv enligt Vägverkets skrift ”Planskilda

Det kommer troligen inte att bli aktuellt att
utöka antalet lokalbusslinjer i Mariestad. De tidiga utbyggnadsetapperna kommer att försörjas
med kollektivtrafik med den busslinje som går
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längs med Bergsgatan (företrädesvis linje 2). I ett
senare skede måste busslinjerna ses över för att
utreda möjlighetena att kollektivtrafikförsörja
även inom den nya stadsdelen (genom att en av
de befintliga busslinjerna får en ny dragning). En
bussgata kan eventuellt bli aktuell via alternativet
”tillfart sydväst” (Lyckans väg). Se även s.46.
4.2.5 Båtplatser

Behov av närbelägna båtplatser kan bli aktuellt
i samband med utveckling av området, framför
allt i de norra delarna. Platser för detta kan vid
behov utredas i samband med kommande detaljplaner. Uppförande, ändring, grävning, fyllning
och pålning med mera i vattenområden regleras
i Miljöbalken (11 kap.) samt i lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
På grund av att spontana ”smitvägar” kan uppkomma över järnvägen måste båtplatsers placering lokaliseras på sådant sätt att detta i största
möjligaste mån undviks. Båtplatser bör därför
placeras i anslutning till säkerställd passage över/
under järnvägen om så är möjligt.

4.3 Bebyggelsestruktur
Genom konvertering av de områden som på
olika sätt värnas framhävs de platser som bedöms
60

kunna bebyggas utan större konflikter. Omkring
500 bostäder (villafastigheter) uppskattas inrymmas när området är fullt utnyttjat. Antalet har
antagits genom ett överslag och jämförelse med
ett av kommunens nybyggda områden – Ekudden - som kan sägas likna Nolskogen i täthet och
struktur. En blandad småhusbebyggelse med inslag av flerfamiljshus eftersträvas, vilket innebär
att området skulle kunna inrymma minst 1000
personer på sikt.
Befintlig bebyggelse längs med Törnbergavägen
och Bäckavägen inordnas i nya kvarter.
4.3.1 Förslag till delområden för bebyggelse

En lämplig avvägning mellan upplåtelseformer
och boendeformer eftersträvas för den nya bebyggelsen i området. Det bör finnas ett brett
utbud av småhus och lägenheter med äganderätt
och lägenheter med hyresrätt. En blandad åldersstruktur skapar förutsättningar för liv och rörelse
inom området på dygnets alla timmar. Det är
även viktigt att byggnaderna inom området utformas så att de klarar morgondagens krav på energihushållning. Krav på miljöanpassat byggande
bör framhävas i kommande detaljplaner.
I samband med att området utvecklas krävs sannolikt ett större serviceutbud än vad som kan
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erbjudas idag. Det är därför i den föreliggande
planeringen viktigt att följa hur preferenserna
kring hur boendet förändras i olika åldersgrupper för att bedöma hur behovet ska bemötas,
till exempel förväntas gruppen äldre öka, vilket
bland annat ställer krav på bostäders utformning.
Bedömningen kan ligga till grund för behovet av
olika typer av närservice, barnomsorg och skola,
äldreomsorg, sjukvård och så vidare. Platsreservation för detta föreslås nedan i förslag till områdesindelning (se karta på nästa uppslag).
A. ”Mötesplats Nolskogen”

Området ska fungera som ”målpunkt” och utgöra någon slags centrumbildning. Här kan en
tätare och varierad bebyggelse uppföras, förslagsvis flerfamiljshus och radhus/parhus/kedjehus
om 2-4 våningar. Det är önskvärt att bebyggelsen
utformas så att verksamheter kan placeras i bottenplan om sådant behov uppstår. Här bör plats
reserveras för ett nytt äldreboende (60 platser i
ett plan), förskola och central tillgänglig lekplats
och park.
B. Sjöutsikt

Tidigare gjorde skogen det svårt att ana Vänern
inom utredningsområdet, men då mycket av
denna blåst ned finns fler utblickspunkter än
tidigare. Området 100-200 meter från järnvägen
bedöms utgöra platser med fina utblickar. Idag
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skymmer dock växtligheten närmast järnvägen
till viss del utblickarna, men eftersom denna
växtlighet inte bedöms ha höga naturvärden kan
denna om det är nödvändigt gallras eller helt tas
bort vid exploatering. En medveten placering av
husen kan också bidra till att fler kan erhålla sjöutsikt om så önskas, men det ska hellre planeras
för släpp i bebyggelsen som innehåller allmänna
platser, till exempel attraktiva mötesplatser för de
boende.
Direkt öster om området som bedöms kunna
medge sjöutsikt kan högre hus som har gaveln
vänd mot sjön och som har ”utstickande” balkonger placeras. Här kan fortfarande det ”sjönära boendet” vara gällande och känslan av närheten till vattnet kan stärkas i arkitekturen, trots
avståndet ner till vattnet.
C. Öppna landskap

I områden med öppen terräng (där skogen blåst
ned) är planeringen relativt öppen och där kan
områden skapas utifrån olika teman enligt tidigare beskriven vision. Det är dock viktigt att spara
värdefull vegetation; befintliga träd, bestånd och
biotoper där de finns så att en kvalitativ utemiljö
erhålls. Denna bör förstärkas genom att anlägga/
så in ny vegetation av vald typ. Här föreslås
framför allt friliggande småhus, radhus, parhus
och kedjehus i 1-2 våningar.
62
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Förslag till förenklad etappindelning
D. Skogsboendet

Där skogen fortfarande dominerar bör huskropparna passas ner mellan träden i skogsvegetationen. Även här kan områden skapas utifrån olika
teman och det föreslås framför allt friliggande
småhus, radhus, parhus och kedjehus i 1-2 våningar.
E. Förtätning längs Törnbergavägen/Bäckavägen

I och med att Nolskogen allt eftersom kommer
att fyllas med bostadsgrupper är det naturligt att
även den spridda bebyggelsen längs Törnbergavägen-Bäckavägen ses över. Befintlig bebyggelse
inordnas därför i nya kvarter samtidigt som vatten- och avloppslösningar, vägar och så vidare ses
över.
F. Bevarande av befintlig struktur

Strukturen i området längs med Strandvägen
ska även fortsättningsvis bevaras. Bebyggelsen
uppfördes ursprungligen vid sekelskiftet vilket
gett området sin speciella karaktär. En detaljplan
fastställdes över området 1999 vilken reglerar
förutsättningarna för områdets utveckling och
säkrar området för nuvarande och framtida fastighetsägare (se även Detaljplaner s.21-22).
4.3.2 Byggandsetappindelning

I denna fördjupning av översiktsplanen har en
generell och grov byggnadsetappindelning gjorts,

vilken redovisas på kartan till höger. Därefter har
kostaderna för infrastrukturen (gata, gång- och
cykelvägar, vatten- och avlopp) beräknats. Lokalgator som skär de redovisade kvarteren inkluderas kostnadsberäkningen. Kostnaderna är enkelt
uppskattade i ett tidigt skede och ytterligare
kostnader tillkommer för fler lokalgator och om
grundförhållandena är mer komplicerad än vad
som antagits.
Etapp 1

Det bedöms som lämpligt att påbörja utbyggnaden i söder och bygga ut trafiksystemet tillsammans med vatten och avlopp i den södra halvan
av området. En grov uppskattning av utbyggnaden för etapp 1 enligt kartan beräknas kosta
omkring 68 miljoner fördelat:
Huvudgata
inkl. VA

800m

15.000 kr/m

12 milj.

Minicirkulation

2 st.

3 milj./st

6 milj.

Lokalgata inkl. 2650 m
VA

15.000 kr/m

40 milj.

Gång- och
cykelväg

3000 kr/m

9,5 milj.

TOTALT

3150 m

68 milj.

De två rondellerna föreslås till korsningen Bergsgatan samt vid första korsningen i områdets söd-

ra del (vid ny anslutning till Törnbergavägen).
På kort sikt föreslås att järnvägsöverfarten i norr
(förlängningen av Mariesforsleden mot Snapen)
säkerställs med ljus och bommar.
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Etapp 2

Etapp 3

Som förslag på etapp 2 byggs det norra området
ut och Marieforsleden förlängs fram till Snapenvägen. Den planskilda korsningen med järnvägen byggs ut och Snapenvägen fram till Snapens
friluftsanläggning rustas upp. Trafiksystemet för
etapp 2 enligt kartan beräknas kosta omkring
113 miljoner kronor exkl. upprustning av Snapenvägen, fördelat:

Trafiksystemet för etapp 3 enligt kartan beräknas
kosta omkring 41 miljoner kronor, fördelat:
Huvudgata
inkl. VA

-

Minicirkulation

-

Lokalgata inkl. 2750 m
VA

Huvudgata
inkl. VA

1450 m

15.000 kr/m

22 milj.

