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1. Inledning
BAKGRUND
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande faktorer i ett hållbart samhälle, och bostadsbyggande samt utveckling av bostadsbeståndet utgör
ett allmänt intresse enligt plan- och bygglagen. Detta
innebär att kommunerna på lång sikt måste planera
strategiskt i syfte att tillgodose det kommunala bostadsbehovet.
Mariestads kommuns vision för kommunens befolkningsökning fram till 2025 är 4000 nya invånare,
vilket bedöms motsvara 2000 nya bostäder och en
utbyggnadstakt om cirka 285 nya bostäder per år.
Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys förutspår inte
en lika betydande befolkningstillväxt inom kommunen, men även där är bedömningen att Mariestad
kommer att växa, vilket i sin tur resulterar i ett behov
av nya bostäder.
I Mariestads kommuns översiktsplan Översiktsplan
2030, vilken antogs under 2018, illustreras ett relativt stort antal förslag på placeringar av ny bostadsbebyggelse inom Mariestads centralort. Den föreslagna
bebyggelseutvecklingen tar fasta på översiktsplanens
principer, som handlar om att stärka infrastrukturnätverk för olika trafikslag och bygga nytt där det redan
finns infrastruktur och service. Dessa principer förespråkar alltså en förtätning av såväl bebyggelse som
verksamheter, och avser skapa närmare samband mellan tätortens olika delar. Dessa principer stödjer sig i
sin tur på de styrande principer som redovisades i den
tidigare fördjupade översiktsplanen för Mariestad.
Utöver de rena förtätningsprojekten pekas i översiktsplanen också ett antal områden ut som lämpliga för
mindre utvidgningar av tätorten, och vikten av att
balansera utvecklingen mellan förtätning och utvidgning framhålls.
Utgångspunkten för denna bebyggelseutredning är att
alla de olika områden som i översiktsplanen identifieras som lämpliga för utveckling i form av bostadsbebyggelse även fortsatt är att se som lämpliga, och även
viktiga byggstenar i syfte att kunna uppfylla kommunens vision om 2000 nya bostäder till år 2025. Vad
som däremot också är av vikt i sammanhanget är att
översiktsplanens horisont sträcker sig så långt som till
4

2030, vilket innebär att alla de projekt som föreslås
inom ramen för den inte nödvändigtvis är lämpliga
eller möjliga att genomföra i nuläget - vissa projekt är
avhängiga stora kommunala infrastruktursatsningar
och vissa kommer att bli mer intressanta först efter att
några av de andra bostadsprojekten har genomförts.
På lång sikt behöver dock många olika typer av bostadsprojekt, utspridda över hela tätorten, genomföras
i syfte att uppnå kommunens målsättningar.
Ytterligare en viktig grundpelare för denna bebyggelseutredning är det faktum att boendetätheten i Mariestads centrala delar idag är låg, som ett resultat av
en genomgående låg bebyggelse, samt att det finns ett
antal betydande faktorer som hämmar just möjligheterna att utveckla stadskärnan med ytterligare bostadsbebyggelse i centrala och kollektivtrafiknära lägen.
Dessa faktorer är bland annat de fysiska barriärer som
Tidan och Kinnekullebanan utgör, ett reningsverk
placerat centralt inom tätorten, strandskyddet runt
Vänern och Tidan; både det generella och det utökade runt Vänern, samt inte minst en kulturhistoriskt
värdefull stadskärna i form av Gamla stan. Utveckling
med ytterligare bostäder i Mariestads centrala delar är
dock att se som mycket önskvärt, då det är en viktig byggsten i att kunna bevara och även utveckla en
levande stadskärna, vidare är det också viktigt ur ett
hållbarhetsperspektiv att bygga i kollektivtrafiknära
lägen och i anslutning till befintlig infrastruktur; såväl
sett ur ekologisk som social och ekonomisk synvinkel.

SYFTE
Syftet med denna bebyggelseutredning är att vidare
utreda lämpliga lokaliseringar för ny bostadsbebyggelse inom Mariestads tätort, och utredningen är att
se som ett tillägg till befintliga planeringsdokument,
som exempelvis gällande översiktsplan Översiktsplan
2030. Ambitionen är att på ett något mer ingående
sätt analysera förutsättningarna för byggnation inom
de olika utpekade områdena och förhoppningen är att
det ska vara möjligt att peka ut en lämplig prioriteringsordning för planläggning och byggnation, baserat på ett antal olika faktorer och i syfte att arbeta mot
att uppnå kommunens uttalade vision om 4000 nya
invånare och 2000 nya bostäder till år 2025. Detta
kan i vissa fall innebära att områden inom strandskyddat område pekas ut för byggnation före områden som

ligger utom strandskyddat område, då detta intresse i
analysen vägs mot bland annat vikten av bevarandet
av andra allmänna intressen. Tonvikten i tolkningen
läggs vid säkerställandet av att strandskyddets syften
bevakas, snarare än att per automatik utgå från att
all mark inom ett avstånd av 300 meter från Vänern
har högre kvalitet och bevarandevärden än exempelvis annan tätortsnära natur. I de fall där planläggning
föreslås inom strandskyddat område ämnas även förslag ges på hur nämnda bebyggelse ska utformas för
att skydda allmänhetens intressen och även växt- och
djurlivet. Vidare kan det även bli aktuellt att identifiera lämpliga kompensationsåtgärder för byggnation

nära anslutning till infrastrukturell service och väl utbyggd kollektivtrafik genomföras. I vissa fall kan även
mer storskaliga projekt vara möjliga att genomföra i
de senare nämnda lägena. Vidare behöver även såväl
planering som byggnation av nya bostäder fördelas
jämnt, såväl över tätorten som över olika bebyggelsetypologier, i syfte att svara mot olika behov och önskemål, något som bland annat får till konsekvens att
ett projekts lämplighet inte per automatik utesluter ett
annat projekts dito.

inom strandskyddat område.

METOD
Utredningen i fråga inleds med en kartläggning av
aktuella förutsättningar i form av nationella, regionala och kommunala ställningstaganden, befintlig
fysisk miljö och miljövärden. Utredningen avgränsas
även till ett geografiskt område inom vilket det ses
som möjligt och fördelaktigt att exploatering i första
hand sker baserat på såväl nationella som regionala
och kommunala ställningstaganden, samt aspekter
som centrumförstärkning och hållbarhet, inklusive
ekonomiska förutsättningar. Inom detta område studeras de utvecklingsområden för bostadsbyggnation
som har identifierats inom översiktsplanen utifrån ett
antal olika kriterier som beskrivs i nästa stycke. Med
utgångspunkt i bedömningskriterierna görs sedan en
sammanvägd analys av respektive plats lämplighet för
bostadsbyggnation i dagsläget.
Kommunens politiska vision innebär ett omfattande
bostadsbyggande och ett relativt betydande antal platser inom tätorten har bedömts lämpliga för fortsatt
utveckling inom ramen för översiktsplanen. I syfte att
uppfylla nämnda politiska vision bör man förstå det
som att samtliga dessa utpekade områden avses bebyggas över tid, och syftet med denna utredning är inte
att avskriva något av dem som olämpligt för fortsatt
utbyggnad - den sållningen har redan gjorts under
arbetet med utvecklingen av översiktsplanen - utan
att tydliggöra vilken utbyggnadsordning av områdena
som framstår som lämplig. I syfte att uppfylla kommunens mål behöver såväl mer visionära exploateringsprojekt som mindre kostsamma förtätningsdito i
5

BEDÖMNINGSKRITERIER
Planeringsförutsättningar

Exploateringsmöjlighet

Platsens befintliga förhållanden bedöms utifrån både
planmässiga och faktiska fysiska förutsättningar. Vad
säger översiktsplanen, och den gällande detaljplanen
ifall en sådan finns? Vilka möjligheter och risker medför en byggnation?

Omfattningen av den potentiella exploateringen vägs
in som en bedömningsfaktor. Av hur betydande dimensioner bedöms en exploatering i aktuellt läge kunna bli?

Naturvärden
Även platsens naturvärden bedöms. Vilka värdefulla
och skyddsvärda miljöer har identifierats inom eller i
anslutning till planområdet och hotar eventuell byggnation dessa värden? Vilken anpassning av byggnationen skulle i så fall kunna göras i syfte att värna aktuella
värden? Såväl människors och djurs tillgång till naturen, samt naturens egenvärde och ekosystemtjänster
vägs in i bedömningen.
Tillgänglighet
Rådande förutsättningar för tillgänglighet bedöms.
Utgångspunkten är ett förväntat rörelsemönster mellan arbete, bostad, förväntade målpunkter och kommunikationer. Ett läge och en utformning som uppmuntrar framförallt gång- och cykeltrafik, men också
resande med kollektivtrafik är av stor vikt sett ur såväl
ett hållbarhets- som jämlikhetsperspektiv och bör prioriteras vid utformningen av nya områden. Aspekter
som huruvida en omfattande utbyggnad av vägnätet i
området krävs vägs också in i bilden.
Infrastrukturell service
Infrastrukturell service bedöms utifrån huruvida den
finns på platsen idag, eller ifall den måste byggas ut.
Krävs det stora omledningar och därmed investeringar
i syfte att förse området med vatten, avlopp och fjärrvärme etcetera? Även aspekter som potentiella närliggande exploateringar som kan medföra samordningsvinster vägs in i bedömningen.
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Genomförbarhet
En ofrånkomlig aspekt relaterad till byggnation i en
mindre landsbygdskommun är att exploateringstrycket trots högt ställda ambitioner generellt sett är lägre
än i storstadsregionerna och deras omedelbara närhet.
Detta innebär en kommunal utmaning eftersom all
planlagd mark ens inom tätortens centrala delar inte
per automatik ses som attraktiv av byggherrar. En viktig planeringsaspekt är därför att kommunen måste
välja att prioritera att ta fram nya detaljplaner i lägen
där man ser en faktisk möjlighet för dessa att bebyggas. Ett av kommunens viktigaste ställningstaganden
att göra är alltså balansgången mellan att exploatera i
attraktiva lägen och att säkra allmänhetens tillgång till
desamma - två aspekter som kan stå i konflikt, även
om de inte per automatik gör det. Genomförbarhetsaspekten för varje enskilt projekt ges därför signifikans
när det kommer till utformandet av prioriteringsordningen för de olika projekten.

2. Förutsättningar
NATIONELLA
STÄLLNINGSTAGANDEN
Miljömål
Av de 16 nationella miljömål som finns i Sverige är 15
stycken aktuella för Västra Götaland. Samtliga dessa
miljömål hänger ihop med varandra och är av vikt
även för Mariestads kommun och inte då minst den
fysiska planeringen av kommunens framtid. Den vikt
de respektive målen har för vad som avses behandlas
inom ramen för denna utredning är dock av något varierande karaktär, och de av målen som bedöms vara
av störst vikt i sammanhanget lyfts upp och kommenteras nedan.
Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras
på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemen inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelproduktionen säkerställs och
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige
har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås.”
Ett av miljömålen som i allra högsta grad kan anses ha
betydelse för vilken stadsutveckling som är att se som
mest önskvärd för Mariestads del är miljömålet om
begränsad klimatpåverkan. Något som har betydelse
för Mariestads möjligheter att leva upp till detta miljömål är naturligtvis val av hållbara och företrädelsevis
närproducerade material vid nyproduktion av bostäder, då byggsektorn står för en betydande del av koldioxidutsläppen i Sverige och i världen.
En annan viktig aspekt relaterad till den byggda miljön, där det finns större möjlighet att påverka i tidiga
planeringsskeden är relaterad till ett av de etappmål
som finns definierade som en del i detta miljömål;
nämligen utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Detta delmål innebär att växthusgasutsläppen från
inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår
i EU:s utsläppshandelssystem EU ETS) ska minska
med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år
2010. För den kommunala planeringens del innebär

detta att det är av stor vikt att i första hand planera
nya bostäder och sammhällsviktiga funktioner på ett
sätt och i ett läge som medger goda möjligheter för
hållbara transporter av såväl personer som varor. Den
kommunala planeringen bör genomföras på ett sätt
som uppmuntrar resor med cykel och till fots, samt
med kollektiva färdmedel.
Giftfri miljö
”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”
När Mariestads gällande översiktsplan antogs sommaren 2018 fanns det 223 markområden inom kommunen som var identifierat förorenade, bland annat Katthavet, Mariestads hamnområde och Haggården. De
aktuella föroreningarna beror främst på direkta markutsläpp från tidigare industriverksamheter - andra
källor till föroreningar är luftföroreningar och markutfyllnader gjorda med förorenade massor. Utförda
undersökningar visade också att det förekom miljögifter i fisk och sediment i Vänern. Vidare konstaterade
man att utsläppen av koppar, kvicksilver och zink har
ökat under de senaste åren.
Mariestads kommun har en handlingsplan för att
hantera de förorenade områdena och att sanera dem
på sikt är av stor betydelse.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden
ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande
av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”
Detta miljömål är även relevant för Vänerns skärgårdar, då förhållandena här i många avseenden är lik7

artade. En viktig ambition som finns hos Mariestads
kommun relaterat till det aktuella miljömålet, som
också är i högsta grad relevant för kommunal planering inom centralorten är att allmänhetens tillgång till
Vänern och Tidan ska förbättras, bland annat med en
sammankopplad strandpromenad.
Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”
Relaterat till detta miljömål så har Mariestads kommun som ambition att skogsbruk i stadsnära skogar
ska bedrivas med hänsyn tagen till det rörliga friluftslivet. Vidare skall även områden med höga natur-,
kultur och rekreationsvärden och/eller hotade arter
användas på ett sådant sätt att värdena består och arternas livsbetingelser förbättras.
Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
Avseende detta miljömål har kommunen som ambition att åkermark så långt det är möjligt ska värnas som en betydelsefull produktionsresurs. Vidare
menar man att den långsiktiga produktionsförmågan
hos jordbruksmark som används för livsmedels- eller
biobränsleproduktion bör bibehållas och att brukningsvärd jordbruksmark som tas ur produktion bör
användas så att en framtida återgång till livsmedelsproduktion är möjlig eller för att återskapa skyddsvärda naturtyper som har försvunnit till följd av uppodling.
God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så
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att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.”
Relaterat till den del av den kommunala fysiska planeringen som avses behandlas i denna utredning spelar
de utbyggnadsprinciper för tätorten som man väljer
att begagna stor roll. Bevarande av kvalitativa naturområden och kulturmiljöer, såväl som utbyggnad i
lägen som uppmuntrar utnyttjande av hållbara transportmedel är några av de aspekter som är av stor vikt.
Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald som
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Även detta miljömål bör ge avtryck i hur tätorten
utvecklas och byggs ut. Kvalitativa grönytor och naturmiljöer bör i så stor utsträckning som möjligt undantas från exploatering och centralt belägna, redan
ianspråktagna och underutnyttjade lägen bör prioriteras i samband med tätortsutvecklingen.

REGIONALA
STÄLLNINGSTAGANDEN
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland
Västra Götalandsregionen har tagit fram ett regionalt
trafikförsörjningsprogram, vilket antogs av regionfullmäktige i november 2016. Programmet gäller för perioden 2017 till 2020, och inkluderar även en långsiktig
utblick till 2035.
I nämnda trafikförsörjningsprogram lyfts ett antal
prioriteringar och mål. Bland dem märks framförallt
det övergripande målet att andelen hållbara resor ska
öka i hela Västra Götaland. Dels ska antalet resor med
kollektivtrafiken fördubblas 2006 till 2025, men utöver detta ska även andra typer av hållbart resande
uppmuntras och prioriteras. Det tydliggörs även att
detta mål förutsätter att bland annat kommunernas
bebyggelseplanering stödjer utvecklingen av hållbart
resande och underlättar en effektiv och attraktiv kollektivtrafik.
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KOMMUNALA
STÄLLNINGSTAGANDEN
Vision 2030
I Mariestads Vision 2030 (2010) pekas den riktning i
vilken man ämnar styra kommunen och Mariestad i
ut. Visionen är indelad i fem byggstenar, vilka är:
•

•
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Den stolta sjöstaden
”År 2030 är vi en attraktiv bo-stad. Vi tar till
fullo vara på vårt unika läge, med en levande
skärgård och den rogivande kanalen som självklara
utgångspunkter. Vi har bebyggt hamnområdet som
nu sjuder av aktiviteter för alla åldrar. Bad- och
båtlivet lockar besökare från när och fjärran med
nya, unika attraktioner. Över hela kommunen är
det marina inslaget högst påtagligt – inte minst
inom näringsliv och utbildning.
Mariestad ska utvecklas som ort för boende och
verksamheter. Kommunens olika landskapstyper,
tätorten och de mindre orterna, Vänern, skärgården, kanalen och mosaiklandskapet av jord-,
skogs- och naturmark ska synliggöras och utvecklas. Alla delar har olika förutsättningar och behöver därför olika strategier för att deras potential
ska tas till vara. Behov av bostäder, tillgänglighet, service och infrastruktur ska tillgodoses.”
En naturlig mötesplats
”År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats.
Täta och snabba kommunikationer med storstäderna spelar stor roll, liksom spännande konferensmiljöer som speglar våra unika fördelar och ger
plats för nya tankar och idéer. Vi är öppna för nya
intryck och nya människor. Vi har ett expansivt
näringsliv och en blomstrande turism.
Kommunikationer, både inom kommunen och
regionalt, nationellt och internationellt, skapar
flöden av människor och varor och är därför viktiga. För en plats där många typer av möten sker
krävs många sorters rum och nätverk. Genom
att skapa fler vägar, gångstigar, cykelbanor och
gröna stråk som knyter ihop kommunens delar
med både varandra och kringliggande kommuner kan kommunens olika resurser kombineras.
För att stärka den lokala utvecklingen behöver
de fysiska mötesplatserna kombineras med

starka nätverk av aktörer inom kommunens
närings-, kultur och föreningsliv. Mötesplatserna behöver utvecklas för att bryta segregation
och skapa ett socialt inkluderande samhälle.”
•

Ledande inom hantverkets akademi
” År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad som lockar tusentals studenter från alla
världsdelar - med unika utbildningar, banbrytande
forskning och avknoppande kunskapsföretag som
snabbt slår rot i en miljö som välkomnar entreprenörskap och innovationer. Gymnasiets yrkesutbildningar har genom sitt samarbete med universitetet
blivit Sverigeledande.
När flera studie- och forskningsverksamheter
samlas på ett ställe uppstår en klusterverkan,
där de olika akademiska miljöerna utvecklar
varandra och gemensamma funktioner kan
samordnas. Därför behöver man i den fysiska
planeringen samla ytor för universitetets och
högskoleplattformens verksamheter. Högskoleplattform Dacapo Mariestad är ett viktigt
ramverk i det arbetet, och gör att fler utbildningsanordnare kan förlägga utbildningar till
Mariestad. Det är också viktigt att ta fram
modeller för hur kommunen kan utvecklas som
plats för nya näringar och boendesituationer,
särskilt med koppling till den utbildning och
forskning som finns i kommunen. Med rätt
planeringsprocesser kan universitetets verksamhet synliggöras i översiktsplanens genomförande.
Högskoleplattformen Dacapo Mariestad ska vara
den samordnande platsen för högre utbildning.”