Gång- och
cykelväg

Minicirkulation

3 st.

3 milj./st

6 milj.

TOTALT

Lokalgata inkl. 3150 m
VA

15.000 kr/m

47 milj.

Gång- och
cykelväg

3000 kr/m

13 milj.

4400 m

Planskild korsning under
järnvägen

25 milj.

TOTALT

113 milj.
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15.000 kr/m

41 milj.

41 milj.

4.3.3 Totalkostnader

Området för den fördjupade översiktsplanen
är i allt väsentligt fredat från infrastrukturella
ingrepp. I samband med planens genomförande
krävs därför omfattande investeringar i vägar,
gator, gång- och cykelvägar, korsningspunkter
över järnvägen (framförallt förlängningen av
Mariesforsleden mot Snapen), belysning, el/tele/
data, uppvärmning, vatten, avlopp och liknande
anläggningar. Mot denna bakgrund är det därför
mycket viktigt att i kommande planering ta stor
hänsyn till förväntad investeringsvolym och att
projektet delas upp i etapper som är ekonomiskt
hållbara. Tidiga etapper ska medverka till att finansiera infrastruktur i kommande etapper.
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Totalt beräknas utbyggnad enligt huvudalternativet kosta omkring 200 miljoner kronor, vilket
motsvarar försäljning av 500 tomter á 400 000
kronor. Utöver detta tillkommer kostader för
åtgärder vid järnvägsöverfarter vilket gynnar fler
än bara nytillkomna bostäder i Nolskogen.

4.4 Kvalitetsprogram
Syftet med att komplettera med olika sorts kvalitetsprogram är behovet av en tydlig och gemensam målbild som håller på lång sikt. Olika typer
av kvalitetsprogram, till exempel program för
gestaltning, miljömål och tillgänglighet, skyddar
projektets bärande kvaliteter och är därmed ett
bra verktyg att nå gemensamma referenser.
I ett kvalitetsprogram bakas kunskap och erfarenheter in i förutsättningarna för exploateringen
och vinsten är bland annat högre och jämnare
kvalitet i den framtida miljön, men programmet
fungerar även som ett pedagogiskt dokument
för att klargöra planens syfte och innebörd i
dialogen med berörda (politiker, kommunledning, kommunala förvaltningar, exploatörer, allmänhet och andra sakägare). Arbetet med olika
kvalitetsprogram är ett sätt att med exempel och
illustrationer lämna rekommendationer för hur
bebyggelse och mark kan/bör/ska hanteras för att
uppnå ett önskvärt resultat.
Alla planer uttrycker någon sorts gestaltningsidé

som är viktig att förmedla, men kan bara delvis
uttryckas och säkras i planen. I samband med
omfattande planer med lång genomförandetid är
det vanligt att det inte är samma personer som
slutför området som påbörjade arbetet. Därmed
kan grundläggande tankar med tiden gå förlorade. Gestaltningsprogram (eller gestaltningsprinciper) kan säkerställa att resultatet blir som
det var tänkt från början genom att de krav och
rekommendationer i planen konkretiseras och
motiven bakom dem förtydligas genom att fler
förstår planens syfte. Krav och rekommendationer bör dock inte detaljeras i ”onödan” utan att
ha tydliga motiv. Kraven bör vidare redovisas på
plankartan eller i exploateringsavtal eller köpeavtal.
De viktigaste funktionerna i ett gestaltningsprogram är:
 att lyfta fram planens gestaltningsidé och
beskriva de rumsliga sammanhangen.
 att förtydliga planbestämmelserna och
motivera dem.
 att komplettera planbestämmelserna med
rekommendationer om utformning.

 att konkretisera övergripande långsiktiga
kommunala mål i detaljplanen.
 att ge stöd för bygglovhanteringen.
Gestaltningsprogram (och detaljplan) bör om
möjligt tas fram i samarbete med exploatör. När
det gäller bebyggelse med ”icke professionella
byggherrar”, det vill säga friköpta tomter för
egnahem, är det dock av erfarenhet svårare att
nå framgång med gestaltningsprogram. Det är
då extra viktigt att vara mycket konkret i dokumentet och att planen har en bra struktur som
kan tillåta enklare, billigare hus. Vid bygglov och
byggsamråd fungerar detta bland annat som ett
viktigt argument och det bör framgå vem som
ansvarar, vad som är krav och på vilket sätt man
ska redovisa hur rekommendationerna och kvalitetsdokumentets mål hanteras.
Ett bra sätt att nå resultat för friköpta tomter är
att ta fram ”lathund” – en sammanfattning av
kvalitetsdokumenten där planbestämmelserna
sammanfattas/förklaras i en enklare broschyr
som riktar sig till tomtköparen. Broschyren bör
vara lättillgänglig, lättläst och tydlig. Exempelvis
kan broschyren bestå av ett A3 i färg med relevanta bilder och förklarande text som motiverar
och förklarar planbestämmelserna. Kraven och

rekommendationerna ska vara tydliga som inte
går att missuppfattas eller som ger utrymme för
egna tolkningar. Råden ska vara konkreta, gärna
med exempel. Denna kan sedan delas ut till dem
som lämnar intresse för tomter inom området.
Om ett gestaltningsprogram tas fram ska det
upplysas på plankartan. Om det är juridiskt möjligt utformas kraven som bestämmelser eller ingå
i exploateringsavtal eller köpeavtal. Till plankartan bör det även bifogas en illustrationskarta. En
bestämmelse att ”gestaltningsprogram ska gälla”
är inte att föredra eftersom det är ett allt för vagt
sätt att hänvisa till ett dokument med många
krav och riktlinjer.
Det är viktigt att framhålla kostnadsaspekten i
kvalitetsdokumenten. Vad innebär det till exempel att alla gång- och cykelvägar har kantsten respektive är utan kantsten i snöröjning och övrigt
underhåll? Vem betalar (kostnadsfördelning)?
En konsekvensanalys av kostnaderna som prövar
kraven mot billigare alternativ bör därmed göras
innan ställning tas (framför allt om det utformas
som ett krav).
4.4.1 Gestaltningsriktlinjer för Nolskogen

I denna fördjupning av översiktsplanen redovisas
generella gestaltningsriktlinjer, vilka ska gälla för
hela områdets utveckling. I kommande detaljpla-
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ner ska dessa riktlinjer utvecklas. Riktlinjer som
är av väsentlig betydelse för att uppnå önskvärda
resultat bör utformas som detaljplanebestämmelser eller bindas till exploaterings- eller köpeavtal.
Detaljplan med riktlinjer bör, om det är möjligt,
tas fram i samarbete med exploatör.
Förslagen till de övergripande gestaltnings-riktlinjerna syftar till att ge området en sammanhållen yttre gestaltning som binder samman bebyggelseområden, allmänna platser och omkringliggande områden. Riktlinjerna ska samtidigt ge
utrymme för arkitektonisk frihet och variationsrikedom.
Mer detaljerade gestaltningsriktlinjer för respektive delområde (detaljplan) förordas i det
kommande detaljplanearbetet för att nå specifika
målsättningar eller teman för respektive område
– till exempel ”skogsboendet”, det ”sjönära boendet” och så vidare. Detta kan uttryckas genom
till exempel ”utformningspaletter” som gäller
inom de olika kvarteren – en katalog med exempel på utformning och färgsättning.
Bebyggelse

Nolskogen ska profileras som ett ”naturnära boende” och tillvaratagande och utveckling av de
värden som finns ska vara en viktig faktor i utformandet. När man strövar genom bebyggelsen
66

är det eftersträvnadsvärt att den upplevs vara ”en
del av” naturen.
Hela området och de olika delområdena ska ha
tydliga karaktärer. Detta kan innebära en ”trädgårdsstad”, ett ”skogsnära boende”, en ekoby
eller annat temaboende. Utgångspunkten är att
alla ska kunna hitta sitt drömboende i Nolskogen. Det ska finnas öppenhet och slutenhet, skog
och öppna ytor, utsikter, olika biotoper och så
vidare.
Området ska växa fram utan att utnyttja onödiga
naturresurser. Byggnaderna inom området ska
miljöanpassas. Krav bör sättas i kommande detaljplaner.
Skalan på bebyggelsen ska generellt hållas nere,
men i vissa lägen, till exempel i områden med
sjöutsikt, kan bebyggelsen utformas högre. Den
största andelen bebyggelse ska vara bostadsbebyggelse, det vill säga friliggande småhus, radhus,
parhus, kedjehus eller mindre flerfamiljshus i en
till två våningar (undantag kan förekomma).
Tomtindelningen prövas i detaljplaneskedet
och hänsyn ska då tas till bland annat topografi,
landskapsbild, natur- och kulturhistoriska värden
samt väganslutningar.
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Bebyggelsen ska anpassas till den kuperade terrängen för att skapa intressanta områden med
tydliga karaktärer. Genom sutteränglösningar
kan till exempel husen anpassas till topografin
och en uppdelning av huvudbyggnaden i två
sammansatta byggnadskroppar med olika hushöjd och olika antal våningar ger också en varierad bebyggelse med småskalig karaktär.
Villatomterna bör utformas större än genomsnittet, vilket innebär tomter på mellan 1200-2000
kvm med byggnader i 1-2 våningar. Byggrätterna
på dessa föreslås bli upp till 300 kvm brutto
byggnadsarea (huvudbyggnad och komplementbyggnader: garage/carport, förråd/uthus och
växthus), vilket innebär exploateringstal på omkring 0,15-0,2. Exakta byggrätter bestäms i respektive detaljplan. Parkering ska generellt lösas
inom respektive fastighet.
En mötesplats eller ”centrum” lokaliseras i områdets centrala delar med en tätare och varierad
bebyggelse, förslagsvis flerfamiljshus och radhus/
parhus/kedjehus om 2-4 våningar. Det är önskvärt att bebyggelsen utformas så att verksamheter
kan placeras i bottenplan om sådant behov uppstår. Här reserveras också plats för äldreboende
(60 platser i markplan) och förskola. Dessa byggnader utformas förslagsvis arkitektonisk intressant som anknyter till staden och som markerar

platsen.
Placering av byggnader ska i övrigt ske med
tanke på klimat, till exempel gynnsamma lägen
för vind och sol för att optimera energiförbrukning och möjligheter till tekniska system så som
solfångare.
Formspråk, materialval och färgsättning
Bebyggelsen i respektive delområde ska ha en
tydlig karaktär vilken ska beskrivas i detaljplanskedet. Det är viktigt att omsorg läggs vid
byggnaders utformning och fasader för att skapa
intressanta och harmoniska områden. För att
knyta samman bebyggelsen bör byggnadernas
utseende och utformning på ett lämpligt sätt regleras i de kommande detaljplanerna, till exempel
i form av bestämning av typ av arkitektur, kanske
någon slags palett att välja bland. Som exempel
kan bestämmelserna om lägsta respektive högsta
takfot och eller taklutning gå igen i ett område
för att skapa en helhet. Husen bör vidare ha träeller putsfasader och färgsättningen av byggnader
föreslås att regleras så att till exempel mycket
starka ”onaturliga” färger undviks.
Byggnader för teknisk försörjning
Byggnader för den tekniska försörjningen ska
planeras in tidigt. Placering, storlek och färg- och
materialval på alla byggnader som krävs för den

tekniska försörjningen, som till exempel transformatorstationer, pumpstationer, återvinningsstationer och sophus för gruppbebyggelse, ska
anpassas till den omgivande miljön.
Utformning av allmänna platser

Att skapa förutsättningar för god social gemenskap är viktigt för det framtida bostadsområdet.
Det kan möjliggöras med genomtänkta placeringar av gång- och cykelvägar, naturliga mötesplatser, så som grönområden, aktivitetsytor med
mera. Det ska bland annat finnas lekmiljöer i
lämplig närhet till bostäderna. Dessa kan utformas i små gröna oaser inom bostadsbebyggelsen
med sittplatser och cykelparkering. Kring ”mötesplatsen” eller ”centrumdelen” bör någon slags
torgbildning förekomma, kanske även en central
park.
Gemensamt för de allmänna platserna (torg, mötesplatser, lekytor med mera) är att de ska ha en
sammanhållande gestaltning, vilket kan ske genom en samordning av markmaterial, trädplanteringar och enhetlig möblering vilket ska fastslås
för hela Nolskogen i samband med den första
utbyggnadsetappen.
Möte med det omgivande landskapet
Entréerna till Nolskogen och mötet mellan landskap och bebyggelse är frågor som behöver stu-

deras vidare, men det är viktigt att mötet mellan
det omgivande landskapet och den nya bebyggelsen inte sker abrupt utan fasas ut på ett naturligt
sätt, till exempel genom att successivt glesa ut
byggnationen, att växtmaterialet anpassas från
hortikultur till natur, att det finns ett samspel
mellan grönstruktur och bebyggelsestruktur och
att en dynamik skapas mellan de olika ingående
delarna. En speciell zon kan till exempel reserveras och planteras med platsspecifikt vegetation
som kan länka samman den omgivande naturmarken och den tillkommande bebyggelsen. Ett
längre promenadstråk kring hela området kan
ligga i denna zon. En sådan slinga ska vara försedd med god belysning och platser för vila och
lek.
Principer för gator, gång- och cykelstråk

Infart och huvudgator
Trafiksystemet inom området ska bygga på en
genomgående gata som kopplar ihop de olika
områdena. Tanken bakom denna struktur är att
dela in området i flera bebyggelsegrupper som
omges av gröna ytor. Gatornas olika betydelse
och syfte bör tydliggöras genom gestaltning. I
detta fall kan infart och huvudgatusystem utformas något bredare, kantad av träd längs ena eller
båda sidor för att tydliggöra gaturummet samt
förses med en separat gång- och cykelbana. Vid
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behov kan små cirkulationsplatser skapas i mer
trafikerade korsningar. I de fall där väg måste
läggas i befintlig trädvegetation ska ”bryn” eller
övergångsvegetation anläggas så att avskalade och
ovälkomnande ”nybyggarraviner” inte uppstår.
Huvudnätet kommer mest sannolikt att trafikeras av busstrafik varför gatorna ska ha en bredd
och utformning som tillåter detta. Hastigheten
bör begränsas till 50 km/h, men för att undvika höga hastigheter kan gatorna brytas med
platsbildningar. Syftet med dessa är att trafiken
underordnas oskyddade trafikanter vilket innebär att platserna tydligt måste markeras. Dessa
understryker även mötesplatsernas betydelse.
Hållplatser kan med fördel ligga på dessa platsbildningar.
Lokalgator
Alla lokalgator inom bebyggelseområdena utformas för låga hastigheter under 30 km/h, men
framkomlighet för räddningstjänst, avfallshantering och lastbil om max 12 meter måste vara
möjlig. Inom bostadskvarteren utformas körvägarna om möjligt som gångfartsgator, det vill
säga trafik på de gåendes villkor. Vid behov kan
kantstensparkering med trädplanteringar anordnas. Gångbana ska finnas på en sida om lokalgatan (behövs ej vid gångfartsgata) – eventuellt på
den sida som snö och is antas försvinnas fortast
på vårkanten.
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Längs med lokalgatorna placeras byggnaderna
med kort- eller långsida parallellt med gaturummet i direkt anslutning till förgårdsmarken.
Parkering ska kunna medges framför huset inom
bostadsområdena. Trottoar kan utformas med
genomsläppliga ytor så att dagvatten inte behöver ledas bort. Trädplanteringar skapar trivsel.
Gång och cykelstråk
Alla målpunkter inom Nolskogen ska kunna
nås via ett upplyst gång- och cykelnät med god
tillgänglighet. Huvudstråket ska ligga längs med
huvudgatorna, men vid lokalgatorna i bostadsområdena kan cykeltrafiken blandas med biltrafiken eftersom hastigheten här begränsas till gångfart, 30 km/h. I övriga områden kan gång- och
cykeltrafik ledas parallellt med gatan eller i separata stråk i till exempel parkmark. Ambitionen
är att alla boende ska ha nära till gröna områden.
Ett nät av gångar och passager i inom kvarteren
är därför önskvärt. Gång- och cykelvägnätet kan
också vara en viktig del av resan med kollektiva
färdmedel, vilket innebär att god tillgänglighet
till planerade hållplatser är viktigt, samt möjlighet till cykelparkering vid hållplatserna.
Parkering
Parkering för boende ska generellt anordnas
inom respektive fastighet, men i vissa fall kan
samlad parkering för flera bostäder (och/eller
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besök) vara lämpligt. Samlade parkeringsplatser
delas upp på flera mindre ytor, för att de ska
upplevas trevliga och för att uppnå god tillgänglighet med korta avstånd. På parkeringsytorna
ska planteringar finnas som kan skapa större trivsel. Planteringarna integreras med parkeringsytorna så att de blir en del av grönstrukturen.
Minst två parkeringsplatser bör kunna inrymmas
på villafastighet.
Omhändertagande och eventuell rening av dagvatten på parkeringsytorna är viktigt. Till exempel kan planteringar som är vattentörstiga och
som samtidigt renar dagvattnet planeras inom
sådan områden.
Kollektivtrafik
Busstrafikens linjer bör på sikt även inkludera
Nolskogen och trafikera ett eller flera stråk inom
området. Acceptabla gångavstånd till busshållplatserna uppmuntrar kollektivt åkande. Ingen
ska, om det är möjligt, ha mer än 500 meter till
närmaste busshållplats.
Möblering i gatumiljö (gator, platser och torg)
Ett gemensamt formspråk beträffande möblering, ljussättning, planteringar och markbeläggning ska finnas inom området. Om inget sådant
finns för Mariestad som tätort ska detta fastslås
för Nolskogen i samband med de kommande

detaljplanerna. Det föreslås bland annat ovan
finnas gatutyper med olika karaktär – infart/huvudgata och lokalgata - vilkas hierarki tydligt ska
framgå genom material och funktion.