•

Centrum för trädgårdens hantverk
” År 2030 är vi en blomstrande kommun i alla
bemärkelser. Vi har blivit hela Nordens ledande
centrum för trädgårdens hantverk, vilket bland
annat avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna och
trädgårdarna över hela kommunen.
Genom utbildningar vid Göteborgs universitet
och högskoleplattformen Dacapo Mariestad
kan kluster skapas för institutioner och företag

inriktade mot trädgårdens hantverk. Det skapar,
precis som byggstenen om hantverkets akademi,
behov av att samla verksamheter. Då krävs ytor
och rum för de verksamheter som utvecklas,
men också att man synliggör forskning och
kunskap i utvecklingen/skötseln av kommunens
gröna rum och kulturlandskapets förändring.”
•

Internationellt modellområde
”År 2030 har vi synliggjort biosfärområdets möjligheter som internationellt modellområde för hållbar
utveckling. Vi har skapat förutsättningar för en
hög livskvalitet på naturens villkor, där en trygg
boendemiljö, ekoturism och entreprenörskap är viktiga inslag. Vi är en attraktiv kommun med stark
växtkraft, såväl på landsbygden och i de mindre
samhällena som i stadskärnan.
Mariestads kommun är en del av biosfärområdet
Vänerskärgården med Kinnekulle. I översiktsplanen prioriteras utvecklade och genomförda
modeller för social hållbarhet, begränsad klimatpåverkan och långsiktig ekonomi. Genom
att förtäta redan bebyggda områden och bygga
nytt längs med befintlig infrastruktur sparas
naturområden och jord- och skogsbruksområden. Fler kan bo nära handel, service och
kultur, vilket underlättar en hållbar livsstil.
Ett utvecklat cykel- och gångvägnät förstärker
relationerna mellan kommunens olika delar.
Genom att knyta samman kommunen på nya
sätt skapas social dynamik som över tid kan
utmana en ojämn geografisk utveckling.”

Översiktsplan 2030
Mariestads kommun antog under 2018 en ny översiktsplan som skall ligga till grund för den kommunala planeringen - Översiktsplan 2030.

•

A. Förstärka nätverk, överbrygga barriärer

•

B. Bygga längs befintlig infrastruktur och service

•

C. Utveckla karaktärsdragen för
utvecklingsområdena

•

D. Stärka regionalt samarbete

Samtliga alternativa lokaliseringar som utreds och lyfts
fram i detta dokument identifierades som lämpliga för
utveckling i form av bostadsbyggnation under arbetet
med översiktsplanen och har således stöd i översiktligt
planeringsunderlag.
Fördjupad översiktsplan
I den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort
Fördjupad översiktsplan Mariestad 2013-2030 (2013),
vilken under 2018 ersattes av kommunens nya översiktsplan, men även fortsatt är att betrakta som ett
viktigt planeringsdokument, identifieras och framhävs följande tre övergripande principer för tätortens
utveckling:
•

Aktivera - synliggöra strandlinjen
Kontakten till vattnet mot både Vänern och Tidan ökas genom att befintliga stråk längs med
Mariestads stränder kopplas samman i en strandpromenad. Strandområdet är ett viktigt område
för fritid och rekreation och en viktig resurs för
utvecklingen av stadens turism och näringsliv.
Strandpromenaden kan gå genom natur och nya
bostadsområden nära vattnet.

•

Koncentrera det koncentrerade
Stockholmsvägen - Göteborgsvägen är stadens
huvudstråk med mittpunkt i centrum. Stråket
har stor kapacitet att förtätas med bebyggelse,
handel och nya verksamheter. Genom att koncentrera aktiviteter och verksamheter till områden
i staden som redan har en hög koncentration kan
dessa utvecklas med ett mer blandat innehåll och
ge underlag för mer liv och rörelse i staden.

•

Tillgängliggöra på nya sätt 			
För ökad användning av strandpromenaden och
huvudstråket samt för att koppla samman stadens
olika områden på nya sätt föreslås delprojekt som

I denna översiktsplan anges ett antal olika övergripande principer för kommunens planeringsarbete och
utöver detta pekas även bedömt lämpliga platser för
nybyggnation av bostäder och verksamheter inom tätorten ut.
De fyra övergripande principer som i översiktsplanen
pekas ut som vägledande för den fysiska planeringen
är:
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skapar nya förbindelser. Kopplingarna är framförallt nya gång- och cykelvägar som knyter samman staden och korsar fysiska och sociala barriärer.

•

Ny bebyggelse ska främja hållbara livsstilar och
säkerställa energieffektivitet i både produktionsoch driftskede, till exempel förnybar energi.

•

För att uppnå en hållbar utveckling bör nya bostäder placeras där det finns goda möjligheter att
resa med kollektivtrafik med syfte att minska bilberoendet.

•

Kommunen ska testa nya byggnationsmodeller
som involverar aktörer från offentlig, privat och
ideell sektor och på så vis säkerställa nybyggnad
och ombyggnad av bebyggelsen.

•

Kommunen avser att säkerställa lokalt omhändertagande av dagvatten vid planering av nya bebyggelseområden samt översyn av kommunens dagvattenhantering inom befintlig bebyggelse.

•

Vid bebyggelseförtätning och infrastrukturutveckling i kommunen bör viktiga grönområden
och gröna korridorer beaktas.

•

Vid bebyggelseutveckling ska kommunen säkerställa god tillgänglighet till tätortsnära naturmark.

Bostadsförsörjningsprogram
Mariestads kommun har ett bostadsförsörjningsprogram som antogs under 2017. Bostadsförsörjningsprogrammet syftade till att ge en kortfattad bild av
hur kommunens bostadssituation såg ut när programmet antogs och vilka presumtiva framtida behov man
såg som ett resultat av den förväntade befolkningsutvecklingen.
Ett av de behov som framförallt lyftes upp i bostadsförsörjningsprogrammet var det av boenden för äldre,
funktionsnedsatta och unga runtom i kommunen. Vidare framhölls även vikten av att försöka uppmuntra
flyttkedjor, vilka skulle kunna resultera i att delar av
bostadsbeståndet som idag potentiellt utnyttjas suboptimalt skulle kunna frigöras för andra användargrupper.
I bostadsförsörjningsprogrammet anges ett antal mål
och riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning.
Riktlinjerna som anges för ett hållbart ökat bostadsbyggande är följande:
•

Se till att förtätning och ny bebyggelse i första
hand sker på hårdgjorda ytor, i närhet till redan
etablerade bostadsområden eller befintlig infrastruktur, avfallshantering och offentlig service.

•

Vid förtätning i staden ska viktiga grönområden
bevaras och återhämtningsförmågan beaktas. Ny
grönstruktur bör även tillkomma och utvecklas i
samband med att staden växer.

•

Kommunen avser att i första hand verka för förtätning inom redan bebyggda områden innan ny
naturmark tas i anspråk.

•

Förvaltning av befintlig bebyggelse ska ske så att
lokala värden stärks och en långsiktigt hållbar utveckling säkerställs.

•
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Bebyggelseutvecklingen ska kopplas till väginfrastrukturen. Kommunen ska verka för att förstärka
det småskaliga nätverket av väginfrastruktur.

Vidare tydliggörs i bostadsförsörjningsprogrammet
att även Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys har
visat på att det i Mariestads kommun finns ett underskott på bostäder för äldre, ungdomar, nyanlända
och invånare med funktionsnedsättning. I nämnda
bostadsmarknadsanalys framgår även en befolkningsprognos för Mariestads kommun, vilken förutspår en
ökning om 700 invånare till år 2025.
Vidare poängteras att denna analys inte korrelerar
med den vision kommunen själv har för befolkningsökningen. Kommunens vision innebär att kommunen istället förutspås öka med 4000 nya invånare
till år 2025, vilket i sin tur uppskattas innebära ett
behov av 2000 nya bostäder. Kommunens beräkning
grundar sig på Boverkets bostadsanalys fram till 2025,
inom vilken den svenska bostadsbristen framhålls och
ett behov av 700 000 nya bostäder lyfts fram. Det
konstateras att i syfte att uppnå målet om 2000 nya
bostäder till 2025 krävs en tillväxttakt om 285 nya
bostäder per år fram till dess.

utredningsområde
farligt gods-led
område utpekat i ÖP
outnyttjad byggrätt
pågående DP-arbete

Farligt gods-leder i anslutning till Mariestads centralort

INFRASTRUKTUR
Järnväg
Kinnekullebanan, som knyter ihop Älvsborgsbanan
med Västra stambanan löper genom tätorten Mariestad och utgör en betydande fysisk barriär mellan
dess västra och östra delar. Banan har en ganska låg
standard (den är bland annat oelektrifierad och enkelspårig) och trafikeras idag relativt sparsamt av Västtrafik, med Kinnekulletåget. Norr om Mariestad förekommer godstrafik på banan. Det finns ambitioner
om att bygga ut banan på sikt och den avses rustas

upp inom det närmaste decenniet, varpå planläggning
inom Mariestads kommun bör ta hänsyn till aspekter
som att banan exempelvis skulle kunna komma att bli
dubbelspårig i framtiden. Det går även att förutspå att
dess betydelse för pendling och andra resor kommer
att öka i framtiden.
Vid planläggning i närheten av järnvägen behöver
både risken för buller från tågtrafiken och risken för
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delse. Sträckorna Malmö-Göteborg, samt Örebro-Stockholm ingår även i det av EU utpekade
Trans European Transport Network; TEN-T.
Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E20 utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm och Göteborg, samt
vidare söderut till Malmö och Köpenhamn.

olyckor med farligt gods bedömas och hanteras - det
senare trots att inga transporter med farligt gods idag
sker på banan, eftersom all järnväg i Sverige idag måste riskbedömas relaterat till farligt gods.
Vägtrafik
E20 mellan Göteborg och Stockholm passerar genom
Mariestads kommun - dock precis utanför tätorten.
Således innebär den inte en alls lika stor barriär för
tätortsutvecklingen och förtätningen av densamma
som järnvägen gör.
De mest trafikerade vägarna inom själva tätorten bedöms vara Stockholmsvägen och Göteborgsvägen/
Nygatan, samt ringleden Marieforsleden. Framförallt
vid planläggning i anslutning till dessa vägar bedöms
det finnas en mer påtaglig risk för vägbuller.
Farligt gods
Utöver att all järnväg i Sverige måste riskbedömas relaterat till farligt gods vid detaljplanearbeten i anslutning till densamma, finns det utöver detta ytterligare
ett antal farligt gods-leder inom Mariestads kommun
och tätort.
De farligt gods-leder som i första hand bedöms ha påverkan på Mariestads centralort och dess utveckling är
E20, Göteborgsvägen söder om Marieforsleden, Marieforsleden öster om Göteborgsvägens anslutning,
Sandbäcksvägen mellan Marieforsleden och E20,
Stockholmsvägen mellan E20 och Mariagatan, Mariagatan, Norra vägen mellan Mariagatan och Katthavsvägen, Katthavsvägen, Strandvägen från Katthavsvägen och västerut, samt Nygatan/Hamngatan från
Strandvägen till Marieholmsbron, runt Gamla stan.
En kartering som redovisar dessa farligt gods-leder
finns på föregående sida.
Utöver detta kan även ytterligare farligt gods-transporter förekomma med målpunkter inom tätorten.
Riksintressen
Riksintresse för kommunikationer
•
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Väg E20 ingår i det nationella stamvägnätet som
riksdagen har fastställt. Vägarna i det nationella stamvägnätet är av särskild nationell bety-

•

Väg 26 ingår i det nationella stamvägnätet och är
av särskild nationell betydelse. Väg 26 utgör en
viktig förbindelse mellan södra Halland, Jönköpingsregionen, Skaraborg, Värmland och Dalarna.

•

Kinnekullebanan är av särskild regional betydelse.
Banan används främst för persontrafik och förbinder bland annat Mariestad och Lidköping med
Västra stambanan respektive Älvsborgsbanan.

Det riksintresse för kommunikationer som i första
hand har påverkan på bebyggelseutveckling inom
Mariestads tätorts mer centrala delar är alltså Kinnekullebanan.

Centralitet; de röda cirklarna har radierna 500 m, 1 km och 1,5 km och utgår från
resecentrum

BEBYGGELSE OCH TÄTHET
Mariestads centralort domineras idag av lägre bebyggelse - en betydande del av tätorten utgörs av enfamiljshus, och de mest centrala delarna - Gamla stan
och närliggande kvarter - består i huvudsak av flerfamiljshus i 2-3 våningar. Bebyggelse över 4-5 våningar
utgör enstaka undantag.
Detta innebär att antalet människor som bor i tätorten Mariestads mest centrala delar är tämligen lågt.
Förtätning inom de mer centrala delarna av tätorten
kan därför vara positivt ur flera aspekter - det kan inte
bara innebära hållbara transporter och kräva små utbyggnader av den infrastrukturella servicen, utan också bidra till att stimulera förutsättningarna för småskalig centrumhandel och restauranger.
Några av de mest hindrande faktorerna relaterade till
centrumutveckling är strandskyddet kring Vänern och
Tidan (vilket så länge det inte är upphävt inom ramen för en detaljplan omfattar en betydande del av
Mariestads mest centrala delar, och även återinträder i
händelse av att en gammal plan ämnas ersättas), risker
relaterade till Mariestads centralt belägna reningsverk,
den barriär genom den tätorten som Kinnekullebanan innebär och risker relaterade till densamma, samt

i viss mån även risker relaterade till vägtrafik.
Vidare har framförallt stadsdelen Gamla stan stora
kulturhistoriska värden, vilka behöver tas hänsyn till
vid planeringsarbete.
En av Mariestads allra största styrkor som boendekommun bedöms handla om möjligheten att erbjuda vattennära och natursköna bostäder - något som
bland annat lyfts upp i kommunens Vision 2030.
En viktig planeringsambition för kommunen bör vara
att såvida inga andra tungt vägande skäl finns i första
hand förtäta stadskärnan inifrån och ut, i syfte att verka för just centrumförstärkning och byggnation i anslutning till kollektivtrafik och befintlig infrastruktur.
I karteringen ovan har de röda cirklarna - vilka utgår
från resecentrum - radierna 500 m, 1 km och 1,5 km.
Det projekt av dem som behandlas i denna utredning
som är mest centralt beläget är Katthavsviken, vilken
följs av Strandgården västra och Marieforsleden norra.
Samtliga lokaliseringar beskrivs mer ingående i nästa
kapitel.
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utredningsområde
område utpekat i ÖP
outnyttjad byggrätt
pågående DP-arbete
generellt strandskydd 100 m
utökat strandskydd 300 m
naturreservat
grönska
jordbruksmark
övrigt biotopskydd

Naturreservat, strandskydd och övrigt biotopskyddsområde

NATURVÄRDEN
Riksintressen
Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som skyddas inom EU - dessa utgör i Sverige
även riksintressen. Nätverket skapades för att hejda
utrotningen av djur och växter och för att förhindra
att deras livsmiljöer försvinner. Natura 2000 bygger
på två EU-direktiv: Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet.
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Del av Ekudden ingår i Natura 2000 Art- och habitatdirektivet (och är även skyddat som naturreservat).
Riksintresse för friluftsliv
•

Vänern - Djuröarkipelagen, Brommö-Torsö-Fågelö skärgård, båt, fiske, bad. Mångformig och
naturskön kust med utsökta tillfällen till båtsport,
bad, fiske samt natur- och kulturstudier. Goda
förutsättningar även för landbaserat friluftsliv.

Riksintresse för fiske
•

Vänern har ett stort potentiellt värde för fritidsoch yrkesfisket.