4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och spillvatten

Den befintliga bebyggelsen inom området är,
med några enstaka undantag, ansluten till enskilda anläggningar för vatten- och avlopp. Dessa
områden bör infogas i nya kvarter som tillsammans inbegripas i verksamhetsområdet.
Vatten och spillvatten för ny bebyggelse kan
anslutas till befintliga ledningar i söder och till
väster utmed järnvägen. Beräkningar av tillkommande flöden måste dock genomföras i samband
med fortsatt planering, för att konstatera om
spillvatten behöver magasineras innan anslutning
till befintliga ledningar.
Reningsverket

Den planerade utvecklingen inom området för
den fördjupade översiktsplanen samt Mariestads
hamn- och pirområde kräver sannolikt åtgärder
på stadens reningsverk. Verket kan sägas klara
måttliga utbyggnader, men frågan är uppmärksammad av kommunens tekniska kontor.

kel sortering av sitt avfall.

Dikningsföretag

Hänsyn till de dikningsföretag som kommer att
beröras vid exploatering i området måste tas i
samband med kommande detaljplanarbete.
4.5.2 El och värme

Anslutningar till el- och värmenätet måste utredas i samband med fortsatt planarbete. Det förutsätts dock att fjärrvärmenätet på sikt kommer
att byggas ut i utredningsområdet. Det bör därför föreberedas för resurssnåla energisystem, till
exempel fjärrvärme genom att säkerställa vattenburna system i de kommande byggnaderna (till
exempel genom exploateringsavtal). Byggnaders
placering är också viktig så att ultimata lägen för
solfångare och annan ny teknik får de bästa förutsättningarna.
4.5.3 Tele- och datakommunikationer

Anslutningar till tele och datakommunikationer
måste utredas i samband med kommande detaljplanering.

Förutsättningar för hämtning av avfall sopbilar
är i normalfallet upp till cirka 10 mete långa
och dryga 3 meter breda. Höjden är cirka 3,6-4
meter. Vikten på en vanlig sopbil ligger oftast på
omkring 18-20 ton med full last.
Väghållaren är ansvarig för vägens utformning,
skyltning, skötsel, framkomlighet samt att delge
nödvändig information. Vägverket (numera Trafikverket), kommunen, privat vägförening eller
enskild fastighetsägare kan vara väghållare.
Krav på körväg

Körvägen ska utformas för minst belastningsklass
2 (BK2). Den bör vara minst 5,5 meter bred där
körning i båda riktningarna förekommer. Om
parkering tillåts måste vägen vara bredare. Om
vägen är mötesfri och det inte finns parkerade
fordon kan vägen vara smalare men den ska vara
minst 3,5 meter. Träd och annan växtlighet får
inte inkräkta på vägbredden.

4.5.4 Avfall

Vid nybyggnation eftersträvas gemensamhetslösningar för insamlingspunkt av avfall. Detta utgör
ett led i att minska miljöpåverkan av transporter
och öka trafiksäkerheten. Ett sophus kan också
erbjuda fastighetsägare större möjligheter till en-

Gaturummet ska ha en fri höjd av 4,7 meter.
Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria
höjden. Återvändsgata ska ha vändmöjlighet
för hämtningsfordon. Vändplan för en normal
sopbil ska ha en diameter av minst 15, helst 18
meter, med en hinderfri remsa på ytterligare 1,5
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meter runt om. Alternativ till detta kan vara en
vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör
en så kallad T-vändning. Körvägen ska i övrigt
ha fri sikt och god framkomlighet, vara snöröjd
och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte
inkräkta på vägbredden.
Återvinningsstation

Plats för återvinningsstation bör reserveras i samband med nya bostadsområden, med fördel vid
områdets in- och utfart. Utrymmen för avfallshantering bör i övrigt på grund av störningar och
estetiska skäl avskärmas på lämpligt sätt. Avfallsfrågan måste utredas mer i detalj i samband med
fortsatt planering och exploatering.
För mer information, se Renhållningsordning för
Mariestads kommun.
4.5.5 Räddningstjänstens behov

Räddningstjänstens behov ska beaktas i samband
med exploatering, till exempel behov av utrycksoch angreppsvägar.
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4.6 Tillgänglighet och trygghet
Att människor med olika förutsättningar och i
alla åldrar kan bli fullt delaktiga i samhällslivet
ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Boendemiljön ska utformas med hänsyn till gällande riktlinjer för att uppnå så hög tillgänglighet
som möjligt. Detta gäller både fysisk och psykisk
tillgänglighet - allt från den faktiska framkomligheten till val av växter som bland annat kan orsaka allergier eller sådant som kan orsaka känsla
av otrygghet, till exempel bristande belysning
eller skötsel.
Terrängen i planområdet är relativt kuperad och
nivåskillnader på gator och gång- och cykelvägar kan därför uppkomma. Gator och gång- och
cykelstråk bör dock utformas med tanke på människor med nedsatt funktionsförmåga så långt
det är möjligt. Val av rätt beläggning kan till
exempel göra stor skillnad för någon med nedsatt
rörlighet.
Bostadstomterna och byggnaderna ska, om det
inte är obefogat med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt, utformas så att de kan
användas av personer med nedsatt funktions- eller orienteringsförmåga. Anpassade parkeringsplatser i anslutning till området ska även finnas i
lämplig omfattning.
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5. MILJÖBEDÖMNING

MB 6 kap. 11 §. När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett
program, som krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra
en miljöbedömning av planen, programmet
eller ändringen, om dess genomförande kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen eller programmet så att
en hållbar utveckling främjas. Regeringen får
meddela föreskrifter om vilka slags planer och
program som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt om undantag från
kravet på miljöbedömning. Regeringen får också
meddela föreskrifter om samråd i samband med
bedömningen av om en plan, ett program eller
en ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2004:606).

Miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla:

6. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse,
forn- och kulturlämningar och annat kulturarv
samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter,

1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program,

7. en beskrivning av de åtgärder som planeras för
att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan,

2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs,

8. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom
gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes,

MB 6 kap. 12 §. Inom ramen för en miljöbedömning enligt 11 § skall myndigheten eller
kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskriv-

5. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller
programmet,

5.1 Syfte med miljöbedömning
5.1.1 Krav enligt Miljöbalken

Av miljöbalken (MB) 6 kap. om miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program
framgår att:

ning där den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan antas
medföra identifieras, beskrivas och bedömas.
Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller
programmets syfte och geografiska räckvidd skall
också identifieras, beskrivas och bedömas.

3. en beskrivning av miljöförhållandena i de
områden som kan antas komma att påverkas betydligt,
4. en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant naturområde som avses i 7 kap. eller ett annat område
av särskild betydelse för miljön,

9. en redogörelse för de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen
eller programmet medför, och
10. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-9. Lag (2004:606).
MB 6 kap. 13 En miljökonsekvensbeskrivning
enligt 12 § skall innehålla de uppgifter som är
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rimliga med hänsyn till
1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
3. allmänhetens intresse, och
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband
med prövningen av andra planer och program
eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller
åtgärder.
Innan en myndighet eller kommun bestämmer
omfattningen av och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen, skall myndigheten
eller kommunen samråda med den eller de kommuner och Länsstyrelser som berörs av planen
eller programmet. För planer och program på
nationell nivå skall samråd i stället ske med Naturvårdsverket och andra berörda centrala förvaltningsmyndigheter. Lag (2004:606).

verkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet
så att en hållbar utveckling främjas.
Inom ramen för miljöbedömningen ska det upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (mkb) där
den betydande miljöpåverkan som planens eller
programmets genomförande kan antas medföra
identifieras, beskrivas och bedömas. Rimliga
alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd ska också
identifieras, beskrivas och bedömas.

5.2 Sammanfattning
Beskrivning: Sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program.
Se kap. 1 Inledning, samt kap. 2. Planeringsförutsttningar.