Naturreservat
I närheten av Mariestads tätort finns flera naturmiljöer som har bedömts skyddsvärda. Det naturreservat
som ligger i tätortens omedelbara närhet är Gamla
Ekudden.
Gamla Ekudden
Gamla Ekuddens naturreservat är beläget precis nordväst om tätorten och omfattar 26,7 hektar. Det är ett
kommunalt naturreservat och ingår delvis i riksintresse för friluftsliv. Kännetecken för området bedöms
vara att det är en attraktiv naturmiljö med betydande
zoologiskt och geovetenskapligt naturvärde, samt att
det omfattar hagmarker med grova ekar och betade
strandängar. Det är även ett närströvområde.
Naturreservatet och den önskvärda tätortsutveckling
för Mariestads tätort som pekas ut inom ramen för
översiktsplanen och i denna utredning bedöms inte
stå i konflikt, så inte heller den planerade utvecklingen och något av riksintressena för friluftsliv eller fiske.
Övrigt biotopskyddsområde
Biotopskyddsområdet Tidans kvillar
Inom Mariestads tätort finns även det övriga biotopskyddsområdet Tidans kvillar. Det omfattar 3,6
hektar och är beläget i Tidan, precis söder om Kinnekullebanan, nära Tidans mynning. Det är skyddat
baserat på biotopens speciella karaktär, och den speciella flora och fauna som är knuten till densamma.
Länsstyrelsen är förvaltare för biotopskyddsområdet.
I beskrivning av området på Naturvårdsverkets sida
Skyddad natur står följande att läsa:
”Det berörda området är ett kvillområde, strax uppströms
Tidans mynning i Vänern, med en speciell fauna och flora som är knuten till sådana biotoper. (Kvill=sträcka av
ett vattendrag där det av (små) öar är uppdelat i minst
tre grenar.) Kvillområdet utgör livsmiljö för ett flertal hotade djurarter. Området ligger i Tidans nedre del som
är klassad som Nationellt särskilt värdefullt vattendrag

för såväl naturvård, fiske som kulturmiljö. Kvillområdet är ett värdefullt lek- och uppväxtområde för Natura
2000-arten asp (1130 Aspius aspius). Numera noteras
även utter (Natura 2000-art 1355 Lutra lutra) återkommande i området. Inte minst är området ett värdefullt övervintringsområde för utter vid kraftiga isvintrar
i Vänern. I området finns även Natura 2000-naturtypen
Svämlövskog (91E0* Alluviala lövskogar som tidvis är
översvämmade.) Idag återstår ett fåtal bra lekplatser för
asp i Västra Götalands län. Sväm-lövskog är en naturtyp
som det numera också finns lite kvar av. Tidans kvillar
har strömsträckor som ligger förhållandevis nära Tidans
mynning i Vänern. Det gör att området är särskilt värdefullt som lek- och uppväxtområde samt födosöksområde
för flera andra av Vänerns/Tidans fiskarter, bl.a. vimma,
färna och gös. Arterna asp, utter och vimma finns samtliga med på Sveriges s.k. rödlista över hotade arter.”
Värnandet av biotopskyddsområdet och de känsliga
arter som lever där bedöms inte stå i konflikt med utvecklingen av tätorten Mariestad.
Strandskydd
Alla hav, sjöar och vattendrag i Sverige skyddas av
strandskydd enligt Miljöbalken 7 kapitlet 13-18 §.
Strandskyddets två syften är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
I syfte att säkerställa detta finns det i Sverige idag ett
generellt strandskydd vid alla kuster, sjöar och vattendrag, som gäller 100 meter från strandkanten - både
på land och i vattenområdet. Om aktuell länsstyrelse
ser det som motiverat i syfte att säkerställa något av
strandskyddets syften finns det möjlighet för myndigheten att utöka strandskyddet upp till 300 meter,
vilket Länsstyrelsen i Västra Götaland har valt att göra
runt Vänern i Mariestads kommun.
För Mariestads del innebär detta att en betydande andel av tätortens centrala delar omfattas av strandskydd,
såvida detta inte specifikt har upphävts inom ramen
för en detaljplan eller dispens har getts. Med nuvarande lagstiftning innebär vidare det här att strandskyddet per automatik återinträder om en detaljplan upphävs eller ändras, varpå strandskyddet måste upphävas
på nytt i samband med varje ny planläggning inom
300 meter från Vänerns strandkant.
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Utöver det utökade strandskyddet kring Vänern berörs Mariestads tätort även av det generella strandskyddet om 100 meter längs med Tidan, som rinner
genom stadskärnan.
Strandskyddet längs med Vänern och runt Tidan är
två betydande planeringsaspekter när det kommer till
utveckling och förtätning av Mariestads tätort. Vidare utgör Tidan även i sig själv oundvikligen en fysisk
barriär, trots att den naturligtvis också är en värdefull
tillgång för Mariestad.
I Miljöbalkens 7 kapitel 18 c § anges sex stycken
särskilda skäl för att få upphäva eller få dispens från
strandskyddet. Det berörda området måste uppfylla
något av följande kriterier:
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften.
2. Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från
området närmast strandlinjen.
3. Området behövs för en anläggning som för sin
funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området.
4. Området behövs för att utvidga en pågående
verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området.
5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området.
6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose
ett annat mycket angeläget intresse.
Tätortsnära natur
En viktig aspekt vid planering är att inte enbart natur
som har klassificerats som särskilt bevaransvärd har ett
värde. Dels kan det finnas mycket kvalitativ natur även
utanför dessa utpekade områden, dels har all natur ett
egenvärde - inte minst baserat på aspekter som ekosystemtjänster och även resiliens mot klimatförändringarnas effekter. Vidare finns det även gott om forskning
som stödjer tesen att människor som har naturmiljöer
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i omedelbar närhet till sin bostad också har en tendens
att bruka andra naturområden i större utsträckning än
människor som inte har tillgång till tätortsnära natur.
Således är bevarandet av en godtagbar andel tillräckligt kvalitativ bostadsnära natur alltid en viktig faktor
att väga mot tilltänkta exploateringsprojekt.
Jordbruksmark
Brukningsvärd jordbruksmark måste tas hänsyn till
vid fysisk planering. Med brukningsvärd jordbruksmark avses ”mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion”. Olika områden av jordbruksmark
kan anses vara brukningsvärd på olika grunder. Dels
baserat på produktionsvärdet, men andra möjliga anledningar kan vara naturvärden, sociala värden, kretsloppsvärden eller landskapskaraktär. Liksom de faktorer som har lyfts under tidigare rubriker är detta också
en viktig aspekt vid planläggning av ny mark.

utredningsområde
område utpekat i ÖP
outnyttjad byggrätt
pågående DP-arbete
förorening

Kartlagda föroreningar

FÖRORENINGAR
Som konstaterat under rubriken angående de nationella miljömålen fanns det inom Mariestads kommun
223 stycken identifierat förorenade markområden när
kommunens översiktsplan antogs sommaren 2018.

hälsa är det av stor vikt att sanera dessa områden något som Mariestads kommun har en handlingsplan
för, men som också innebär mycket arbete och stora
kostnader.

Dessa föroreningar härrör i första hand från tidigare
verksamheter på de olika platserna, men i vissa fall är
orsakerna andra, så som exempelvis utfyllnad med förorenade massor. Flera av dessa konstaterat förorenade
områden är belägna inom tätorten Mariestad - några
av dessa är Katthavet, hamnområdet och Haggården.

Av de områden som i översiktsplanen och i denna
utredning pekas ut som lämpliga för byggnation av
nya bostäder är det i första hand området i Katthavsviken som påverkas av idag kända föroreningar. Att i
samband med en byggnation sanera området till nivå
för känslig markanvändning vore naturligtvis en stor
kostnad, men utgör på samma gång en möjlighet och
ett starkt incitament för att förbättra miljön på den
här delen av Vänerns strand.

Bland annat i syfte att uppnå det nationella miljömålet om en giftfri miljö och i syfte att värna människors
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utredningsområde
område utpekat i ÖP
outnyttjad byggrätt
pågående DP-arbete
fornlämning
övrig kulturhistorisk lämning
och möjlig fornlämning

Kulturhistoriska lämningar och fornlämningar

KULTURVÄRDEN
Riksintressen
Riksintresse för kulturmiljövård
•
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Mariestad/Gamla stan - stadsplanemönster,
hantverks- och handelsgård, kyrka, residens
och fängelse. Förvaltningsstad med välbevarad
trästadsbebyggelse, som speglar hertig Karls stadsgrundningspolitik och strävanden inom handelns
och kyrkans områden, 1600-talets stadsregleringsambitioner, samt det sena 1800-talet stadsbyggande. Riksintresset uttrycks genom domkyrkan
och de oregelbundna kvarteren norr om denna
från 1500-talsstaden, samt den i övrigt rätvinkliga
rutnätsplanen som tillkom vid regleringen 1693
och i småskalig träbebyggelse med välbevarade
bakgårdar från främst 1700- och 1800-talet. Även
i stadspartier som uttrycker det sena 1800-talets
espalandstadsideal, med sluten stenhusbebyggelse
uppförd kring sekelskiftet 1900 och i residensstadens institutionsbyggnader inklusive bland annat
residenset - kungsgården Marieholm - och fängelset.

Det faktum att stora delar av Mariestads omedelbara kärna omfattas av riksintresse för kulturmiljövård
och innehåller många bevaransvärda stadsmiljöer är
en tungt vägande faktor relaterad till planeringen av
den fysiska miljön. I första hand utgör dessa kvalitativa miljöer naturligtvis en mycket stor tillgång för
Mariestad, men sammanvägt med andra aspekter som
påverkar möjligheterna att utveckla stadskärnan; såsom Kinnekullebanans sträckning, reningsverkets placering och strandskyddet utgör dessa faktorer också
ett hinder för centrumutveckling och planering i nära
anslutning till kollektivtrafik och befintlig infrastukturell service.
En del av lösningen för Mariestads del bör vara att
aktivt arbeta för att överbrygga de fysiska barriärer
inom stadskärnan som finns och att utveckla centralt
belägna ytor utanför Gamla stan, men företrädelsevis
i dess närhet, och i första hand ytor som redan är ianspråktagna före exempelvis viktiga grönområden - ett
resonemang som tar stöd i såväl översiktsplanen som
bostadsförsörjningsprogrammet.

Ytavrinning och Lågpunkter
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Lågpunktskartering och ytavrinning från Länsstyrelsen i Västra Götalands webbportal

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
I Mariestads kommuns klimatanpassningsplan, antagen av kommunfullmäktige i januari 2017, beskrivs
de förväntade klimatförändringarna i Mariestad och
deras presumtiva konsekvenser. Detta ämne behandlas
även i den gällande översiktsplanen.
I de båda dokumenten belyses svårigheterna i att exakt
förutse de lokala konsekvenserna - dock konstateras
även att kring många av de förväntade dito råder det
stor konsensus.
Det konstateras att årsmedeltemperaturen förväntas
ha ökat med mellan tre och fem grader mot slutet av
seklet, samt att den största temperaturökningen väntas ske vintertid, även om antalet värmeböljor under
sommarhalvåret också kommer att öka; från 4-6 dagar per år till 12-22. Den totala nederbördsmängden
per år väntas öka med 10-25 procent - en ökning som
framförallt väntas ske vintertid. Nederbörden väntas
som en följd av temperaturökningen att allt mer sällan

falla som snö och förekomsten av intensiv nederbörd
i form av skyfall förväntas bli avsevärt mer frekvent.
En följd av den ökade mängden nederbörd väntas bli
ökade flöden i Vänern och Tidan, och de översvämningar i Vänern som idag statistiskt sett inträffar en
gång på 100 år förväntas vara 20 centimeter högre år
2100 än vad de är idag. Motsvarande översvämningar
i Tidan förväntas bli cirka tio procent högre år 2100
än vad de är idag. Potentiellt kan även riskerna för ras,
skred och erosion komma att påverkas av detta.
I klimatanpassningsplanen konstateras att det största
hotet mot människors liv och hälsa utgörs av värmeböljor, samt att en översvämning av Vänern sannolikt
skulle vara den händelse som skulle vara förenad med
störst ekonomiska kostnader. Även ökningen av intensiv nederbörd framhålls som en betydande konsekvens
av klimatförändringarna för Mariestads del.
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utredningsområde
farligt gods-led
område utpekat i ÖP
outnyttjad byggrätt
pågående DP-arbete
generellt strandskydd 100 m
utökat strandskydd 300 m
naturreservat
grönska
jordbruksmark
förorening
fornlämning
övrig kulturhistorisk lämning
och möjlig fornlämning
övrigt biotopskydd

Samlade hänsyn Mariestads centralort

HÄNSYN
Karteringen ovan redovisar en sammanställning av ett
antal av de tungt vägande planeringsaspekter som berör utvecklingen av centralorten Mariestad. Som tidigare konstaterat är några av de mer påtagliga de fysiska
barriärer genom tätorten som Tidan och Kinnekullebanan utgör, betydande områden med bevaransvärd
kulturmiljö, farligt gods-leder och strandskyddet runt
Vänern och Tidan.
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Utöver detta tillkommer aspekter som klimatförändringarnas förväntade konsekvenser, inklusive presumtivt höjda vattennivåer i Vänern och en ökad risk för
kraftiga skyfall, varför även lokala lågpunkter som inte
är belägna i sjöns omedelbara närhet riskerar att beröras av översvämningsproblematik.

3. Lokaliseringsalternativ
BESKRIVNING AV
LOKALISERINGSALTERNATIV
De lokaliseringsalternativ som ingår i denna utredning är hämtade från Mariestads kommuns översiktsplan, till vilken denna utredning är att se som ett
komplement.
En viktig planeringsaspekt relaterad till nybyggnation
av bostäder sett ur flera perspektiv - både avseende
aspekter som uppfyllande av de nationella miljömålen
som regionala dito relaterade till kollektivtrafik, samt
ur en genomförbarhetsaspekt inklusive olika områdens bedömda attraktivitet - bedöms vara centralitet.
Därför har en fysisk geografisk avgränsning gjorts i
form av en radie om cirka 2 kilometer från Mariestads
resecentrum - i huvudsakligen i linje med ringleden
Marieforsleden, då lägen utanför denna bedöms kunna uppfattas som markant mer perifert lokaliserade
än områden innanför denna; något som bedöms kunna bidra till såväl en uppfattat lägre attraktivitet som
färre resor med cykel och till fots än vad som annars
hade möjliggjorts. I vissa fall har även områden utpekade i översiktsplanen och belägna precis utanför
den aktuella geografiska avgränsningen inkluderats,
då huvudsakligen baserat på närhet till det avgränsade
området, eller på grund av en stark koppling till ett
annat pågående projekt eller utpekat område inom
avgränsningen.
En förtätning av centrala Mariestad bedöms vara en
önskvärd tätortsutveckling sett ur flera perspektiv såväl i syfte att möjliggöra fler bostäder i linje med
de mål och visioner som finns som ur hållbarhetssyfte
och i syfte att stärka centrumutvecklingen. Mariestads
kommun har ett högt satt mål om att möjliggöra 2000
nya bostäder inom kommunen fram till 2025, vilket
innebär att förtätning och utveckling behöver ske på
flera fronter. Samtliga lokaliseringsalternativ som har
valts ut i arbetet med översiktsplanen anses även fortsatt vara identifierat lämpliga att utveckla med ny bostadsbebyggelse, och denna utredning syftar i första
hand till att klargöra en önskvärd prioriteringsordning
av alternativen - såväl baserat på aspekter som upp-

skattat hållbar stadsutveckling och faktisk genomförbarhet i praktiken.
Utredningen synliggör de lokaliseringsalternativ som
pekas ut i översiktsplanen och ligger inom den givna
radien, samt i vissa fall precis utanför denna, och utreder de olika platsernas förutsättningar mer ingående
än vad som görs inom ramen för översiktsplanen.
Samtliga utpekade lokaliseringsalternativ bedöms utifrån de sex kriterier som identifierades i föregående
kapitel: planeringsförutsättningar, naturvärden, tillgänglighet, infrastrukturell service, exploateringsmöjlighet och genomförbarhet. Många av förutsättningarna relaterade till respektive bedömningskriterium
har också beröringspunkter sinsemellan och tangerar
varandra i relativt stor utsträckning. Varje presentation och bedömning av de respektive lokaliseringsalternativen avslutas med en sammanvägd bedömning,
där de positiva och negativa aspekterna av varje alternativ lyfts fram.
I nästa kapitel görs en samlad bedömning av de olika
lokaliseringsalternativen, där de också vägs mot varandra i syfte att tydliggöra åtminstone en relativt tydlig
ram för en önskvärd och trolig utbyggnadsordning
av de olika alternativen. I vilken ordning den faktiska utbyggnaden kommer att ske är svårt att definiera
helt och hållet, då aspekter som kommunens förmåga
att attrahera externa intressenter och deras respektive
förutsättningar och målsättningar spelar en stor roll
i sammanhanget. Som omnämnt bör det dock vara i
högsta grad möjligt att formulera en från kommunens
sida sett önskvärd prioriteringsordning av de respektive projektens genomförande - baserat på aspekter som
såväl hållbar tätortsutveckling som genomförbarhet,
balanserad utveckling av olika bebyggelsetypologier
och olika delar av centralorten, samt positiva synergieffekter och samordningsvinster.

URVAL
Avgränsningen för vilka av de i översiktsplanen utpekade områdena som har inkluderats i den här bebyggelseutredningen utgår i huvudsak från en fysisk geografisk avgränsning om en radie på drygt 2 kilometer
från resecentrum. Denna avgränsning har utformats
i syfte att inkludera i princip motsvarande områden
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Sjölyckan norra

Strandgården västra
Katthavsviken

Bäckatorpet
Marieforsleden
norra
Södra Ekudden
Marieforsleden
västra
Göteborgsvägen

Östra Grangärdet

Marieforsleden
södra

De respektive utpekade lokaliseringarna och deras läge inom centralorten. Den svarta streckade linjen illustrerar en radie på
drygt 2 kilometer från resecentrum och anger utredningens avgränsningsområde.

som befinner sig innanför eller i direkt anslutning till
ringleden Marieforsleden, vilken skulle kunna ses som
en gräns för vad som är något mer centralt beläget
inom Mariestads tätort.
Syftena till aktuell avgränsning är flera - bland de
tyngst vägande är aspekter som exempelvis en ambition om att bygga i närhet till befintligt kollektivtrafiknät och infrastrukturell service, samt en önskan om
att verka för att stärka Mariestads stadskärna och dess
centrumfunktioner.
I ett fall har ett område beläget utanför den aktuella
geografiska begränsningen inkluderats i utredningen;
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detta i huvudsak baserat på att området i fråga bedöms
ha mycket starka kopplingar till utvecklingsområden
inom det avgränsade området. Även det faktum att
det aktuella området - Sjölyckan - väntas kunna svara
för en betydande del av Mariestads bostadsbehov under relativt lång tid framöver, på ett sätt som mindre
förtätningsprojekt inte kan göra, spelar i viss mån in.
Planlagd, obebyggd mark illustreras med en röd linje och pågående planarbeten med en blå. Områden
markerade med en blå yta med viss opacitet och omgärdade av en blå streckad linje utgör nya områden
som pekas ut som lämpliga för bostadsbyggnation i
Mariestads översiktsplan; Översiktsplan 2030 (2018).

Bäckatorpet 1:5000 (A4)

BÄCKATORPET
Planeringsförutsättningar
I gällande översiktsplan från 2018 pekas Bäckatorpet
ut som lämpligt för byggnation av bostäder, i form av
15-20 stycken lägenheter i radhus.
Området omfattas delvis av Förslag till stadsplan för
Ekudden (del av Marieholm 11 och 21 m.fl.) i Mariestad från 1965, inom vilken marken är planlagd som
naturmark. I områdets östra del är denna stadsplan
upphävd, och den oplanerade marken brukas som
jordbruksmark. Byggnation i läget kräver således upprättandet av en ny detaljplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2019 att ett program

för områdets utveckling ska utarbetas, och arbetet
med detta program har inletts. Sannolikt kommer en
del av det som föreslås i programmet att vara förslag
till nytt studentboende, bland annat som en koppling
till den odlingsverksamhet som studenter från Göteborgs Universitet sedan 2016 bedriver på platsen.
Bostäder för unga, vilket studenter huvudsakligen får
antas vara, är enligt bostadsförsörjningsprogrammet
ett prioriterat utvecklingsområde för kommunen. Det
aktuella programmet ämnas enbart omfatta området
väster om Ekuddenvägen.
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Det utpekade området är beläget i nära anslutning till
identifierade fornlämningar - bland annat ett gravfält.
Planområdet är i huvudsak platt, och beläget mellan
+47 och +48 meter, vilket innebär att det ligger över
den beräknade 200-årsnivån för Vänern i Mariestad;
+46,85 (RH 2000), vilket torde innebära att ingen
alltför betydande översvämningsrisk som ett resultat
av höjda vattennivåer i sjön föreligger.
Enligt karteringsunderlag från Länsstyrelsen i Västra Götalands webbtjänst Ytavrinning och lågpunkter
tycks delar av området väster om Ekuddenvägen utgöra en lokal lågpunkt. Detta bör dock kunna hanteras
inom ramen för ett detaljplanearbete.
Planområdets västra del omfattas idag av det utökade
strandskyddet runt Vänern om 300 meter - planområdets östra del tjänar idag som jordbruksmark.
I översiktligt karteringsunderlag från SGU (Sveriges
geologiska undersökning) framstår det som att grundlagret i området i första hand består av älvsediment
i den västra delen av utpekat område och lera i den
östra delen. Även inslag av berg förekommer.
All mark inom utpekat område ägs av Mariestads
kommun.
Byggnation i läget bedöms inte nödvändigtvis bidra
till en centrumförstärkning, men har visst potential
att göra det.
Naturvärden
Planområdet ligger i gränslandet mellan ett relativt
tätbebyggt villaområde och ett högkvalitativt stadsnära naturområde, samt omfattar även till viss del jordbruksmark. Planområdet ligger utanför, men relativt
nära Gamla Ekuddens naturreservat.
Den västra delen av det i översiktsplanen utpekade
området - den del som inte utgörs av jordbruksmark
- omfattas av en naturvärdesinventering av Västra
Ekudden som Pro Natura har gjort för Mariestads
kommuns räkning, vilken sammanställdes i mars
2019. I den aktuella naturvärdesinventeringen har endast en liten del av utpekat område - precis väster om
Ekuddenvägen - getts naturvärdesklass; naturvärdes26

klass 4 (visst naturvärde). Resterande del av utpekat
område väster om Ekuddenvägen har inte getts någon
naturvärdesklass. En byggnation i aktuellt område bör
kunna anpassas och infogas på platsen på ett omsorgsfullt och småskaligt sätt, som tar hänsyn till platsens
naturvärden.
Tillgänglighet
Tillgängligheten i aktuellt läge bedöms vara mycket
god. Fågelvägen är det utpekade området beläget endast 950 meter från Gamla stan och 1200 meter från
resecentrum. Närmaste busshållplats - Ekudden - är
belägen 500 meter från planområdet och trafikeras av
linje 1 (Bråten park - Grangärdet via resecentrum),
vilken avgår en gång i halvtimmen vardagar dagtid.
Även möjligheterna att transportera sig till och från
planområdet till fots eller på cykel bedöms vara mycket goda.
Endast en ytterst begränsad utbyggnad av vägnätet
krävs för att förbinda planområdet med befintligt dito.
Infrastrukturell service
Det utpekade området ligger inte inom kommunens
befintliga VA-verksamhetsområde, men precis på
gränsen till detta och precis i anslutning till befintligt
bostadsområde, varpå endast små omledningar och
utbyggnader bedöms krävas för att ansluta nybyggnation i läget.
Exploateringsmöjlighet
Givet platsens naturvärden och allmänna kvaliteter
bör en byggnation i området endast tillkomma på ett
småskaligt och väl platsanpassat sätt, varpå den inte
bedöms kunna bli av någon större omfattning rent
volymmässigt.
Genomförbarhet
Genomförbarhetsaspekten för en byggnation i aktuellt
läge bedöms vara mycket god, trots att den inte kan
väntas bli av några stora dimensioner rent volymmässigt, baserat på det attraktiva, sjönära, natursköna och
centrala läget, och givet att inga stora infrastrukturella
utbyggnader kommer att krävas i samband med ett
genomförande av projektet.

NEGATIVT:

POSITIVT:

- delvis lokaliserat inom strandskyddat område, delvis inom
jordbruksmark (beroende på
utformning)

+ centralt och naturskönt läge,
vilket talar för såväl byggnationsmöjlighet som hållbara transporter
och resor

- en ny detaljplan behöver upprättas

+ i direkt anslutning till befintliga
bostadsområden, varpå behoven
av utbyggnad av vägar och infrastrukturell service torde kunna bli
mycket begränsade

- sannolikt kan endast en relativt
begränsad och i hög grad platsanpassad och småskalig bebyggelse
inrymmas här
- beläget i relativt nära anslutning
till identifierade fornlämningar
- risk för negativ påverkan på
kvalitativ, tätortsnära natur om
inte bebyggelsen utformas på ett
lämpligt sätt
- vissa lokala lågpunkter finns
inom det utpekade området,
något som måste hanteras i
samband med en planering och
byggnation

+ området är utpekat som
lämpligt för bostadsbyggnation i
översiktsplanen
+ ett program för områdets
framtida användning är under
upprättande
+ ingen bullerproblematik bedöms
förekomma
+ inga farligt gods-transporter
förekommer i området
+ inget i områdets historik tyder
på att föroreningar skulle förekomma
+ området har nära till natur- och
rekreationsområden
+ mycket nära till förskola - även
grundskola och gymnasium ligger
inom 1 kilometer från platsen
+ ingen markant risk för översvämning till följd av höjda
vattennivåer i Vänern bedöms
förekomma
+ marken är kommunalt ägd
+ bostäder för unga är enligt bostadsförsörjningsprogrammet ett
prioriterat utvecklingsområde
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Marieforsleden norra 1:5000 (A4)

MARIEFORSLEDEN NORRA
Planeringsförutsättningar
I gällande översiktsplan från 2018 pekas Marieforsleden norra ut som lämpligt för byggnation av 120
till 140 stycken lägenheter i flerbostadshus, samt 30
stycken lägenheter i radhus och 5000 m2 verksamheter.
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jordarten i grundlagret i den östra av de två utpekade
ytorna är lera, medan det i det västra området i huvudsak består av älvsediment och i viss utsträckning
är utfyllt.

Området omfattas av ett antal olika detaljplaner; Dp
331 Detaljplan för Ekudden, del av Marieholm, 10:1
m.fl. (antagen 1992 - utpekat område är här planlagt
som parkmark, lokalgata, u-område och parkering
(varpå de två sistnämnda ytorna även är försedda
med prickmark)), och Dp 437 Detaljplan för Ekudden
etapp 4 och 5 (antagen 2004 - utpekat område är planlagt som park med anlagt skydd mot störningar). En
förutsättning för byggnation av nya bostäder i läget är
alltså upprättande och antagande av en ny detaljplan.

Den östra av de två utpekade ytorna tycks i huvudsak
vara beläget på mellan +46 och +47 meter, vilket innebär att det kan föreligga en liten risk för översvämningar relaterade till höjda vattennivåer i Vänern. All
nytillkommande bebyggelse ska dimensioneras efter
beräknad 200-årsnivå för Vänern, det vill säga +46,85
(RH 2000). Risken bedöms dock vara på en fullt hanterbar nivå i aktuellt fall. Den västra av de två ytorna
tycks i huvudsak vara belägen på höjder över 49 meter,
varpå ingen översvämningsrisk till följd av höjda vattennivåer bedöms föreligga.

Vid en granskning av översiktligt karteringsunderlag från SGU framstår det som att den dominerande

Enligt karteringsunderlag från länsstyrelsen förekommer en mindre, lokal lågpunkt inom den östra ytan,

vilket innebär att regnvatten skulle kunna komma att
ansamlas där i samband med ett kraftigt skyfall. Det
rör sig dock om just en mindre lågpunkt, och bör vara
möjligt att ta hänsyn till i samband med att bebyggelsen utformas.
All mark inom utpekade områden ägs av Mariestads
kommun.
Området utgörs idag i första hand av planterade ytor
som skiljer befintlig bebyggelse från den relativt trafikerade ringleden Marieforsleden. Den västra av dessa
ytor är idag upphöjd och utgör en vall mellan närliggande villaområde och vägområdet. Den här delen
av Marieforsleden är ingen utpekad farligt gods-led,
men det är inte uteslutet att enstaka farligt gods-transporter ändå kan förekomma, varpå risken för olyckor
med desamma inte omöjligt kan behöva utredas som
en del av ett planläggningsarbete. Vidare kommer risken för buller från vägtrafiken på Marieforsleden att
behöva utredas och hanteras.
Byggnation i läget står inte i konflikt med några betydande naturvärden, och skulle komma att utgöra en
mer effektiv ljudbarriär mellan befintlig bebyggelse
och vägtrafiken än vad befintliga gräsytor utgör. En
av de största utmaningarna relaterade till byggnation i
läget är sannolikt att tillskapa bostäder med god ljudmiljö och framförallt uteplatser med detsamma.
Vidare är sannolikt den östra - större - ytan lämplig
att bebygga i ett tidigare skede än den västra, mindre. Dels baserat på den större tillgängliga ytan, dels
baserat på att den västra ytan idag är utformad som
en avskärmande vall. Vidare är den östra ytan mer
centralt belägen än den västra, vilket bidrar till dess
attraktivitet och potentialen för bebyggelsen att verka
centrumförstärkande. Att notera är dock att den östra
ytan är belägen i direkt anslutning till den kulturhistoriskt värdefulla fängelsebyggnaden, vilket bör få påverkan på nytillkommande bebyggelses utformning.
Bebyggelse i aktuellt läge bör sannolikt inte tillkomma
på ett alltför storskaligt sätt, i syfte att relatera väl till
befintliga strukturer. Detta gäller framförallt den västra utpekade ytan.
Byggnation i läget - framförallt på den östra utpekade
ytan - bedöms kunna bidra till en centrumförstärk-

ning.
Naturvärden
De utpekade ytorna utgörs idag av planterade ytor
och vägar, och bedöms överlag inte besitta några naturvärden, utöver de värden relaterade till ekosystemtjänster och allmän trevnad som all natur har, samt
en viss avgränsande effekt mellan befintlig bebyggelse
och trafiken på Marieforsleden.
Undantaget från dessa bedömt låga naturvärden är
den allé som omgärdar Marieforsleden i aktuellt läge den börjar vid Tidan och slutar strax innan den västra
utpekade ytan. Trots att inte träden bedöms vara av
alltför betydande ålder bör denna i första hand bevaras, och omfattas även av det generella biotopskyddet.
Även om det aktuella området är väl avskilt från
strandlinjen ligger den östra av de två ytorna i princip
i sin helhet inom område som omfattas av det utökade strandskyddet runt Vänern, vilket kommer att
återinträda och återigen behöva upphävas vid en ny
planläggningsprocess.
Tillgänglighet
Tillgängligheten i aktuellt läge bedöms vara mycket
god - båda de utpekade ytorna är belägna mindre än 1
kilometer från resecentrum, och avståndet mellan den
östra av ytorna och Gamla stan är så lite som drygt
300 meter. Vidare finns här redan idag GC-bana på
båda sidorna av Marieforsleden, vilket ger goda förutsättningar för ett hållbart resande på cykel och till fots.
Närmaste busshållplats - Ekudden - är belägen precis
i anslutning till den västra av de två utpekade ytorna.
Denna trafikeras av busslinje 1, mellan Grangärdet
och Bråten Park (via resecentrum), vilken vardagar
dagtid avgår i respektive riktning varje halvtimme.
I princip ingen tillbyggnad av vägnätet skulle krävas
för att ansluta nytillkommande bebyggelse och tillgängligheten - även för mer hållbara resesätt - bedöms
vara mycket god.
Dock är en förutsättning för att bostadsbyggnation i
läget sannolikt en ombyggnad och karaktärsförändring av Marieforsleden; från genomfartsled till en
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smalare och mer stadsmässig gata. Denna ombyggnation kommer att bli ett viktigt projekt för Mariestad på sikt, men har i nuläget ingen hög prioritet,
då en kostsam ombyggnad av Stockholmsvägen sker
för närvarande, och även en dito av Göteborgsvägen
sannolikt står på tur innan det blir möjligt att arbeta
med Marieforsleden. Dock är aktuellt område beläget
i nära anslutning till stadskärnan, i Marieforsledens
norra ände, vilken sannolikt kommer att bli aktuell
för förändring tidigare än mer perifert belägna delar
av densamma.
Infrastrukturell service
Då det utpekade området i allra högsta grad är ett förtätningsprojekt bedöms tillgången till infrastrukturell
service redan idag vara mycket god i läget, och inga
större kostnader bör vara förknippade med utbyggnad
av exempelvis fjärrvärme och VA.
Den ombyggnation och karaktärsförändring av Marieforsleden som är att se som en förutsättning för projektets genomförbarhet är dock något som sannolikt
är förknippat med betydande kommunala kostnader.
Exploateringsmöjlighet
En exploatering i läget bedöms inte kunna anta alltför
betydande dimensioner - både baserat på den faktiska
storleken på ytorna och på ett behov av att förhålla
sig arkitektoniskt och skalmässigt till befintliga byggnader i området, vilka i huvudsak är av en småskalig
karaktär.
Bebyggelse på den östra av de två utpekade ytorna vilken kommer att få det gamla fängelset, lantmäteriet
och polisen som närmaste grannar - bedöms kunna
anta en något större skala än byggnation på den västra
ytan. Här är dock även anpassning till kulturmiljön
av vikt.
Genomförbarhet
Genomförbarheten för ett bostadsprojekt i aktuellt
läge bedöms vara relativt god - åtminstone på den östra ytan - baserat på det mycket centrala läget i tätorten.
Det som skulle kunna tala emot en dylik exploatering
är aspekter som risk för potentiellt vägbuller från Marieforsleden, samt att bebyggelsen inte kan väntas bli
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alltför hög, varpå det är tveksamt om man exempelvis
kommer att kunna erbjuda några betydande utblickar
mot Vänern från de tillkommande bostäderna.
Vidare är - som tidigare omnämnt - sannolikt en ombyggnation av Marieforsleden en förutsättning för
tillkommande bostadsbebyggelse, varför detta projekt
bedöms ligga några år in i framtiden.

NEGATIVT:

POSITIVT:

- exploatering i läget kräver att en
ny detaljplan upprättas

+ mycket centralt läge, väl inom
det som utpekas som mest aktuellt för etablering av nya bostäder

- då ytorna är ganska begränsade
storleksmässigt kan en exploatering här inte bli av alltför omfattande dimensioner
- en exploatering i läget står i viss
mån i konflikt med grönytor som
avgränsar befintlig bebyggelse
från vägområde - detta gäller
framförallt den västra ytan
- då platsen är belägen nära den
relativt trafikerade Marieforsleden
kan viss risk för bullerproblematik
förekomma
- även om Marieforsledens norra
ände inte är klassificerad som
farligt gods-led kan vissa dylika
transporter förekomma, vilket
är en risk som måste hanteras i
en planläggningsprocess och när
bebyggelsen utformas
- det östra av de två utpekade
områdena här är beläget inom
område som omfattas av det utökade strandskyddet
- en förutsättning för ny bostadsbebyggelse i läget är sannolikt
en ombyggnation och karaktärsförändring av Marieforsleden; ett
projekt som sannolikt ligger några
år in i framtiden och därför medför att även det aktuella tillskottet
i form av bostäder kan bli möjligt
att genomföra först då

+ mycket nära såväl förskola som
grundskola och gymnasium, samt
även de universitetsutbildningar
som finns på Trädgårdens skola
+ goda förutsättningar för hållbara transporter och resande, inklusive dito till fots och på cykel
+ det västra utpekade området är
inte beläget inom strandskyddat
område
+ området har nära till natur- och
rekreationsområden - både på
Ekudden och i den närliggande
Alhagen
+ området är utpekat som
lämpligt för bostadsbebyggelse i
kommunens översiktsplan
+ området kräver ingen omfattande utbyggnad av infrastrukturell
service eller vägnät
+ ny bostadsbebyggelse i området - framförallt på den östra ytan
- har potential att verka centrumförstärkande

- en mindre, lokal lågpunkt finns
inom den östra utpekade ytan;
även en mindre risk för översvämning till följd av höjda vattennivåer
i Vänern föreligger
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Södra Ekudden 1:5000 (A4)

SÖDRA EKUDDEN
Planeringsförutsättningar
I gällande översiktsplan från 2018 pekas Södra Ekudden ut som en lämplig plats för byggnation av bostäder motsvarande 40-50 radhus.
Planområdets västra del består idag av icke planlagd
naturmark, medan den östra delen - närmast sjukhuset och Marieholmsskolan - omfattas av Sp 151 Förslag
till stadsplan för Ekudden (Del av Marieholm 11 och 21
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m.fl.), antagen 1966. I gällande plan är delen av området som pekas ut i översiktsplanen delvis planlagd för
allmänt ändamål, delvis försedd med prickmark och
delvis definierad som naturmark.
Byggnation av nya bostäder skulle således kräva upprättande och antagande av en ny detaljplan.