5.1.2 Krav enligt Plan- och bygglagen

Enligt 4:e kapitlet Plan- och bygglagen (om översiktsplan) ska bestämmelserna i miljöbalkens 6
kapitel (om miljöbedömningar) tillämpas. Detta
innebär att när en plan eller ett program upprättas ska det göras en miljöbedömning av planen,
programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpå-
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5.3 Nollalternativ
Beskrivning: Redogörelse av miljöförhållandena
och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs (så kallat
”nollalternativ”).
Nollalternativet innebär att nuvarande markan-
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vändning kvarstår, det vill säga skogsbruk/strövområde. Om en utveckling av området inte sker
mot det som redovisas i förslaget kommer sannolikt de befintliga kalhyggena som uppkom efter
stormen Per 2007 att omplanteras med skog.
Enligt kommunens skogsbruksplan ska området
söder om järnvägen nyttjas för skogsbruk med
förstärkt hänsyn och friluftsliv. Norr om järnvägen (Snapens friluftsområde) är målet för skogsbruket rekreationsskog.

5.4 Påverkade områden
Beskrivning: Redogörelse av miljöförhållandena i
de områden som kan antas komma att påverkas
betydligt.
Se kapitel 2. Planeringsförutsättningar och framförallt kap. 2.2 Huvudstrukturer.
Eftersom området idag i stort sett är oexploaterad mark kommer markanvändningen inom
vissa delar att förändras betydligt. Dock ska detta
ske utifrån de förutsättningar som finns inom
området och de värden som finns ska bevaras och
utvecklas i hög grad. De delar av området där
bebyggelse, vägar eller andra anläggningar planeras kommer att påverkas rent fysiskt. Naturmark
ställs om till annan användning.

5.5 Skyddade områden

5.5.2 Strandskydd

Beskrivning: Redogörelse av relevanta befintliga
miljöproblem som har samband med ett sådant
naturområde som avses i 7 kap. (skyddade områden
som till exempel naturreservat eller strandskyddsområde) eller ett annat område av särskild betydelse
för miljön.

Kring Vänern råder enligt dagens regler strandskydd på 300 meter, områden som inom Mariestads tätort också delvis omfattas av riksintressen.
Föreslagen utbyggnad innebär att del av mark
som omfattas av strandskydd eventuellt tas i anspråk för ny bebyggelse.

5.5.1 Berörda riksintressen

Det strandskyddade området som föreslås
kunna bebyggas har idag ingen direktkontakt
med Vänern eftersom bland annat järnvägen
utgör en markant barriär. Området är även skilt
från stranden av befintlig bebyggelse, väster om
Strandvägen. För denna del har redan strandskyddet upphävts.

Områden som i utvecklingsförslaget föreslås
kunna bebyggas berörs framför allt av ett riksintresse, nämligen riksintresse rörligt friluftsliv:
Vänern med öar och strandområden (geografiskt
riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken). Riksintresset bedöms dock inte stå i konflikt med den
utveckling som kommunen har intentioner till i
området, eftersom friluftslivets intressen särskilt
ska vara en viktig förutsättning för utvecklingen.
Stor hänsyn till friluftslivets intressen tas därför
i detta utvecklingsförslag, men ska även belysas
särskilt även i kommande planarbete och framtida exploatering. Detta innebär bland annat att
värdefulla skogsområden sparas och grönstråk
planeras in i den kommande bebyggelsen som
ger upphov till tätortsnära och bebyggelsenära
natur.

Kommunen har därför för avsikt att upphäva
strandskyddet i de delar som eventuellt kommer
att beröras i kommande detaljplaner. Kommunen anser att området saknar betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften.
I detta fall kan nedan beskrivna särskilda skäl
ligga till grund för upphävande av strandskyddet
inom ovan redovisat område:
Området närmast Vänern är ianspråktaget
av fastigheter, väg och järnväg vilka bildar en
stark barriär mellan vattnet och det nuvarande

skogsområdet. Den aktuella platsen är därmed
avskuren från stranden av järnvägen (Kinnekullebanan) samt större väg (Strandvägen) och saknar
därför betydelse för allmänhetens friluftsliv med
avseende på strandskyddets syften.
Utbyggnaden av Nolskogen bedöms i övrigt
inte strida mot strandskyddets syften. Planerna
inskränker bland annat inte allmänhetens möjlighet att utnyttja stranden och området ska
utvecklas genom att ta tillvara befintliga värden.
Planeringen av Nolskogen har till exempel som
mål att integrera friluftsliv, samt djur- och växtliv
i den mån det är möjligt.

5.6 Miljökvalitetsmål
Beskrivning: Redogörelse av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet.
6.6.1 Nationella och regionala miljömål

Syftet med de miljöpolitiska målen (prop.
2004/05:150), totalt 16 stycken, är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen i Sverige är lösta. I kommunens
översiktplan finns vidare kommunala miljömål,
vilka har sin grund i de nationella och regionala
miljömålen.
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I bilaga 5 redovisas dessa mål. Inga kommentarer
presenteras utan läsaren hänvisas, där det är relevant, till kapitel 3. Utvecklingsmål, kapitel 4.
Utvecklingsförslag samt i kapitel 6.7. Betydande
miljöpåverkan.
5.6.2 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999
för att komma till rätta med miljöpåverkan från
diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och
jordbruk. En miljökvalitetsnorm kan anges som
en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett
ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även
beskrivas i ord. Det finns idag miljökvalitetsnormer för bland annat olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527) och omgivningsbuller
(SFS 2004:675) samt för vattenförekomster
(Västra Götalands län: 14 FS 2009:533 och 14
FS 2010:92). Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och kvicksilverföreningar uppnår inte god kemisk ytvattenstatus
för Mariestadssjön. Halterna av kvicksilver och
kvicksilverföreningar i vattenförekomsten bör
inte öka till den 22 december 2015, i förhållande
till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk
ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009. Den eklogiska- och kemiska
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ytvattenstatusen är i övrigt god
Utvecklingsförslaget bedöms inte medföra överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer
enligt 5 kapitlet miljöbalken. Normerna får
heller inte överskridas som en följd av framtida
detaljplanering/exploatering. Särskild hänsyn till
den kemiska ytvattenstatusen i Mariestadssjön
gällande kvicksilver och kvicksilverföreningar
måste dock tas.

5.7 Betydande miljöpåverkan
Beskrivning: Redogörelse av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa,
djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer,
materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, fornoch kulturlämningar och annat kulturarv samt det
inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter.
5.7.1 Biologisk mångfald

Floran är ganska mager, dock förekommer inslag
av rikare partier till exempel kulturpåverkade
tidigare betade skogar och hagmarker med inslag
av bok, fågelbär och hagtorn. Högt naturvärde
i det inventerade området har våtmarker, sumpskogar, strandskogar, lövskogar, hagmarker/
inägor, äldre barrskog med välutvecklat busk-,
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fält-, och bottenskikt, solitärträd/grövre lövträd,
hällmarker, åsryggar, klapperstensfält, flyttblock
och andra naturelement. Även strandvattnen bidrar till naturvärdet. Högt friluftsvärde i området
har gles, äldre barrskog med stor andel tall och
lövträd som innehåller välutvecklat busk-, fält-,
och bottenskikt.
Skogen, speciellt mot nord- nordost, utgörs till
stor del av produktionsskog med låg andel lövträd. Vanligtvis saknas ett utvecklat buskskikt
och marken är ofta täckt av ett tjockt barrlager.
Natur- och rekreationsvärdet är lågt i dessa delområden. Detsamma gäller framkomligheten.
För att förbättra natur- och rekreationsvärdet och
samtidigt slå vakt om den biologiska mångfalden
är det nödvändigt att bland annat öka lövträdsandelen. Detta är särskilt viktigt utmed spår och
leder. Det kan åstadkommas genom en kombination av olika åtgärder: Gallring/röjning utmed
spår och stigar i varierande djup, avverkning av
begränsade, olämpligt belägna granbestånd samt
plantering av lövträd.
I övrigt har inte någon detaljerad inventering
av växter och djurliv gjorts och några formella
skydd enligt Miljöbalken finns inte förutom
ett biotopskydd inom Snapens friluftsområde
(Rörvik). Där finns en hassellund med ask och

ek, en åkerholme med ädellövskogsflora samt en
bäckravin.
En inventering av lövskogar genomfördes år
2001. Skogsstyrelsens inventeringar av nyckelbiotoper och sumpskogar har identifierat ett antal
objekt inom området. I Artdatabankens databas
finns fynd av en rödlistad växtart, strandbräsma,
samt 15 observationer av rödlistade fågelarter
registrerade i närområdet.
Skyddade områden ska fortsatt skyddas. Detaljerade inventeringar av djur- och växtliv måste vid
behov genomföras i samband med kommande
detaljplanearbete och områden med särskilda
naturvärden ska inte exploateras. Dessa ska även
skyddas från negativ påverkan (till exempel körning) vid exploateringsarbeten. Området kommer att ha kvar gröna stråk av naturkaraktär
vilka kan fungera som spridningskorridorer för
växter och djur.
Övrigt: se kap. 2.4. Naturvärden.
5.7.2 Befolkning