Strandskyddet är idag upphävt inom planlagt område,
men i händelse av att en ny detaljplan för området
skulle upprättas återinträder strandskyddet och måste
upphävas på nytt. En betydande del av utpekat område är beläget inom 300 meter från Vänern, vilket
innebär att det omfattas av det utökade strandskyddet - ingen del av planområdet ligger dock inom 100
meter från strandlinjen, varpå det inte omfattas av det
generella strandskyddet.
Det utpekade området sluttar svagt västerut mot Vänern, men terrängen är i huvudsak högre än +48 (RH
2000), vilket är över den dimensionerande 200-årsnivån för Vänern i Mariestad (+46,85 i RH 2000), varpå risker relaterade till höjda vattennivåer bör kunna
hanteras på ett bra sätt.
Enligt karteringsunderlag från länsstyrelsen förekommer en lokal lågpunkt där vatten kan komma att ansamlas i samband med kraftiga skyfall inom det utpekade området, vilket måste hanteras i samband med
planläggning och byggnation. Denna är dock inte av
alltför betydande dimensioner.
Då delar av området tidigare har använts som skjutbana mellan 30- och 70-talet kan viss risk för föroreningar föreligga.
Vid en granskning av översiktligt karteringsunderlag
från SGU framgår det att det i områdets grundlager
finns inslag av berg och älvsediment - främst det senare.
Majoriteten av det utpekade området ägs av Mariestads kommun - möjligtvis kan även en liten del av
fastighet i Västra Götalands läns landstings ägo komma att bli aktuell för exploatering, baserat på vilken
yta översiktsplanen pekar ut.
Byggnation i läget bedöms inte nödvändigtvis bidra
till en centrumförstärkning, men däremot framstår
det som en viktig pusselbit i en gradvis utbyggnad av
olika bebyggelsetypologier i västra respektive östra delen av tätorten. Översiktsplan 2030 pekar inte ut något
annat område på västra sidan av Tidan, inom aktuell
radie, som framstår som lika lämpligt för byggnation
av villor som detta.

Naturvärden
En naturinventering av området kring Ekudden har
utförts av Pro Natura för Mariestads kommuns räkning och sammanställdes i mars 2019. Den redan idag
planlagda delen av området som pekas ut i översiktsplanen har inte inkluderats i inventeringen. Beträffande den ej planlagda delen av det utpekade området
har den västra delen försetts med naturvärdesklass 3
(påtagligt naturvärde) och den östra delen naturvärdesklass 4 (visst naturvärde).
Utöver detta omfattas som tidigare konstaterat en betydande del av området av det utökade strandskyddet
runt Vänern.
I syfte att ta hänsyn till identifierade naturvärden bör
ny bostadsbebyggelse i området i huvudsak placeras i
den östra delen av utpekat område.
Tillgänglighet
Det utpekade området bedöms vara relativt väl tillgängligt - det är beläget knappt 2 kilometer fågelvägen
från Mariestads centrala delar och GC-bana finns hela
vägen.
Områdets närmaste hållplatser för kollektivtrafik är i
dagsläget Lockerud (200 meter från det utpekade området) och Västra vägen (250 meter från det utpekade
området), vilka båda trafikeras av linje 1, som går mellan Grangärdet och Bråten Park via resecentrum varje
halvtimme vardagar dagtid.
Ingen alltför omfattande utbyggnad av befintligt
vägnät krävs för att ansluta det utpekade området.
Infrastrukturell service
Området är beläget utanför vad som idag är kommunens verksamhetsområde för VA, men i direkt anslutning till befintliga byggda strukturer inom tätorten
och således bör inga alltför betydande utbyggnader av
den infrastrukturella servicen krävas i syfte att ansluta
tillkommande bebyggelse.
Exploateringsmöjlighet
En exploatering i området skulle kunna vara av relativt omfattande dimensioner - i gällande översiktsplan
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från 2018 nämns ett femtiotal lägenheter i radhus
som en potentiell möjlighet inom området.
Vad som dock behöver vägas in som en aspekt här är
områdets identifierade naturvärden, vilka har framkommit efter översiktsplanens antagande. Det bör
vara önskvärt att anpassa tillkommande bebyggelse
till detta, och i huvudsak placera den i det utpekade
områdets östra del.
Genomförbarhet
Genomförbarheten för en byggnation av bostäder
i aktuellt läge bedöms vara relativt god, baserat på
aspekter som en relativ centralitet, samt ett natur- och
sjönära läge. Vidare talar även faktorer som närheten
till befintlig infrastruktur och bebyggelse för genomförbarheten i projektet, då det inte bedöms som att
utbyggnationen av dylikt bör bli alltför dyr.
Det bedöms finnas en viss risk att området upplevs
som en smula perifert, trots den relativa närheten till
Mariestads centrala delar. Detta kan dock sannolikt
kompenseras av det natursköna och sjönära läget.
En aspekt som potentiellt talar emot en god genomförbarhet i projektet är presumtivt den intilliggande
detaljplanen för Sandvikshusen, vilken fortfarande
inte har kunnat byggas ut, två år efter planens antagande. Södra Ekuddens läge bedöms dock som mer
attraktivt än Sandvikshusens, baserat på naturvärden
och ett mer sjönära läge. Vidare skiljer sig även de två
möjliga utbyggnaderna från varandra typologimässigt,
vilket är av stor vikt. I dagsläget finns ingen möjlighet att addera ytterligare villabebyggelse inom tätortens västra delar, utan antagandet av nya detaljplaner
- däremot bedöms det förekomma en efterfrågan av
detsamma, något som talar för att en ny detaljplan i
aktuellt läge skulle ha goda möjligheter att genomföras inom en relativt nära framtid.
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NEGATIVT:

POSITIVT:

- en ny detaljplan behöver upprättas

+ mycket nära till förskola, även
relativt nära till grundskola och
gymnasium

- tar naturmark i form av skogsmark i anspråk, i naturvärdesinventering slutförd mars 2019
bedöms naturvärdena i området i
huvudsak hamna inom naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde och 4 - visst naturvärde; bebyggelsen bedöms dock kunna anpassas
till detta för att minska påverkan
på kvalitativ natur

+ en exploatering i läget skulle kunna bli av förhållandevis
omfattande mått, vilket skulle
kunna föranleda att andra än mer
högkvalitativa friytor kan sparas
+ området är utpekat för exploatering i form av bostäder i översiktsplanen

- området omfattas i relativt stor
utsträckning av det utvidgade
strandskyddet

+ området kräver ingen allt för
omfattande utbyggnad av infrastrukturell service eller vägnät

- området innefattar mark som
mellan 1935 och 1971 brukades
för Marieholms skjutbana, vilket
innebär att det skulle kunna finnas föroreningar

+ ingen betydande risk för bullerproblematik bedöms förekomma

- inom området finns en lokal
lågpunkt där vatten skulle kunna
komma att ansamlas i samband
med kraftiga skyfall

+ ingen risk för olyckor med farligt gods som kan få påverkan på
planområdet bedöms finnas
+ området är i huvudsak plant
+ marken är huvudsakligen i kommunens ägo
+ området har nära till natur- och
rekreationsområden
+ området bedöms vara tillräckligt
höglänt för att höjda vattennivåer
i Vänern inte ska utgöra ett alltför
betydande problem
+ utifall att föroreningar till följd
av skjutbaneverksamheten förekommer är byggnation ett möjligt
tillfälle att sanera området
+ kort avstånd till befintlig matvarubutik
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Marieforsleden västra 1:5000 (A4)

MARIEFORSLEDEN VÄSTRA
Planeringsförutsättningar
I gällande översiktsplan från 2018 pekas Marieforsleden västra ut som en lämplig plats för byggnation av
60 till 100 lägenheter i flerbostadshus, 20 lägenheter i
radhus och 5000 m2 verksamheter.
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Områdets olika delar omfattas av ett antal olika planer; Sp 213 Förslag till ändring av stadsplan för del av
Marieholm 10:1, område öster om Kolabacksvägen (antagen 1979; inom vilken marken är planlagd för park
eller plantering), Sp 151 Förslag till stadsplan för Ekud-

den (Del av Marieholm 11 och 21 m.fl. (antagen 1966;
inom vilken marken är planlagd för vägändamål och
som park eller plantering) och Sp 147 Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för västra delen av
Marieholmsområdet i Mariestad (antagen 1967; inom
vilken marken är planlagd som gatumark och för allmän plats, park. Presumtivt skulle även Sp 134 Förslag
till ändring av stadsplan för del av Marieholmsområdet
i Mariestad (antagen 1964; inom vilken marken är
planlagd som naturmark och mark som inte får bebyggas) kunna komma att beröras.
En förutsättning för byggnation av nya bostäder i området är alltså upprättandet av en ny detaljplan.
Vid en granskning av översiktligt karteringsunderlag
från SGU framgår det att det i områdets grundlager
finns vissa inslag av berg.
Området har markhöjder på över +57 (RH 2000), och
är utöver detta dessutom beläget på ett betryggande
avstånd från Vänern, varpå inga risker för översvämningar till följd av höjda vattennivåer i sjön bedöms
föreligga.
Enligt karteringsunderlag från länsstyrelsen förekommer vissa lokala lågpunkter inom utpekat område dessa är dock av mindre betydande dimensioner, och
risken för att regn ansamlas här i samband med kraftiga skyfall bör vara hanterbar.
All mark inom utpekat område ägs av Mariestads
kommun.
Då utpekad yta är belägen i nära anslutning till ringleden Marieforsleden skulle en viss risk för bullerproblematik kunna antas förekomma - det är dock ej
osannolikt att tillkommande bebyggelse kan placeras
på ett sätt som minskar risken för dylik problematik.
Presumtivt behöver även risken för olyckor med farligt gods bedömas i en planläggningsprocess, även om
den här delen av Marieforsleden inte är utpekad som
farligt gods-led.
Byggnation i läget står presumtivt i konflikt med bostadsnära naturmark som separerar befintliga byggnader från vägtrafiken, men kan också komma att i
framtiden utgöra en än mer effektiv barriär mellan be-

fintlig bebyggelse och vägtrafik än vad dagens gräsytor
gör.
Byggnation i läget bedöms inte nödvändigtvis bidra
till en centrumförstärkning, men kan göra det på sikt,
när mer centrala delar av tätorten har förtätats.
En förutsättning för att bostadsbyggnation i läget är
sannolikt en ombyggnad och karaktärsförändring av
Marieforsleden; från genomfartsled till en smalare och
mer stadsmässig gata. Denna ombyggnation kommer
att bli ett viktigt projekt för Mariestad på sikt, men
har i nuläget ingen hög prioritet, då en kostsam ombyggnad av Stockholmsvägen sker för närvarande, och
även en dito av Göteborgsvägen sannolikt står på tur
innan det blir möjligt att arbeta med Marieforsleden.
Naturvärden
Det utpekade området består idag av gräsytor, partier med högre vegetation och GC-banor, och bedöms
inte besitta några alltför betydande naturvärden, utöver de egenvärden all naturmark besitter, samt att den
fyller en separerande funktion mellan befintlig bebyggelse och vägområden.
Partierna med högre vegetation - huvudsakligen belägna i det utpekade områdets norra del - bedöms
dock vara av större värde än de planterade gräsytorna.
Denna del av området fyller även en viktig funktion
som spridningskorridor för växt- och djurliv.
Tillgänglighet
Det utpekade området är beläget inom 2 kilometer
från resecentrum - 1,5 kilometer från Gamla stan varpå det får anses vara relativt centralt beläget. Dock
ligger det precis i utkanten av det i utredningen avgränsade undersökningsområdet, vilket innebär att
det ändå kan uppfattas som något ocentralt.
Infrastrukturell service
Området är inkilat mellan befintliga bebyggelsestrukturer, varpå tillgången till infrastrukturell service bedöms vara god redan i dagsläget och inga alltför stora
kostnader bör vara relaterade till utbyggnation av dylikt.
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Vad som däremot är en förutsättning för projektets
genomförbarhet är en karaktärsförändring av Marieforsleden, vilket kommer att innebära en betydande
infrastrukturell satsning för kommunen.
Exploateringsmöjlighet
En utbyggnad av fler bostäder i aktuellt läge skulle
enligt gällande översiktsplan kunna innebära att 20
radhuslägenheter och 100 lägenheter i flerbostadshus
eller motsvarande adderas. Denna siffra är möjligtvis
en något i överkant, då ny bebyggelse i läget måste
vägas mot bevarande av framförallt den gröna spridningskorridoren i områdets norra del.
Som tidigare omnämnt är en karaktärsförändring av
Marieforsleden en viktig förutsättning för att bostadsbyggnation i läget ska vara möjlig, och det bedöms
vara rimligt att anta att denna karaktärsförändring i
ett inledande skede i första hand kommer att ske närmare centralortens mer centrala delar, vilket bör innebära att det aktuella förtätningsprojektet är att se som
något mer avlägset tidsmässigt.
Genomförbarhet
Baserat på att det utpekade området visserligen är
centralt beläget, men ändå kan uppfattas som något
perifert inom tätorten bedöms genomförbarheten i
dagsläget inte vara påfallande god. Ytterligare något
som talar för den bedömningen är det faktum att den
mycket närliggande detaljplanen för Sandvikshusen
som antogs våren 2017 och vilken möjliggör ett antal flerbostadshus med liknande förutsättningar som
de som råder inom aktuellt utpekat område ännu inte
har kunnat byggas ut.
Detta innebär inte att utpekat område är ointressant
för en framtida förtätning i form av bostäder och
eventuellt också verksamheter; på sikt är det ett potentiellt väldigt bra projekt för att knyta centralorten
tätare samman - däremot kommer det sannolikt först
att bli aktuellt och genomförbart efter det att tätortens
än mer centrala delar har förtätats en smula mer än
vad som läget är idag och Marieforsledens karaktär har
förändrats.
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NEGATIVT:

POSITIVT:

- visserligen inom det i utredningen
avgränsade området, men kan potentiellt uppfattas som relativt ocentralt

+ området är utpekat som lämpligt
för bostadsbyggnation i översiktsplanen

- en ny detaljplan behöver upprättas

+ området är beläget i nära anslutning till förskola och skolor

- en exploatering i läget står i viss mån
i konflikt med grönytor som avgränsar
befintlig bebyggelse från vägområde
- byggnation i den norra delen av det
utpekade området står i konflikt med
en viktig spridningskorridor för djuroch växtliv
- området är beläget i relativt nära anslutning till en registrerad fornlämning
- området bedöms ha liknande kvaliteter som den närliggande detaljplanen för Sandvikshusen, vilken ännu
inte har kunnat genomföras två år
efter antagandet - något som inte
talar till områdets fördel i nuläget

+ området är beläget inom två kilometer från resecentrum, varpå det får
anses vara relativt centralt beläget
+ området har nära till natur- och
rekreationsområden
+ området kräver ingen omfattande
utbyggnad av infrastrukturell service
eller vägnät
+ området är i sin helhet beläget
utanför strandskyddat område
+ ingen risk för översvämningar till
följd av höjda vattennivåer bedöms
föreligga

- då platsen är belägen nära den
relativt trafikerade Marieforsleden
kan viss risk för bullerproblematik
förekomma
- även om Marieforsledens norra ände
inte är klassificerad som farligt godsled kan vissa dylika transporter förekomma, vilket är en risk som måste
hanteras i en planläggningsprocess
- bedöms i dagsläget inte ha potential
att bidra till centrumförstärkning
- en transformation av Marieforsledens karaktär är en förutsättning för
byggnationen - denna transformation
bedöms ha bäst potential att inledas i
den norra änden, närmare centrum
- vissa mindre, lokala lågpunkter där
vatten kan ansamlas i samband med
kraftiga skyfall förekommer inom
området
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Marieforsleden södra 1:5000 (A4)

MARIEFORSLEDEN SÖDRA
Planeringsförutsättningar
I gällande översiktsplan från 2018 pekas Marieforsleden södra ut som lämpligt för byggnation av 80-90
lägenheter i flerbostadshus, 30-40 lägenheter i radhus
och 5000 m2 verksamheter.
Den norra utpekade ytan ovan omfattas dels av stadsplanen Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för västra delen av Marieholmsområdet i Mariestad
(antagen 1966), inom vilken marken är planlagd som
allmän plats, park, dels av DP 499 Detaljplan för Termiten 1 m.m. (antagen 2015), inom vilken marken är
planlagd som anlagd park.
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Det utpekade området öster om Marieforsleden omfattas huvudsakligen av stadsplanen Förslag till stadsplan för del av Marieholmsområdet i Mariestad (antagen 1962), inom vilken marken är planlagd som
allmän plats, park.
Det södra utpekade området omfattas av Förslag till
ändring och utvidgning av stadsplanen för västra delen
av Marieholmsområdet i Mariestad (antagen 1966),
inom vilken marken är planlagd som allmän plats,
park.
Vid en granskning av översiktligt karteringsunderlag
från SGU framgår det att det i områdets grundlager
finns inslag av såväl berg som älvsediment, lera och
kärrtorv.

Här utpekade områden har markhöjder på mellan
+57 och +62 meter, och är utöver detta belägna på
ett betryggande avstånd från Vänern, varpå inga betydande risker för översvämningar till följd av höjda
vattennivåer bedöms föreligga.
Enligt karteringsunderlag från länsstyrelsen förekommer vissa lokala lågpunkter där vatten kan komma att
ansamlas i samband med kraftiga skyfall inom de utpekade områdena - framförallt gäller detta den södra
utpekade ytan, som sett ur flera andra aspekter annars
framstår som den mest lämpliga av de tre att bebygga
i första hand.
All mark inom utpekade områden ägs av Mariestads
kommun.
Byggnation i läget bedöms inte bidra till en centrumförstärkning i ett första skede, men kan komma att
göra det när mer centrala delar av tätorten har förtätats.
Naturvärden
De två norra av de utpekade ytorna i läget står i konflikt med relativt kvalitativa områden av bostadsnära
naturmark med högre vegetation, vilken genomkorsas
av diverse gång- och cykelstråk.
Den södra av de tre utpekade ytorna - den längs med
Bråtenvägen - är idag i huvudsak gräsbevuxen och
bedöms ha mindre betydande naturvärden än de två
andra ytorna, även om all natur och genomsläppliga
ytor naturligtvis har betydelse, dels baserat på ekosystemtjänster och resiliens mot klimatförändringar, dels
på grund av naturens egenvärde.

via resecentrum.
Infrastrukturell service
Då området är ett förtätningsprojekt placerat mellan
befintliga bebyggda strukturer bedöms tillgången till
infrastrukturell service vara god, och ingen alltför betydande utbyggnad relaterat till detta torde krävas.
Däremot är en förutsättning för projektets genomförbarhet en karaktärsförändring av Marieforsleden
- något som kommer att innebära en betydande infrastrukturell satsning för kommunen.
Exploateringsmöjlighet
Området pekas i gällande översiktsplan ut som lämpligt för byggnation av 80-90 lägenheter i flerbostadshus, 30-40 lägenheter i radhus och 5000 m2 verksamheter.
Liksom tidigare beskrivna förtätningsprojekt runt
Marieforsleden är detta identifierat som en del i en
omvandling av Marieforsledens gaturum och karaktär.
Dock är det som tidigare nämnt sannolikt att denna
förändring och förtätning har bäst förutsättningar att
påbörjas mer centralt, för att sedan gradvis sprida sig
utåt. Aktuellt projekt är alltså att se som ett tidsmässigt mer avlägset sådant, och kommer lämpligen till
efter omvandlingen av mer centrala delar av Marieforsleden.
Genomförbarhet

Tillgängligheten i området bedöms i huvudsak vara
god, då läget är relativt centralt och det går att transportera sig på GC-väg in till tätortens centrala delar
längs med såväl Marieforsleden som Göteborgsvägen.

I likhet med exempelvis Marieforsleden västra framstår det som att genomförbarheten i nuläget inte är
anmärkningsvärt god, då mer centrala delar av tätorten sannolikt behöver förtätas innan detta område
framstår som tillräckligt attraktivt att bebygga. Vidare
är även en ombyggnad av Marieforsleden en förutsättning för projektet, vilket även det antyder att projektet är att se som ett av de projekt som kommer att
genomföras närmare översiktsplanens bortre horisont;
2030, än nutid.

Den busshållplats som ligger närmast de utpekade
områdena är Bråten park, vilken är belägen tvärs över
Bråtenvägen från det södra utpekade området. Den
aktuella busshållplatsen trafikeras med halvtimmestrafik dagtid vardagar av linje 1, som går till Grangärdet

När väl mer centrala delar av tätorten har förtätats är
detta sannolikt att se som en attraktiv möjlighet att
tillskapa nya, förhållandevis centrala bostäder på ett
sätt som inte kräver några större infrastrukturella satsningar och som binder centralorten tätare samman.

Tillgänglighet
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NEGATIVT:

POSITIVT:

- en ny detaljplan behöver upprättas

+ området är utpekat som
lämpligt för bostadsbyggnation i
översiktsplanen

- en exploatering i läget står i viss
mån i konflikt med grönytor som
avgränsar befintlig bebyggelse
från vägområde
- då platsen är belägen nära den
relativt trafikerade Marieforsleden
föreligger viss risk för bullerproblematik
- även om Marieforsledens norra
ände inte är klassificerad som
farligt gods-led kan vissa dylika
transporter förekomma, vilket är
en risk som måste hanteras i en
planläggningsprocess
- visserligen beläget inom det
avgränsade utredningsområdet,
men kan potentiellt uppfattas som
relativt ocentralt i nuläget
- inte olämpligt för exploatering
men dess attraktivitet bedöms
sannolikt kunna komma att öka
markant då än mer centrala platser inom tätorten har förtätats
- en exploatering i området kan
bara bli av relativt begränsade
dimensioner
- bedöms i nuläget inte bidra till
en centrumförstärkning
- en omvandling av Marieforsledens karaktär är en förutsättning
för byggnation - denna transformation bedöms ha bäst potential
att påbörjas i dess norra ände och
ligger ett antal år in i framtiden
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+ de utpekade områdena ligger
inom det avgränsade området,
varpå det får anses vara relativt
centralt
+ utpekat område omfattas inte
av strandskyddet
+ beläget mycket nära för- och
grundskola
+ området kräver ingen omfattande utbyggnad av infrastrukturell
service eller vägnät
+ ingen risk för översvämningar
till följd av höjda vattennivåer i
Vänern bedöms föreligga
+ området har ett relativt fördelaktigt läge sett ur pendlingssynpunkt

Göteborgsvägen 1:5000 (A4)

GÖTEBORGSVÄGEN
Planeringsförutsättningar

för stadsdelen Gärdet, söder Leverstadsvägen i Mariestad
(antagen 1961), inom vilken marken är planlagd som
park eller plantering och gatuplantering, samt markerad som mark som inte får bebyggas, dels av stadsplanen Förslag till ändring av stadsplanen för Kv. OrmDet
södra
utpekade
området
omfattas
dels
av
stadsplabunken, Svalörten m.fl., stadsdelen Gärdet, Mariestad
WUHGRYLVQLQJHQKDULQWHUlWWVYHUNDQMlPI|UPRWEHVOXWLODQWPlWHULKDQGOLQJDU
nen Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen
(antagen 1963), inom vilken marken är planlagd som
I gällande översiktsplan från 2018 pekas Göteborgsvägen ut som lämplig för förtätning i form av 120-140
lägenheter i flerbostadshus, samt 4000 m2 verksamheter.
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mark som ej får bebyggas, som mark för uthus och dylikt, för garageändamål, som gata eller torg samt som
park och gatuplantering.
Den norra utpekade ytan omfattas dels av Förslag till
ändring av stadsplanen för del av södra delen av stadsdelen Gärdet i Mariestad (antagen 1956, inom vilken
användningen är gatuplantering, och garageändamål
- delar av området är definierat som mark som icke får
bebyggas), dels av Detaljplan för Hertigen 1 m.fl. (antagen 2015, inom vilken användningen är park och
bostäder - delar av ytan är definierad som mark som
icke får bebyggas) och dels av Detaljplan för del av kv.
Sekreteraren m.fl. (antagen 1999, inom vilken den angivna användningen är bostäder - aktuell yta är även i
huvudsak definierad som mark som inte får bebyggas,
respektive mark som endast får bebyggas med mindre
uthus, sophus, cykelskjul m.m.).
Framtagande av en ny detaljplan är således en förutsättning för byggnation i läget.
Framförallt den norra utpekade ytan är belägen i relativt nära anslutning till Kinnekullebanan, vilken
likt all järnväg i Sverige ska riskbedömas relaterat till
farligt gods. Båda de utpekade områdena är belägna i
direkt anslutning till Göteborgsvägen, vilken är en av
Mariestads centralorts mest trafikerade vägar. Risken
för trafikbuller härifrån kommer att behöva hanteras
i planarbetet, och så också risken för olyckor med farligt gods på vägen - även om Göteborgsvägen inte är
klassad som farligt gods-led förekommer det vissa sådana transporter till bensinstationen precis söder om
Tidan.
Båda de utpekade ytorna har markhöjder över +50
meter (RH 2000), vilket innebär att ingen översvämningsrisk till följd av höjda vattennivåer bedöms föreligga. Inte heller en översvämning av 200-årsnivå i
Tidan bedöms påverka de utpekade områdena.
Enligt karteringsunderlag från länsstyrelsen finns inga
mer betydande lokala lågpunkter inom de utpekade
områdena.
Vid en granskning av översiktligt karteringsunderlag
från SGU framgår det att det finns vissa inslag av berg
i grundlagret i det norra av de två utpekade områdena
- i höjd med Hertig Karls torg.
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Delar av det utpekade området ägs av Mariestads
kommun - resten av Mariehus.
Byggnation i läget bedöms inte nödvändigtvis bidra
till en centrumförstärkning i dagsläget.
Naturvärden
Områdena består idag av gräsytor som skiljer befintlig bebyggelse från Göteborgsvägen, samt vägytor och
parkeringsdito.
Området bedöms idag inte besitta några betydande
naturvärden, utöver sin genomsläpplighet, infiltrationsförmåga och betydelse för andra ekosystemtjänster. Det är inte omöjligt att mer kvalitativa grönytor
än de befintliga skulle kunna tillskapas i samband med
en byggnation i läget.
Tillgänglighet
Det norra utpekade området är beläget drygt 1 kilometer från resecentrum. Närmaste busshållplats är
Södra vägen, som ligger strax norr om den norra utpekade ytan. Även hållplatsen Mariestad Leverstadsvägen ligger i relativt nära anslutning till de utpekade
områdena, strax söder om det södra av dem. Aktuella
hållplatser trafikeras av linje 500 mellan Mariestad
och Skövde, samt av linje 506 mellan Mariestad och
Götene. Linje 500 avgår med halvtimmestrafik vardagar dagtid, en gång i timmen på lördagar och ännu
något mer sällan på söndagar. Linje 506 avgår mellan
en gång i halvtimmen och ungefär en gång i timmen
vardagar dagtid.
Mariestads centrala delar nås enkelt till fots eller på
cykel via GC-bana längs med Göteborgsvägen och
ingen omfattande infrastrukturell utbyggnad krävs i
området.
Utpekat område bedöms således vara väl tillgängligt
även för ej bilburna resenärer, och kan inte minst vara
intressant ur pendlingssynpunkt, då det går ännu något snabbare att nå exempelvis Skövde med direktbuss
härifrån än från resecentrum.
Infrastrukturell service
Aktuellt utpekat område utgör i högsta grad ett förtätningsprojekt och således bedöms inga betydande

infrastrukturella satsningar relaterade till exempelvis
VA eller fjärrvärme behöva göras i syfte att kunna bebygga området. Vad som däremot är en förutsättning
för projektets genomförbarhet är en ombyggnation
och karaktärsförändring av Göteborgsvägen, något
som innebär en betydande infrastrukturell satsning
för kommunen och sannolikt kan komma att bli aktuell först efter att den pågående ombyggnationen av
Stockholmsvägen är avslutad.
Exploateringsmöjlighet
I gällande översiktsplan pekas området ut som lämpligt för byggnation av 120 till 140 lägenheter i flerbostadshus och 4000 m2 verksamheter, de senare
skulle enligt översiktsplanen kunna vara exempelvis
vara kontor, handel och centrumverksamhet och skulle företrädelsevis kunna placeras i markplan. Vidare
ser översiktsplanen att byggnation i läget skulle kunna vara en del i en omvandling av Göteborgsvägens
karaktär, med ett något avsmalnat gaturum och ökad
framkomlighet för fotgängare och cyklister
Genomförbarhet
Utpekat område utgör i likhet med projekten i anslutning till Marieforsleden ett förtätningsprojekt och ett
stadsomvandlingsprojekt, där en befintlig genomfartsled ämnas omvandlas till en stadsgata med bostadsbebyggelse och verksamheter nära inpå gatan. På sikt
är detta en väldigt intressant omvandling, även om genomförbarhetsmöjligheterna i dagsläget ses som små i
flera av de utpekade lägena. I syfte att bygga en attraktiv tätort bör denna förtätning ske inifrån och ut - inte
minst i syfte att stärka stadskärnan och centrumverksamheterna. Om de respektive förtätningsprojekten
av denna typ ska vägas mot varandra framstår det som
mest intressant att påbörja förtätningen vid Marieforsledens norra ände, för att därefter arbeta sig utåt.
Det som talar för att den aktuella exploateringen skulle ha potential att ske tidigare än några av projekten
runt Marieforsleden är det pendlingsvänliga läget - det
som talar för att det skulle kunna komma att bli aktuellt först efter de respektive projekten kring Marieforsleden är att området är mindre naturskönt och att
det finns större risker att hantera relaterade till buller
och farligt gods.
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NEGATIVT:

POSITIVT:

- en ny detaljplan behöver upprättas

+ området är utpekat som
lämpligt för bostadsbyggnation i
översiktsplanen

- en exploatering i läget står i viss
mån i konflikt med grönytor som
avgränsar befintlig bebyggelse
från vägområde
- Göteborgsvägen som ligger i anslutning till området är visserligen
inte klassad som farligt gods-led,
men det förekommer vissa sådana
transporter till verksamheter i
närheten
- Göteborgsvägen är även en av
de mest trafikerade vägarna inom
tätorten, vilket medför att en viss
risk för buller från vägtrafiken
förekommer
- sannolikt behöver även risken för
farligt gods-olyckor på Kinnekullebanan bedömas och hanteras
- en exploatering i området kan
bara bli av relativt begränsade
dimensioner
- en transformation av Göteborgsvägens karaktär är en förutsättning för byggnationen; ett projekt
som sannolikt ligger en bit in i
framtiden
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+ beläget mycket nära för- och
grundskola
+ området kräver ingen omfattande utbyggnad av infrastrukturell
service eller vägnät i syfte att
ansluta bebyggelsen (utöver att
en karaktärsförändring av Göteborgsvägen är en förutsättning för
byggnationen)
+ ingen risk för översvämningar
relaterade till höjda vattennivåer i
Vänern bedöms föreligga - sannolikt föreligger heller ingen
anmärkningsvärd risk för påverkan
av översvämningar i Tidan
+ området har ett fördelaktigt
läge inte minst sett ur pendlingssynpunkt

Sjölyckan norra 1:10 000 (A4)

SJÖLYCKAN NORRA
Planeringsförutsättningar
I gällande översiktsplan från 2018 pekas Sjölyckan ut
som ett lämpligt område för byggnation av bostäder
- där föreslås exempelvis 300 stycken småhus. Även
i diverse äldre planeringsunderlag, som till exempel

Fördjupad översiktsplan för Mariestad Norra (2010),
identifieras utbyggnad av Sjölyckan (som då gick under namnet Nolskogen) med Kinnekullebanan som
begränsande faktor i norr och väster som en önskad
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utveckling av tätorten. Området avses enligt den fördjupade översiktsplanen utvecklas med en blandad
småhusbebyggelse med inslag av flerfamiljshus. I den
fördjupade översiktsplanen framhålls vikten av att tillskapa ett brett utbud av småhus och lägenheter med
olika upplåtelseformer.
I området finns idag två laga kraft-vunna detaljplaner
Detaljplan för Sjölyckan (DP 491) och Detaljplan för
Nolhagen 3:6 m.fl. (DP 520) och ytterligare en detaljplan - Detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl. - är under
upprättande. Det senare planområdet är beläget öster
om de två tidigare. Områdets två första detaljplaner
syftar framförallt till att möjliggöra villabebyggelse,
men är relativt tillåtande, varpå även en del parhus
och dylikt har tillkommit som en del av utbyggnaden
av första detaljplanen. Generellt för de båda detaljplanerna är att bebyggelse i motsvarande en våning tillåts
i den första raden bebyggelse längst åt väster, medan
byggnation i upp till två våningar möjliggörs i resten
av området. I den södra delen av området möjliggörs
byggnationen av en skola eller förskola (alternativt
vård) - avsikten i nuläget är att en förskola ska byggas
här.
Den tredje detaljplanen väntas vara av en annan karaktär än de två första, och istället innehålla vad som
förhoppningsvis kan bli en ny områdesentré i söder
och utöver det lite högre bebyggelse i form av flerbostadshus.
Det område som i översiktsplanen och detta dokument
benämns Sjölyckan norra utgör en fortsatt utveckling
av Sjölyckan efter dessa tre första detaljplaner, och är
i enlighet med översiktligt planeringsunderlag. För att
denna vidare byggnation ska kunna tillkomma måste
dock området - som idag består av skogsmark - detaljplaneläggas, sannolikt uppdelat på flera detaljplaner. Då den redan idag möjliggjorda utbyggnaden av
Sjölyckan fortfarande befinner sig i ett relativt tidigt
skede är denna utveckling sannolikt att se som något
som kommer att ske relativt långt in i framtiden.
Området är i huvudsak beläget på nivåer över +65 meter (RH 2000) och på ett betryggande avstånd, samt
väl avskilt från Vänern, varpå ingen översvämningsrisk
till följd av höjda vattennivåer bedöms föreligga.
Enligt översiktligt karteringsunderlag från länsstyrel48