Utvecklingsförslaget möjliggör att tätorten kan
expandera med minst 500 invånare. Samhällsutvecklingen visar bland annat på allt större
arbetsmarknadsregioner - människor bor i en ort

och arbetspendlar till annan. En koncentrering
av kommunens befolkning till centralorten utgör
bra underlag för mer ”klimatsmarta” alternativ
till rörelse genom gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik med mera.
5.7.3 Människors hälsa
Hälsa och säkerhet

Trafikbuller bedöms vara den största källan till
eventuella störningar i de nya kvarteren. Trafiken
styr därmed hur byggnader och kvarteret utformas.
Den totala bullersituationen från vägtrafiken
kommer att öka i och med att nya områden
måste trafikförsörjas, men denna ökning bedöms
inte påverka befintliga bostadsområden nämnvärt och nivåerna antas hamna på det som kan
sägas vara normalt för bostadsområden.
Buller från järnvägen bedöms heller inte att öka
nämnvärt inom överskådlig tid, men att Kinnekullebanan kan komma att trafikeras hårdare
i framtiden måste beaktas i den fortsatta planeringen. Järnvägen kan även utgöra en hälso- och
säkerhetsrisk för närboende på grund av vibrationer, urspårningsrisk samt påkörningsrisk. Dessa
faktorer, tillsammans med bullerproblematiken,
måste utredas ytterligare i kommande detaljpla-

ner, och tillsammans med Trafikverket (Banverket).
Övriga bullerkällor har inte identifierats (till
exempel industriell verksamhet och skjutbanor),
eller någon miljöfarlig verksamhet eller verksamhet som orsakar buller och vibrationer. Krav att
klara uppsatta planeringsmål för buller redovisas
separat och ska regleras i kommande detaljplaner. Under bygge kan dock visst störande buller
och eventuella vibrationer uppkomma, vilket kan
vara svårt att undvika. Åtgärder för att minska
denna risk måste dock vidtas. Under byggtid ska
därför Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller uppfyllas.
Områden som föreslås för bebyggelse berörs inte
av några skyddszoner Skyddsavstånd tillämpas
för att människor ska kunna bo eller vistas intill
miljöfarlig verksamhet utan risk för hälsa och
miljö. Verksamheter där det finns risk för brand,
explosioner, utsläpp, buller etc. har riktvärden
för skyddsavstånd. Dessa riktvärden har grund
i en sammanvägd bedömning av riskerna för
miljö, hälsa och säkerhet. Skyddsavståndet räknas från den aktuella verksamheten till bostad,
och är rekommenderade avstånd enligt Boverkets
allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete”.
Utförd geoteknisk utredning tyder inte på att
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stabilitetsproblem kan föreligga inom området.
Marken är klassad som normalriskområde beträffande radon och risken bedöms därmed som
liten för negativa konsekvenser på de boendes
hälsa ur radonsynpunkt. Genomförandet innebär
inte heller någon strålrisk, påverkan från magnetiska fält eller utsläpp av radioaktiva ämnen. Påverkan från skadande strålning eller magnetiska
fält bedöms heller inte finnas i eller i anslutning
till planområdet.
Några indirekta eller övrigt direkta risker kan i
övrigt inte identifieras. Några särskilda risk- och
konsekvensanalyser bedöms därför inte behöva
upprättas.
Barriärer
Som utgångspunkt för utvecklingen av Nolskogen förutsätts att så få korsningar som möjligt
över järnvägen öppnas upp och de som anordnas
ska om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt
vara i skilda plan. Viktigt är dock att barriären
överbyggs så att kontakten med bostadsområden
och stranden på andra sidan finns kvar och i
vissa fall förstärks.
Fyra säkra korsningspunkter för gång- och cykeltrafik samt 2 för fordonstrafik föreslås i samband
med utveckling av Nolskogenområdet. De som
särskilt bör prioriteras i en tidig utbyggnadsetapp
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av det nya området är korsning för gång- och
cykeltrafik mellan kvarteren i Snuggen och
Madlyckan samt planskild korsning för bil-,
gång- och cykeltrafik i läge med den så kallade
”Fiskestigen”.
Det föreslås vidare en generell skyddszon på 100
meter mellan järnväg och ny bebyggelse. Att
placera bostäder närmare järnvägen kan innebära
att någon typ av bullerdämpande åtgärd måste
uppföras mellan järnväg och bebyggelse eller att
uteplats placeras på sådant sätt att de boende
inte störs av tågtrafiken på Kinnekullebanan. Ur
klimatsynpunkt kan till exempel en avskärmning
i form av inglasning av uteplats vara att föredra
med hänsyn till det vindutsatta läget vid Vänern.
Grönstruktur och friluftsliv

Området har med sitt läge inom det större naturoch rekreationsområdet betydelse för allmänheten ur rekreationssynpunkt. Utvecklingsförslaget
föreslår inte att ta i anspråk områden med höga
naturvärden, men begränsar de fria ytorna i
direkt anslutning till orten. Avståndet till rekreationsområden ökar för boende i Madlyckan och
Högelid liksom för Högelidsskolan. I Nolskogen
finns stigsystem som utnyttjas av många, flera av
dessa är dessutom anslutna till friluftsanläggningen i norr (Snapen). Förlusten av ytor kommer
inte att kompenseras speciellt, men det planeras
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för ett nytt och sammanhållet gång- och cykelsystem i gröna stråk mellan och inom de nya bostadsområdena. Det är därför viktigt att marken
mellan husen behandlas lika omsorgsfullt som
bebyggelsen. En plan för grönstrukturen med
strategier för de gröna områdena och dess skötsel
föreslås i nästa planskede.
Sociala aspekter

Den nya bebyggelsen kommer att ha relativt
nära till centrum och övriga funktioner i staden.
Ett väl utbyggt gång- och cykelnät i gröna rum
ska förstärka närhetskänslan och stor vikt ska i
dessa stråk läggas till att skapa förutsättningar för
sociala möten genom till exempel naturliga mötesplatser. Viktiga beståndsdelar för det sociala
livet är rimlig variation i boendet, integrering av
arbetsplatser (om möjligt), kultur- och friluftsliv,
god tillgång till mötesplatser och en tillgänglig
och trygg närmiljö.
Tillgänglighet

Tillgänglighetsaspekter, så att människor med
olika typer av funktionsnedsättningar och i alla
åldrar kan bli fullt delaktiga i samhällslivet, ska
alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Byggnaders entréer, entréytor, omgivande markytor för
parkering med mera ska utformas så att de blir
tillgängliga för alla människor i alla åldrar, även
funktionshindrade. Viss växtlighet som är känt

allergiframkallande kan finnas inom kvarterets
grönområde, men sådan växtlighet bör undvikas
vid ytterligare planteringar.
5.7.5 Mark och vatten
Geologiska förhållanden

Någon betydande risk för skred bedöms inte finnas för kvarteret.
Marken inom planområdet utgörs av så kalllat normalriskområde för radon, vilket innebär
att markstrålningen ska beaktas vid grundläggningen. Inom högriskområden ska byggnader
där människor vistas mer än tillfälligt utformas
”radonsäkert”. På normalriskområden kan enklare åtgärder vidtas.
Hydrologiska förhållanden och dagvattenhantering

Kommunens dagvattenledningar är hårt belastade. Dagvattnet från byggnader och hårdgjorda
ytor ska därför i första hand omhändertas genom
infiltration lokalt inom fastigheten eller i andra
hand fördröjas med infiltrationsmagasin innan
det leds vidare.
I kommande detaljplaner ska en samlad bild av
förutsättningar för dagvattenhanteringen ges (enligt Policy för hantering av dagvatten i Mariestads
kommun, Kf § 137/2005); förslag till tekniska

lösningar och lokaliseringar, samt översiktliga
ekonomiska konsekvenser:
 Geologiska, topografiska och hydrologiska
och recipientförhållanden.
 Markanvändningen inom närområdet
(beskrivning av vegetation med mera) och
översiktlig bedömning av dagvattnets utsatthet för föroreningar och eventuellt behov av
rening.
 Eventuell befintlig dagvattenhantering.
 Hur dagvatten från hårt trafikerade ytor
kommer att omhändertas.
 Bedömning av nederbörd och avrinning
före respektive efter exploatering.
 Ytor för dagvattenanläggningar ska redovisas i planhandlingarna och vid behov ges
särskild användningsbestämmelse. Lokalt
omhändertagande av dagvattnet ska alltid
eftersträvas. Detta bör regleras med bestämmelsen E (=teknisk anläggning för dagvatten) eller u (=marken ska vara tillgänglig
för infiltrationsdike) eller n (=bestämmelser
om markytans anordnande).