sen finns vissa lokala lågpunkter inom det utpekade
området.
Vid en granskning av översiktligt planeringsunderlag
från SGU framgår det att det i området finns relativt
betydande inslag av berg, vilket även har framgått i de
geotekniska undersökningar som har gjorts i samband
med tidigare detaljplanearbeten i området. Vissa inslag av kärrtorv och älvsediment finns också.
Marken inom det utpekade området ägs i huvudsak av
Mariestads kommun, även om ett fåtal mindre arealer
är i privat ägo. Vid en framtida exploatering behöver
dessa fastigheter förvärvas, alternativt att tillkommande bebyggelse anpassas så att den enbart tillkommer
på den mark som redan idag ägs av kommunen.
Byggnation i läget bidrar inte till en centrumförstärkning för Mariestads centralorts del, men däremot är
det att se som positivt för Sjölyckan som område, då
adderandet av ytterligare bostäder förhoppningsvis
kan ge underlag för kollektivtrafikförsörjning och presumtivt även viss centrumverksamhet i anslutning till
områdesentrén.
Naturvärden
Delar av Sjölyckan - före detta Nolskogen - har sedan
lång tid tillbaka tjänat som ett stadsnära strövområde
med stigar och motionsleder. Stora delar av området
har dock bestått av och består av tätvuxen produktionsskog och svårframkomligt sly. Stora arealer har
också avverkats i syfte att göra plats för Sjölyckans första utbyggnadsetapper.
Även om naturmark naturligtvis alltid har stor betydelse sett ur ett ekosystemperspektiv och är en förutsättning för ett områdes resiliens i samband med
klimatförändringar bedöms inte denna skogsmark
besitta några mer omfattande naturvärden. Vidare
bedöms det även vid planläggning av området finnas
goda förutsättningar att bevara relativt stora grönytor
inom denna nya stadsdel.
Tillgänglighet
Sjölyckan är ett nybyggt bostadsområde, men relativt
centralt beläget trots sitt skogsnära läge - avståndet
fågelvägen mellan områdets sydvästra hörn och rese-

centrum är bara 1,5 kilometer. Det faktum att Vänergatans västra ände är avsatt för att enbart fungera som
bussgata och för gång- och cykeltrafik gör dessutom
att tillgängligheten på sikt har potential att bli bättre
för resenärer med dessa färdmedel än för bilister; kanske framförallt då för cyklister och fotgängare.
Än så länge befinner sig utbyggnaden av området i
ett så pass tidigt skede att ingen busslinje har dragits
in här, vilket medför att den närmaste busshållplatsen
från området är belägen vid Högelidsskolan, på Bergsgatan - drygt 350 meter söder om området (och alltså
ännu längre från den fortsatta utbyggnad som väntas
ske norrut). I utformningen av Sjölyckans tredje detaljplan ingår dock vad som väntas bli ett framtida
hållplatsläge i anslutning till områdesentrén.
Vidare utbyggnation av vägnätet i området kommer
att behövas i samband med varje ny etapp som genomförs.

första detaljplanerna kommer sannolikt att framgå
tydligare i ett något senare skede, när det som redan
idag möjliggörs har byggts ut i lite större omfattning.
Sannolikt är dock även den fortsatta genomförbarheten god, då intresset för att bygga i området hittills har
varit väldigt stort och det rör sig som en attraktiv plats
med många kvaliteter - inte minst som området med
ett lite större underlag förhoppningsvis kommer att
kunna förses med kollektivtrafik samt vissa centrumfunktioner och förskola. Troligtvis är dock en omfattande fortsatt utbyggnad att se som en utveckling över
en relativt betydande mängd tid, och inte ett sätt att
lösa Mariestads tätorts bostadsbehov i närtid, detta då
tätorten bedöms behöva byggas ut gradvis på olika sätt
och med olika typer av bostäder, med olika kvaliteter
och målgrupper, samt att det är önskvärt att också verka för att stärka Mariestads mer centrala delar.

Infrastrukturell service
Då Sjölyckan är ett tidigare oexploaterat skogsområde innebär varje ny etapputbyggnad omfattande utbyggnader av såväl VA-infrastruktur som vägnät och
så vidare. Dock bedöms de allra mest kostsamma
utbyggnaderna som krävs för att ansluta det nya bostadsområdet redan ha gjorts i samband med Sjölyckans första etapper.
Då området också bedöms kunna svara för en betydande del av Mariestads tillkommande bostadsbebyggelse under relativt lång tid framöver bedöms dock
dessa kostnader sannolikt vara högst motiverade.
Exploateringsmöjlighet
En exploatering i läget bedöms kunna vara av en betydande omfattning. I den fördjupade översiktsplanen
för Mariestad Norra från 2010 och även i gällande
översiktsplan illustreras en blandad bebyggelse med
inslag av högre hus från Vänergatan ända upp till Kinnekullebanans krökning i norr.
Genomförbarhet
Hur god genomförbarheten ser ut för en fortsatt utbyggnad av Sjölyckan i hög takt i närtid efter de tre
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NEGATIVT:

POSITIVT:

- flera nya detaljplaner behöver
upprättas

+ området är utpekat som lämpligt
för bostadsbyggnation i översiktsplanen, samt även inom tidigare översiktligt planeringsunderlag

- även om en fortsatt exploatering
i Sjölyckan är att se som rimlig kan
inte all Mariestads nya bostadsbyggnation ske här, och det finns många
ytterligare steg att ta inom den första
exploateringen innan den kan fortsätta norrut
- även om de mest omfattande infrastrukturella satsningarna i området
redan har gjorts är även all fortsatt
utbyggnad förhållandevis kostsam
- all fortsatt exploatering norrut
kommer oundvikligen att bli mer
ocentral - även om områdets södra
delar är relativt centralt belägna ligger
de norra ungefär 3 kilometer från
resecentrum
- exploatering i läget står i konflikt
med skogsmark och tätortsnära natur
- idag saknar Sjölyckan kollektivtrafikförsörjning direkt till området - detta
blir mer påtagligt i områdets norra
delar än i de södra, redan planlagda
delarna
- Sjölyckan kan inte väntas tillgodose
hela Mariestads tätorts bostadsbehov i närtid, då det bedöms krävas
en gradvis utbyggnad av olika delar
av tätorten, i form av olika typer av
bostäder
- bostadsbyggnation här bidrar inte
till att stärka Mariestads centrum
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+ området ligger visserligen i centralortens utkant, vilket innebär att även
fortsatt utbyggnad av bostadsområdet
kommer att bli relativt kostsam - dock
har de största infrastruktursatsningarna i området redan gjorts, vilket innebär att även en fortsatt utbyggnad
över tid borde vara att se som rimlig,
inte minst som området kan svara för
en betydande del av Mariestads kommande bostadsbehov under relativt
lång tid framöver
+ sannolikt finns inga föroreningar
eller dylikt då det rör sig om tidigare
obebyggd mark
+ området är höglänt och hotas inte
om Vänern översvämmas
+ de ännu ej planlagda delarna av
Sjölyckan är belägna utanför strandskyddat område
+ området har nära till natur- och
rekreationsområden
+ fortsatt utbyggnad av området ger
ett ökat underlag för kollektivtrafik
och service

Katthavsviken 1:5000 (A4)

KATTHAVSVIKEN
Planeringsförutsättningar
I gällande översiktsplan från 2018 pekas Katthavsviken ut som lämplig för byggnation av 200 lägenheter
i flerbostadshus, samt 5000 m2 verksamheter. Den aktuella planläggningen är påbörjad och ett detaljplaneförslag samråddes vintern 2015/2016. Planförslaget
avses granskas under sommaren 2019.
Platsen har även pekats ut som lämpligt för byggnation i tidigare planeringsunderlag - bland annat i
samband med en arkitekttävling för utformning av
hamnområdet som genomfördes 2004, och som sedan
resulterade i en fördjupad översiktsplan för området,

vilken antogs 2007. I nämnda fördjupade översiktsplan föreslås en halvsluten gårdsstruktur med blandad
bebyggelse.
Nu gällande plan i området är Sp194 Förslag till ändring av stadsplanen för område kring västra delen av
Strandvägen i Mariestad, upprättad tidigt 1970-tal.
Inom stadsplanen är aktuellt område planlagt som
område för upplagsändamål, som distributionsområde och i viss mån även som område för slamsedimentering.
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Planområdet bedöms idag i stort sett sakna betydande
platsmässiga kvalitéer, då ytan huvudsakligen används
som parkeringsplats och som uppställningsplats för
bussar och därmed inte är tillgängligt för allmänheten
idag - utöver det smala grusade stråket längst ner vid
Vänern. Vidare är området även bekräftat förorenat
som ett resultat av en tidigare oljedepå på platsen. En
byggnation på platsen skulle således vara ett bra incitament för sanering av området.
Ytterligare aspekter att hantera relaterat till en byggnation i området är också;
•

risken för farligt gods-olyckor på den sekundära
farligt gods-transportleden Strandvägen och även
Kinnekullebanan (där i princip inget farligt gods
transporteras idag - all järnväg i Sverige ska dock
riskbedömas relaterat till farligt gods)

•

risken för buller från Strandvägen och Kinnekullebanan; även risken för vibrationer från järnvägen behöver bedömas och potentiellt hanteras

•

risken för dålig lukt och dylikt från det närbelägna reningsverket

•

den geotekniska situationen i området, som sannolikt kommer att kräva pålning

Planområdet är i huvudsak beläget på strax över +46
meter (RH 2000) och ligger i direkt anslutning till
Vänern, vilket innebär att det utöver ovanstående
finns risk för översvämningar som en följd av höjda
vattennivåer i sjön. Denna risk bedöms dock vara på
en fullt hanterbar nivå.
Enligt karteringsunderlag från länsstyrelsen finns vissa
lokala lågpunkter inom området, där vatten kan komma att ansamlas i samband med kraftiga skyfall. I samband med planarbetet tas en dagvattenhanteringsplan
fram, där dylika risker bedöms och hanteras.
Vid en granskning av översiktligt planeringsunderlag
från SGU framgår att området i huvudsak är utfyllt,
vilket även syns på äldre flygfoton. Även relativt betydande inslag av lera finns.
Huvuddelen av aktuellt område ägs av Mariestads
kommun. En mindre del ägs av St1 Sverige AB.
52

Byggnation i området bedöms bidra till en centrumförstärkning och är även en viktig del i hela den
omvandling av Katthavet som väntas genomföras.
Katthavet och Katthavsviken är högintressanta som
omvandlingsprojekt, då områdenas läge är mycket
centralt och ytorna i fråga redan är ianspråktagna av
bebyggelse, parkeringsytor, uppställningsplatser och
dylikt. Då centrumutveckling inom Gamla stan i
princip är uteslutet baserat på den värdefulla kulturmiljön är detta att se som ett av Mariestads allra mest
intressanta stadsbyggnadsprojekt i nuläget.
Naturvärden
Planområdets befintliga naturvärden bedöms idag
vara mycket låga; både sett ur en kulturell och social som ur en ekologisk aspekt - detta då stora delar
av området idag består av parkeringsytor och uppställningsdito för bussar och därmed i princip inte är
tillgängligt för allmänheten bortsett från den grusade
promenaden längst ner mot vattnet till.
Vissa av de träd som är belägna mellan promenadstråket och vattenlinjen bedöms kunna ha visst naturvärde - dessa avses dock inte påverkas av en planläggning
och byggnation. Vidare är det naturligtvis en kvalitet
att stora delar av området är genomsläppligt.
Tillgänglighet
Områdets tillgänglighet bedöms vara mycket god.
Strandvägen är försedd med trottoar på båda sidorna
och planområdet är centralt beläget knappt 400 meter
från Mariestads resecentrum. Dessutom går även ett
promenadstråk längs med Vänern, vilket avses bevaras
och utvecklas i samband med pågående planläggning,
för att på sikt kunna bli en del i en längre promenadsträcka längs med Vänerns strand.
Från Mariestads resecentrum utgår täta avgångar inom
många olika bussförbindelser - såväl lokala som regionala - samt även ett stort antal dagliga förbindelser
med tåg och buss mot Göteborg, Örebro, Jönköping
och Karlstad.
Precis i anslutning till planområdet finns även busshållplatsen Karlsholme, belägen på Strandvägen, vilken trafikeras av linje 2 som går mellan Krontorp,

resecentrum och Haggården. Rutten avgår med halvtimmestrafik på vardagar dagtid och lördagsförmiddagar.
Tillgången till kollektivtrafik bedöms sammantaget
vara mycket god - så även möjligheterna att transportera sig till och från området till fots eller med cykel.
Ingen omfattande utbyggnad av vägnätet krävs.
Infrastrukturell service
Då området är centralt beläget i Mariestad bedöms
tillgången till infrastrukturell service redan i nuläget
vara mycket god. Inga större infrastrukturutbyggnader alls skulle krävas som en förutsättning för byggnation i området. Då det är ett relativt omfattande
område som avses utvecklas kan det sannolikt finnas
möjligheter till samordningsvinster i samband med
byggnationen.

Genomförbarhet
Genomförbarheten för planerad byggnation i det här
området bedöms vara mycket god, trots kostnader
kostnader relaterade till sanering av förorenad mark
och klimatskyddsåtgärder - detta då läget bedöms vara
klart attraktivt, baserat på det både sjönära och extremt centrala läget.
Vidare är även starka argument för att byggnation i
aktuellt läge ska vara ekonomiskt rimligt de faktum
att ingen omfattande utbyggnad behöver göras av varken infrastrukturell service eller vägnät.

Exploateringsmöjlighet
Möjligheten till exploatering i läget bedöms vara god,
trots ett antal olika risker som behöver hanteras. En
förutsättning för byggnation är att en ny detaljplan
antas - då denna redan har samråtts bedöms vägen
till antagande dock vara relativt kort. En exploatering
kräver även att kommunen förvärvar den fastighet
som idag ägs av St1 Sverige AB.
I samband med att planläggningen av området påbörjades 2015 gjordes en behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning, vid vilken kommunen gjorde
bedömningen att inget behov av en miljökonsekvensbeskrivning förelåg, utan att planens konsekvenser
skulle vara möjliga att hantera inom ramen för planbeskrivningen.
Ytterligare en aspekt av exploatering i läget är att den
kan väntas bli av en relativt omfattande karaktär - som
minst bedöms 200 lägenheter i flerbostadshus och utöver det vissa verksamheter kunna inrymmas på den
utpekade ytan, vilket utgör en relativt stor del av Mariestads kommuns årliga målsättning för tillskapandet
av nya bostäder. Om en för kommunen så pass betydande exploatering kan ske i ett område som idag i
stort sett saknar såväl natur- som kulturvärden är det
att se som mycket positivt.

53

NEGATIVT:

POSITIVT:

- området ligger i nära anslutning till
Strandvägen, som är en sekundär
farligt gods-led

+ området är utpekat för exploatering
i översiktsplanen, i form av bostäder
och handel

- området är idag förorenat efter
tidigare verksamheter på platsen

+ en exploatering på platsen är att se
som en chans att sanera ett förorenat
område

- viss risk för översvämningar i samband med höjda vattennivåer i Vänern
och kraftiga skyfall föreligger
- de geologiska förutsättningarna i
området är inte idealiska, vilket innebär att bebyggelse i området sannolikt
kommer att kräva pålning

+ området saknar idag betydande
naturvärden och är i stor utsträckning
otillgängligt för allmänheten, vilket
innebär att förbättringspotentialen
i samband med en exploatering är
mycket god

- viss risk för dålig lukt och annan påverkan från det närliggande reningsverket förekommer

+ området är mycket centralt beläget,
och förutsättningarna för hållbart
resande med kollektivtrafik, till fots
och på cykel är extremt bra

- viss risk för trafikbuller från den intilliggande Strandvägen och Kinnekullebanan förekommer

+ en detaljplan för området är under
framtagande och beräknas kunna
granskas under sommaren 2019

- viss risk för vibrationer från Kinnekullebanan kan förekomma

+ Katthavet som område är att se
som mycket intressant och aktuellt för
stadsomvandling och utgör en utökning av centrum på sikt - utvecklingen
i Katthavsviken är att se som en viktig,
tidig pusselbit i den omvandlingen

- området omfattas av strandskydd

+ en klart betydande andel av Mariestads bostadsbehov skulle kunna
inrymmas här, vilket i sin tur skulle
kunna föranleda att mer kvalitativa
allmänna utrymmen kan sparas
+ rätt utformat kan byggnation här
utgöra en barriär mellan Vänern och
tätorten, vilket skulle öka Mariestads
resiliens mot klimatförändringarnas
effekter
+ området kräver ingen omfattande
utbyggnad av infrastrukturell service
eller vägnät
+ möjligheter till samordningsvinster
bedöms kunna förekomma, då det är
ett relativt omfattande område som
avses utvecklas
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Strandgården västra 1:5000 (A4)

STRANDGÅRDEN VÄSTRA
Planeringsförutsättningar
Gällande plan i området är Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för område vid Snuggenäs i Mariestad (Sp 186, antagen 1972), där platsen är planlagd
som park eller plantering.
I gällande översiktsplan från 2018 pekas Strandgården
västra ut som en lämplig plats för byggnation av motsvarande 40 lägenheter i flerbostadshus.
Risker relaterade till byggnation i området inkluderar
risker för olyckor med farligt gods på Strandvägen och

Kinnekullebanan, buller från vägtrafik och järnväg,
konsekvenser av klimatförändringar såsom potentiellt
höjda vattennivåer i Vänern och kraftiga skyfall, geoteknik och möjligtvis även potentiella störningar från
det relativt närliggande reningsverket.
Området är i huvudsak beläget på strax över +46 meter (RH 2000), och ligger dessutom i direkt anslutning till Vänern, vilket innebär att det föreligger en
risk relaterad till översvämningar från sjön i samband
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med höjda vattennivåer. Denna risk bedöms dock
vara på en hanterbar nivå.
Enligt karteringsunderlag från länsstyrelsen förekommer vissa, mycket små, lokala lågpunkter där vatten
skulle kunna ansamlas i samband med kraftiga skyfall
i anslutning till området.
Vid en granskning av översiktligt karteringsunderlag
från SGU framgår att grundlagret i området i huvudsak består av lera, och i viss mån även är utfyllt, något
som också framgår av äldre flygfoton. Detta, i kombination med närheten till tidigare verksamheter längre
västerut i Katthavsviken bedöms potentiellt kunna
innebära att vissa föroreningar kan förekomma inom
området - något som dock inte är bekräftat.
Marken inom utpekat område är i kommunal ägo.
Naturvärden
Planområdet utgörs idag i första hand av en grusplan
och anses inte ha några mer betydande naturvärden.
Att notera är dock att det utpekade området har potential att i framtiden bli en direkt förlängning av
Sjöhagaparken ut till Vänern (må vara med avbrott i
form av Kinnekullebanan och Strandvägen). Tillkommande bebyggelse bör därför placeras med hänsyn tagen till detta.