 Redovisning av behov av särskilda studier,
anmälan eller tillstånd vid exploatering.
 Hur ovanstående kommuniceras till aktuell
exploatör/fastighetsägare.
Grundläggning

Utförd geoteknisk utredning tyder inte på att
stabilitetsproblem kan föreligga inom området.
Vattenverksamhet

Behov av närbelägna båtplatser kan bli aktuellt i
samband med utveckling av området vilket, om
det blir aktuellt, utreds i kommande detaljplaner.
Ansökan om vattenverksamhet krävs då sannolikt (enligt 11 kap. Miljöbalken samt i lagen med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
1998:812).
Mark- och vattenföroreningar

Inom Nolskogen finns inga kända områden med
markföroreningar eller anledning att misstänka
att sådana förekommer med anledning av tidigare markanvändning. Förslagets genomförande
bedöms heller inte innebära användande och/
eller tillförsel av ämnen som är giftiga för miljön
eller någon övergödande verksamhet.
Eventuellt kväveläckage kan komma att ske med
framtida odlingar inom kvarteret, men bedöms
inte innebära några betydande konsekvenser. Endast naturgödsel bör dock brukas, vilket ingår i
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det naturliga kretsloppet.
Skyddsavstånd till verksamheter

Några skyddsavstånd eller planer som medger
störande verksamheter att ta hänsyn till (förutom
järnvägen) finns inte.
5.7.6 Luft

Som mått på luftföroreningar används kvävedioxid, marknära ozon och partiklar. En ökning av
dygnsmedelvärdet av kvävedioxid medför en ökning av antal dödsfall. Hälsoeffekter av marknära
ozon har påvisats även vid lägre halter än nuvarande gränsvärde - ozon ger cirka 2000 förtida
dödsfall årligen. Även exponering för partiklar
har visat sig vara en mycket stor hälsorisk; cirka 5
000 förtida dödsfall årligen.
Luftkvaliteten i Mariestads tätort är generellt sett
god och det är viktigt att den positiva utvecklingen av luftkvaliteten fortsätter genom fortsatt
utbyggnad av fjärrvärme och mindre utsläpp av
luftföroreningar. Utförda mätningar i urban bakgrundsluft (Gamla Torget) visar på att halterna
av kvävedioxid, VOC och partiklar ligger väl
under gällande miljökvalitetsnormer. Mätningar
i gatunivå (Nygatan) visar inte heller på någon
risk för överskridande av miljökvalitetsnormer
även om halterna är högre och ligger strax under
miljömålet (20 g/m3 såm årsmedelvärde).
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Nolskogen kommer att generera en ökad biltrafik
med cirka 2 500-2 800 fordon per dygn. Cirka 1
000 av dessa bedöms lämna staden medan cirka
1 500 kör inom Mariestad. Detta bedöms inte
innebära överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer. Förslagets genomförande kan möjligen innebära förhöjda utsläpp av växthusgaser
lokalt i och med viss tillströmning av trafik vid
fullt utnyttjande av nya byggrätter och kvarteret,
men för kommunen i stort bör utsläppen inte
öka nämnvärt.
Förutsättningarna för att gå, cykla eller resa kollektivt kommer att bli mycket goda för boende
inom hela Nolskogen och kan bidra till att minska bilberoendet och dess negativa konsekvenser.
Någon särskild belastning på luften bedöms det
därför inte bli jämfört med andra bostadsområden.
5.7.7 Klimatfaktorer
Energiförsörjning

All tillskottenergi till området förutsätts ske med
hjälp av förnybara energikällor. Mycket talar för
att en anslutning till fjärrvärmesystemet är en
bra lösning i aktuellt fall. Val av belysnings- och
ventilationsteknik såväl som effektiv uppvärmning/kylning (samverkan istället för motverkan)
är i övrigt viktigt att tänka på vid projektering
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av exploatering/nya byggnader. Samverkan mellan två brukare bör till exempel övervägas. Val av
miljömärkt el bör även uppmuntras.
Övriga klimatfaktorer som kan påverka negativt
kan inte identifieras.
Framtida klimatförändringar

Aktuellt utredningområde (öster om järnvägen)
ligger på nivåer om +50.00 (MH24) och över,
vilket innebär att området kan sägas vara väl
skyddat mot framtida översvämningar i Vänern.
6.7.8 Materiella tillgångar

Inga särskilt skyddsvärda materiella tillgångar
finns inom utvecklingsområdet.
5.7.9 Landskap
Landskapsbild

Landskapsbilden kommer oundvikligen att
förändras eftersom delar av området bebyggs.
Dock ska området utvecklas genom att ta tillvara
befintliga värden vilket innebär att bebyggelsen passas in i de delar där skogen redan blåst
ner och bildat större kalhyggen. Med inslag av
grönska i de nya bostadsområdena i form av
bevarande av gröna partier samt komplettering
av enstaka träd bedöms att den nya bebyggelsen
inordnas i områdets karaktär utan att landskaps-

bilden påverkas negativt.
Fyrarna
Utvecklingen av området bedöms inte påverka
fyrarnas funktion. Skyddsavstånd/skydd för dessa
kan bli aktuellt.
6.7.10 Bebyggelse

Befintlig bebyggelse kommer sannolikt inte påverkas mer än att trafiken vid vissa punkter uppskattas öka, speciellt under byggnation. Detta
bedöms dock inte överskrida rekommenderade
värden för buller eller vibrationer vid bostadsbebyggelse
5.7.11 Forn- och kulturlämningar

Delar av området är kulturpåverkat med tidigare
betade skogar och hagmarker, stengärdesgårdar,
gamla torpgrunder, vårdträd och dylikt. Framför
allt har de tre senare har högt kulturvärde. Vissa
objekt kan direkt pekas ut som bör bevaras och
eventuellt skyddas i kommande planering och
exploatering:
- Stengärdesgården längs med TörnbergaBäckavägen.
- Fyrarna.
- Bebyggelsen i Nolhagen (omfattas nu av gällande detaljplan).
- Övrigt kända lämningar.

Inom det avgränsade utvecklingsområdet finns 4
(kända) fornlämningar som eventuellt kan komma i konflikt med en exploatering. Lämningar
påträffas ofta vid markarbeten av olika slag varför
försiktighetsåtgärder måste vidtas vid exploatering då många lämningar inte syns ovan mark.
Arkeologiska undersökningar kommer därför
sannolikt krävas om området tas i anspråk.
Frågan behandlas vidare i kommande detaljplaner.

5.8 Förebyggande åtgärder
Beskrivning: Redogörelse av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan.
I samband med detaljplaneläggning av delområden måste detaljerade utredningar genomföras
för att undvika negativ miljöpåverkan. Detta
innebär framför allt biologisk mångfald/ markdjur- och växtinventeringar inom respektive
delområde/detaljplaneområde för att utreda utformningen inom kvarter, samt trafikbuller från
väg och järnväg. Dessa bedöms vara de största
källorna till eventuella störningar i de nya (och
gamla) kvarteren. Beräknade värden för den
tillkommande trafiken kommer därför att styra
utformningen av kvarter. Angående järnvägen

som säkerhetsrisk måste även vidare utredningar
göras tillsammans med Trafikverket (Banverket)
i samband med kommande detaljplaner för att
redovisa hur det ska vara möjligt att förhindra
människor och djur att ta sig ut i spårområdet.

5.9 Bedömning
Beskrivning: En sammanfattande redogörelse för
hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger
bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella
problem i samband med att uppgifterna sammanställdes.
Denna utredning redovisar hur området övergripande kan utvecklas vilket innebär att ytterligare
inventeringar krävs vid fortsatt planering och
projektering. De frågor som identifierats har därför bedömts utifrån dessa förutsättningar.
5.9.1 Avvägning mot miljöbalken

Redovisade ytor som bedöms vara lämpliga för
bebyggelse bedöms generellt vara lämpad för de
ändamål som föreslås enligt miljöbalkens 3 kapitel (grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenområden) 1§, det vill säga
att ”mark- och vattenområden skall användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan an-
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vändning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning”.

ha varit högt fram till stormen ”Per” (2007), då
stora arealer blåste ner.

Området närmast Vänern är av riksintresse och
berörs samtidigt av strandskydd. Detta innebär
att föreslagen utveckling av området eventuellt
tar i anspråk eller tangerar sådan mark som avses
i 3 kap. 2-6 §§ (stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, jord- och skogsbruk
av nationell betydelse eller riksintressen), varför
frågorna ska beaktas särskilt i den fortsatta planeringen.

Det finns idag en efterfrågan, men få lediga tomter i Mariestad. Det är därför viktigt att kommunen skapar nya områden för att kunna svara på
denna efterfrågan. Olika nya boendemöjligheter
som skiljer sig från det som redan finns kan dessutom locka fler människor att flytta in till kommunen.

Utvecklingsförslaget avser inte att ta i anspråk sådant som anges i miljöbalkens 3 kap. §7-9 (områden med värdefulla mineral, områden lämpade
för samhällsviktiga anläggningar, till exempel för
energiproduktion eller som har betydelse för totalförsvaret) samt 4 kap. (särskilda bestämmelser
för hushållning med mark och vatten för vissa
områden i landet).
5.9.2 Övrigt

Området har bra tillgänglighet med många stigar, men utanför detta stigsystem är marken
stenig och delvis blöt och därmed svårtillgänglig.
Det finns inga större landskapsbildsmässiga värden men med tanke på det aktiva skogsbruket
som bedrivs bedöms värdet ur skoglig synpunkt
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I syfte att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde
i Mariestad bedöms en exploatering i Nolskogen vara ett mycket bra alternativ sett i ett stort
perspektiv att utveckla staden på sikt. Här finns
möjlighet att alla ska kunna hitta sitt drömboende eftersom det finns förutsättningar för öppenhet och slutenhet, skog och öppna ytor, utsikter,
olika biotoper och så vidare. Planområdet har
dessutom både nära till de centrala delarna av
staden samt till natur- och rekreationsområden.
Utvecklingen av Nolskogen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan eftersom miljöbalkens krav enligt 3, 4 och 5 kapitlet kan uppfyllas. Planens utvecklingsförslag bedöms heller inte
vara av den omfattningen att utvecklingen inom
området kommer att medföra överskridanden
av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap i
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miljöbalken. Kommunen har dock som avsikt att
eventuellt (om det blir aktuellt) att ansöka om
upphävande av strandskyddet i det område som
eventuellt kommer i konflikt med utbyggnadsplanerna för Nolskogen.
Övriga miljöaspekter, så som buller och barriärer,
behandlas i föregående kapitel. Utgångspunkten
är att dessa frågor belyses särskilt och att rekommenderade riktvärden respekteras i den kommande planeringen. Den tidiga hänsynen bör
även underlätta för detta och det bedöms därför
inte innebära problem för den framtida exploateringen

5.10 Uppföljning och övervakning
Beskrivning: En redogörelse för de åtgärder som
planeras för uppföljning och övervakning av den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av
planen eller programmet medför.
I samband med detaljplaneläggning av delområden måste detaljerade utredningar genomföras –
se kap. 6.8 Förebyggande åtgärder.

5.11 Sammanfattning
Beskrivning: En icke-teknisk sammanfattning av de
uppgifter som anges i 1-9.
Alternativet om kommunen inte utvecklar det
aktuella området innebär att nuvarande markanvändning kvarstår, det vill säga att området i
fortsättningen används för skogsbruk och strövområde. Eftersom området idag i stort sett är
oexploaterad mark kommer markanvändningen
enligt utvecklingsförslaget inom vissa delar att
förändras betydligt. Dock ska detta ske utifrån
de förutsättningar som finns inom området.
Områden som redovisas med särskilda naturvärden ska till exempel inte exploateras utan ska
säkerställas genom mer detaljerade inventeringar
i samband med detaljplaneläggning av delområden. Detta innebär bland annat att områden för
fortsatt friluftsliv skyddas.
Områden som i utvecklingsförslaget föreslås
kunna bebyggas berörs av ett riksintresse; riksintresse rörligt friluftsliv: Vänern med öar och
strandområden (geografiskt riksintresse enligt
4 kap. 2 § miljöbalken). Riksintresset bedöms
dock inte stå i konflikt med den utveckling
som kommunen har intentioner till. Föreslagen
utbyggnad innebär även att del av mark som
omfattas av strandskydd eventuellt tas i anspråk

för ny bebyggelse, men strandskyddsreglerna
bedöms heller inte stå i konflikt med redovisat
utvecklingsförslag. Förslaget bedöms likaså inte
medföra överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken.
Trafikbuller från väg och järnväg bedöms vara
den största källan till eventuella störningar i nya
(och gamla) kvarter. Trafiken styr därmed hur
byggnader i kvarter utformas, men rekommenderade riktvärdena för buller bedöms inte överskridas. Angående järnvägen som säkerhetsrisk måste
vidare utredningar (i kommande detaljplaner)
utföras för att redovisa hur det ska vara möjligt
att förhindra människor och djur att ta sig ut i
spårområdet.
Utförd geoteknisk utredning tyder inte på oro
för kommande grundläggning av byggnader
inom området. Utvecklingsförslaget redovisar
i övrigt inte någon miljöfarlig verksamhet eller
verksamhet som orsakar buller och vibrationer
eller behöver skyddsavstånd för att säkerställa
människors hälsa och säkerhet. Några indirekta
eller direkta risker kan i övrigt inte identifieras
och några särskilda risk- och konsekvensanalyser
bedöms därför inte behöva upprättas.
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6. FORTSATT PLANERING
Denna fördjupning av översiktsplanen ska fungera som ett övergripande vision för hur området i framtiden bör utvecklas, vilket sannolikt
kommer att ske etappvis. Detaljplaner kommer
därför att tas fram allt eftersom efterfrågan på
ytterligare kvarter uppstår. Detta innebär att det
är särskilt viktigt att hålla ihop området med ett
övergripande program.
Efterföljande detaljplaner ska generellt grundas
på ett program som anger utgångspunkter och
mål för planen, om det inte direkt är onödigt. I
detta fall kan denna fördjupning av översiktsplanen fungera som program och ligga till grund för
kommande detaljplaner. Dock bör andra typer
av utredningar och program tas fram i samband
med fortsatt planarbete. Innan planen antas ska
därutöver särskilda utredningar för Kinnekullebanan och tillfart från sydväst utredas mer noggrant och biläggas planhandlingen.
Området som berörs av förslaget är väl tilltaget
och det kommer troligen att ta många år innan
det är utbyggt med bostäder. Utbyggnaden kommer med största sannolikhet att ta sin början
i sydväst och fortsätta successivt norrut. Den
pågående markanvändningen kommer att bestå
under många år och i stora delar av området.
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6.1 Detaljplaner
Planprocessen att upprätta detaljplan regleras i
plan- och bygglagens 5:e kapitel. Förfarandets
olika steg redovisas nedan:
Samråd - dialog med Länsstyrelsen, myndigheter,
föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge
möjlighet till insyn och påverkan.
Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs
inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.
Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.
Utställning - dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar allmänhet med flera. Innan
detaljplanen antas, ska kommunen ställa ut
planförslaget under minst tre veckor. Den som
vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta
skriftligen.
Utställningsutlåtande. Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utställningsutlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms
vara relevant. Om förslaget ändras väsentligt
efter utställningen, sker ny utställning.
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Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Följande utredningar bedöms erfordras vid fortsatt planering och projektering:

När

Ansvar

Mer detaljerad strukturplan för det gröna, bebyggelse och trafik samt gestaltning av
entréer och mötesplatser. .

Etappvis

Planarkitekten tillsammans med
berörd förvaltning

Arkeologisk förstudie

Etappvis

Planarkitekten

Utförliga geotekniska förutsättningar för grundläggning av nya byggnader och parkeringsområden.

I samband med respektive detaljplan

Planarkitekten

Utförliga utredningar gällande teknisk försörjning (vatten- och spillvattensystem,
dagavattenhantering, energiförsörjning och gata).

Etappvis samt i samband med respektive detaljplan

Planarkitekten/Kommunens
Tekniska förvaltning.

Gestaltningsprinciper för respektive delområde (detaljplan).

I samband med respektive detaljplan

Stadsarkitekten/Planarkitekten

Detaljerade kostnadsberäkningar för kommunens eventuella åtaganden, till exempel
ägandefrågor och eventuell inlösen.

I samband med respektive detaljplan

Tekniska förvaltningen/Mark-och
exploatering

Behov av offentlig service.

När behov uppstår

Utförlig utredning gällande risker, buller och vibrationer från järnvägen samt för
behövliga korsningsåtgärder.

Särskild utredning för Mariestads tätort (som en del av fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort). Parallellt med
fortsatt planarbete.

Planarkitekten
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