Tillgången till kollektivtrafik bedöms sammantaget
vara god - så även möjligheterna att transportera sig
till och från området till fots eller med cykel. Ingen
omfattande utbyggnad av vägnätet krävs.
Infrastrukturell service
Då området är centralt beläget i Mariestad bedöms
tillgången till infrastrukturell service redan i nuläget
vara god. Inga större infrastrukturutbyggnader skulle
krävas som ett resultat av byggnation i området. Då
området är beläget i nära anslutning till den planerade
utvecklingen längre åt sydväst i Katthavsviken kan det
sannolikt finnas möjligheter till samordningsvinster i
samband med byggnationen.
Exploateringsmöjlighet
Det i översiktsplanen utpekade området är av små
dimensioner - motsvarande ett flerbostadshus - men
sammantaget med den intilliggande planerade utvecklingen i resten av Katthavsviken är utvecklingsmöjligheterna av relativt betydande dimensioner, och
står dessutom i mycket liten konflikt med natur- och
kulturvärden.

Tillgänglighet

Genomförbarhet

Områdets tillgänglighet bedöms vara god. Strandvägen är försedd med trottoar på båda sidorna och
planområdet är centralt beläget cirka 800 meter från
Mariestads resecentrum. Dessutom går även ett promenadstråk längs med Vänern, vilket avses bevaras
och utvecklas i samband med en planläggning.

Genomförbarheten för planerad byggnation i det här
området bedöms vara mycket god, trots vissa potentiella kostnader relaterade till sanering av möjligt förorenad mark och klimatskyddsåtgärder - detta då läget
bedöms vara klart attraktivt, baserat på det både sjönära och centrala läget.

Från Mariestads resecentrum utgår täta avgångar inom
många olika bussförbindelser - såväl lokala som regionala - samt även ett stort antal dagliga förbindelser
med tåg och buss mot Göteborg, Örebro, Jönköping
och Karlstad.

Vidare är även starka argument för att byggnation i
aktuellt läge ska vara ekonomiskt rimligt det faktum
att ingen omfattande utbyggnad behöver göras av varken infrastrukturell service eller vägnät.

Närmaste busshållplats är Norra vägen, 200 meter
ifrån det utpekade området, och Karlsholme, drygt
400 meter bort. Hållplatsen Norra vägen trafikeras av
busslinjerna 2 (mellan Krontorp och Haggården), 502
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(mellan Mariestad och Gullspång), 504 (mellan Mariestad och Töreboda) och 512 (mellan Mariestad och
Hova). Hållplatsen Karlsholme trafikeras av linje 2.

NEGATIVT:

POSITIVT:

- en ny detaljplan behöver upprättas

+ området är utpekat som
lämpligt för bostadsbyggnation i
översiktsplanen

- byggnation här riskerar att förhindra en förlängning av Sjöhagaparken ner till Vänern, om den
inte utformas på ett hänsynsfullt
sätt
- en exploatering i området kan
bara bli av relativt begränsade
dimensioner
- området är låglänt, vilket gör det
känsligt för effekter av klimatförändringar såsom exempelvis höjda
vattennivåer i Vänern och kraftiga
skyfall
- området omfattas av strandskydd

+ området är centralt beläget och
i relativt nära anslutning till resecentrum, vilket främjar hållbara
transporter och resor - det är även
beläget i anslutning till befintligt
kollektivtrafikstråk
+ området har idag inga mer betydande naturvärden och bedöms
i huvudsak sakna större betydelse
för allmänheten
+ det centrala läget i kombination
med det sjönära dito tyder på att
möjligheten till genomförande
torde vara bra
+ området är i huvudsak plant

- området skulle potentiellt kunna
vara förorenat, då det huvudsakligen är utfyllt och även beläget
i nära anslutning till tidigare
verksamheter längre västerut i
Katthavsviken

+ området kräver ingen omfattande utbyggnad av infrastrukturell
service eller vägnät
+ kommunalt ägd mark
+ utifall att föroreningar påträffas
i området är en byggnation ett
bra tillfälle att sanera det

57

Östra Grangärdet 1:10 000 (A4)

ÖSTRA GRANGÄRDET
Planeringsförutsättningar
I gällande översiktsplan från 2018 pekas Östra
Grangärdet ut som lämpligt för byggnation av bostäder i form av motsvarande 40 radhuslägenheter.
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höjda vattennivåer i sjön.

Området består idag av ej planlagd naturmark, men
ligger i nära anslutning till befintlig bostadsbebyggelse
inom Grangärdet. Framtagandet av en ny detaljplan
är alltså en förutsättning för byggnation.

Enligt karteringsunderlag från länsstyrelsen förekommer vissa mindre lokala lågpunkter inom området,
där vatten skulle kunna komma att ansamlas i samband med kraftiga skyfall. Dessa är dock av mycket
liten skala, och även vägen till och från området bedöms klara skyfall bra.

Området ligger på ett betryggande avstånd från Vänern, och riskerar inte översvämmas i samband med

Vid granskning av översiktligt karteringsunderlag från
SGU framgår att berg är dominerande i grundlagret i

området. Även partier med älvsediment förekommer.
All mark inom det utpekade området ägs av Mariestads kommun.
Naturvärden
Området består idag av bostads- och tätortsnära naturmark och genomkorsas av ett antal stigar. Det
tjänar även som skolskog, och bedöms således besitta vissa naturvärden; såväl sett ur kulturell och social
synvinkel, som ur ekologisk. Hur stora de ekologiska
naturvärdena på platsen kan antas vara är idag ännu
inte närmare utrett.
När utveckling av området sker är det även av vikt att
inte i alltför stor utsträckning inkräkta på den spridningskorridor för djur- och växtliv som området idag
utgör.
Tillgänglighet
Området är beläget 1,7 kilometer från Mariestads resecentrum. Närmaste busshållplats är Lindhultsgatan,
vilken ligger cirka 50 meter från det utpekade området och trafikeras av linje 1, som går mellan Grangärdet och Bråten, via resecentrum med halvtimmestrafik
vardagar dagtid.
Bäckaskogsvägen, som leder in mot Mariestads centrala delar, är försedd med en relativt smal trottoar på
båda sidor, men ingen cykelväg finns i anslutning till
det utpekade området.

En utbyggnad av området bedöms med Mariestadsmått mätt kunna bli av relativt omfattande dimensioner - de 40 radhuslägenheter som anges som en möjlig
exploatering i översiktsplanen utgör i sin kontext en
relativt betydande mängd bostäder.
Dock framstår det som en smula tveksamt om en
riktigt så omfattande exploatering i läget är lämplig,
då det kan få negativ påverkan på områdets olika användningsområden idag; såväl för människor som för
djur- och växtliv.
Genomförbarhet
En utbyggnad med ytterligare villabebyggelse i läget
bedöms på sikt kunna bli förhållandevis attraktiv, då
den kommer att bli naturnära och vara belägen i ett
lugnt område som uppfattas som trevligt.
I dagsläget bedöms dock inte en byggnation vara ett
genomförbart alternativ, baserat på att villapriserna i
området för närvarande är så pass låga att nyproduktion inte är möjligt att motivera ekonomiskt. Vidare är området också kuperat, och det dominerande
grundlagret i läget är berg, vilket utgör ytterligare fördyrande omständigheter.
Det finns dock inget som talar emot att området skulle kunna komma att bedömas mer lämpligt för byggnation närmare översiktsplanens bortre tidshorisont,
när andra ytor inom centralorten har förtätats med
bostadsbebyggelse.

Det bedöms finnas en viss risk att den trafik området
genererar i huvudsak kan komma att bli biltrafik, då
det är en smula avlägset beläget, och förutsättningarna
för att exempelvis cykla inte är optimala. Något som
talar till områdets fördel är dock läget i anslutning till
befintlig busslinje.
Infrastrukturell service
Området är beläget i direkt anslutning till befintliga
bostadsstrukturer och utbyggnaden av den infrastrukturella servicen bedöms därför inte behöva bli alltför
omfattande.
Exploateringsmöjlighet

59

NEGATIVT:

POSITIVT:

- byggnation i området står i kon-

+ området är utpekat som
lämpligt för bostadsbyggnation i
översiktsplanen

flikt med bostadsnära naturmark
som också brukas som skolskog;
kulturellt och socialt värdefull
naturmiljö

- ingen naturvärdesinventering

har gjorts, vilket innebär att områdets ekologiska naturvärden ej är
kartlagda

- en alltför omfattande exploate-

ring i läget kan få negativ påverkan på befintlig spridningskorridor
för djur- och växtliv

- området ligger inom två kilo-

meter från resecentrum, men kan
trots detta uppfattas som en smula perifert, vilket presumtivt kan
leda till att transporter till och från
området i huvudsak blir i form av
biltrafik

- området är kuperat, vilket utgör
en fördyrande omständighet i
samband med en byggnation

- området är beläget i relativt nära
anslutning till en fornlämning; en
gravplats

- området bedöms vara intressant
för förtätning på längre sikt, men
idag upplevs det vara svårt att
motivera en nybyggnadskostnad
på platsen

- förhållandevis långt avstånd till
närmaste matvarubutik

60

+ byggnation i direkt anslutning
till befintliga strukturer kräver
endast mindre utbyggnad av infrastrukturell service och gatunät
+ området är lugnt och naturnära
+ området kräver ingen alltför
omfattande utbyggnad av infrastrukturell service eller vägnät
+ området är beläget förhållandevis nära befintlig förskola, och
relativt nära grundskola
+ kommunalt ägd mark
+ området hotas inte av översvämningar från Vänern och inte
heller i någon större utsträckning i
samband med kraftiga skyfall
+ området är inte beläget inom
strandskyddat område

4. Samlad
bedömning
LOKALISERINGAR
Bäckatorpet
Bebyggelse i aktuellt läge bör i första hand lokaliseras
på ett sådant sätt att den inte inkräktar på jordbruksmarken i öster, och behöver överlag vara av liten skala och placeras på ett genomtänkt och omsorgsfullt
sätt. Intressanta möjligheter som undersöks inom ett
pågående programarbete för platsen handlar om att
funktionsmässigt koppla tillkommande bebyggelse till
den odlingsverksamhet som studenter från Göteborgs
Universitet idag bedriver i området, såväl som att knyta an till de två befintliga timrade Bäckastugorna.
Området har ett centralt och naturskönt läge och
skulle potentiellt lämpa sig mycket väl för ett litet tillskott i form av bostäder. Många av de riskfaktorer som
finns på andra platser inom centralorten såsom risk
för olyckor med farligt gods och bullerproblematik bedöms inte vara aktuella här. Inte heller framstår risken
för översvämningar från Vänern som alltför hotande,
baserat på marknivåerna i aktuellt läge. Det är inte
omöjligt att den arkeologiska situationen i området
kan komma att behöva utredas närmare, då det finns
befintliga fornlämningar i nära anslutning till utpekat
område. Vidare är en förutsättning för en byggnation
i området att strandskyddet upphävs i samband med
planläggningen.
Området bedöms som lämpligt för en småskalig utveckling och kommer sannolikt att kunna härbärgera
mångkvalitativa bostäder som kommer att vara naturnära, men ändå har en kort väg in till Mariestads
centrum - sannolikt kommer de transporter som området i utbyggd form generar i huvudsak vara hållbara
sådana; till fots och på cykel. Byggnation i området
bedöms inte nödvändigtvis bidra till att stärka Mariestads centrum, då bebyggelsen förutses bli småskalig.
Marieforsleden norra
Området pekas i befintlig översiktsplan ut som lämpligt för byggnation av såväl flerbostadshus som radhus
och man har även beskrivit att det sannolikt skulle
vara lämpligt att inrymma verksamheter i bottenvåningar i läget, som ett steg i att omvandla Marieforsleden från en genomfartsled till mer av en stadsgata.

Området är intressant för byggnation då det utgör en
bra möjlighet att erbjuda attraktiva, relativt centralt
belägna bostäder och även förtäta i princip så centralt
det alls är möjligt (då förtätning inom Gamla staden
i huvudsak inte kan antas vara aktuell, baserat på dess
kulturhistoriska värden) och på så sätt förhoppningsvis stärka stadskärnan och centrumverksamheterna.
Den östra av de två ytorna framstår som mer lämplig för flerbostadshusbebyggelse och den västra skulle
potentiellt kunna kompletteras med bebyggelse i mindre skala. Att det östra utpekade området är beläget
i direkt anslutning till den kulturhistoriskt värdefulla
fängelsebyggnaden är en faktor att ta hänsyn till vid
utformningen av bebyggelsen.
Den här delen av Marieforsleden är inte längre klassad som farligt gods-led, men sannolikt behöver risker
relaterade till olyckor med farligt gods ändå hanteras,
liksom risken för buller från vägtrafiken. Det östra
området är beläget inom strandskyddat område, men
väl avgränsat från Tidan och Vänern av befintlig bebyggelse och även till stor del redan ianspråktaget av
väg- och parkeringsytor, varpå detta inte bör behöva
utgöra ett alltför stort hinder för byggnation.
Ytterligare en förutsättning för byggnationen är att
Marieforsleden byggs om och karaktärsförändras - en
för kommunen betydande infrastrukturell satsning
som ännu bedöms ligga några år in i framtiden, vilket
medför att detta projekt kommer att bli mer aktuellt
på sikt än vad det är i dagsläget.
Södra Ekudden
Området är högintressant för byggnation då det utgör det enda större område på väster sida om Tidan
som pekas ut i översiktsplanen som framstår som direkt lämpligt för byggnation av ett något större antal
enfamiljshus. Kommunen har idag möjliggjort för
byggnation av ett stort antal enfamiljshus i Sjölyckan;
nordöst om centralortens centrala delar, men ser ett
stort värde i en gradvis utbyggnad i form av olika bostadstyper med olika kvaliteter, jämnt fördelade över
centralortens olika delar i syfte att uppnå en balanserad tätortsutveckling och svara mot olika målgruppers
efterfrågan.
Aspekter som sannolikt behöver hanteras i samband
med en planläggning handlar om att exploatering
i läget står i viss konflikt med naturmark i form av
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skog - denna har dock inventerats i samband med
upprättandet av en nyligen genomförd NVI och inte
befunnits ha alltför betydande naturvärden, varpå bebyggelsen inte omöjligt kan utformas på ett sätt som i
viss mån är anpassat efter detta. Vidare behöver risken
för föroreningar behandlas, då delar av området under
delar av 1900-talet användes som skjutbana. Området är även i viss mån beläget inom det område som
omfattas av det utökade strandskyddet. Det har också
påträffats vissa arkeologiska fynd i relativt nära anslutning till det utpekade området.
Området är i huvudsak så pass höglänt att risken för
översvämningar från Vänern inte framstår som direkt
hotande.
Sammanfattningsvis är det utpekade området väldigt
intressant för utveckling i form av enfamiljshus, då
andra områden med liknande kvaliteter i stort sett
saknas på den västra sidan av Tidan. Vidare utgör en
byggnation på platsen även en möjlighet att mer ingående undersöka eventuella föroreningar i området,
samt sanera dem om behov finns.
Marieforsleden västra
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Nytillkommande bebyggelse bör i huvudsak utformas med hänsyn tagen till spridningskorridoren som
kopplar samman Ekudden med större naturområden
västerut.
Området kan idag uppfattas som en smula perifert beläget, men har potential att på sikt komma att erbjuda
många fina kvaliteter, såsom närhet till såväl natur och
rekreativa ytor som närhet till förskolor, skolor och
matvarubutik.
Marieforsleden södra
Området är i gällande översiktsplan utpekat som
lämpligt för byggnation av bostäder i flerbostadshus
och radhus, och vikten av att möjliggöra en funktionsblandad bebyggelse framhålls, som en del i en framtida karaktärsomvandling av gaturummet.
Byggnation i läget står i viss konflikt med relativt kvalitativ bostadsnära natur och en förutsättning även för
detta projekt är en karaktärsomvandling av Marieforsleden, från genomfartsled till stadsgata, vilket som
tidigare har konstaterats utgör en infrastrukturell satsning som sannolikt ännu ligger en bit in i framtiden.

Området är i gällande översiktsplan utpekat som
lämpligt för byggnation av bostäder i flerbostadshus
och radhus, och vikten av att utforma bebyggelsen så
att verksamheter kan inrymmas i bottenplan ut mot
Marieforsleden framhålls, som en del i en framtida karaktärsomvandling av gaturummet.

Nytillkommande bostadsbebyggelse i aktuellt läge bidrar i nuläget heller inte till någon centrumförstärkning, men har potential att göra det när än mer centrala delar har förtätats.

Det utpekade området framstår som ett på sikt intressant förtätningsprojekt, som inte bedöms kräva några
betydande utbyggnader av VA- eller fjärrvärmenät.
Vad som däremot är en förutsättning för byggnation
i läget är en ombyggnad och karaktärsomvandling av
Marieforsleden, vilket kommer att innebära en stor
infrastrukturell satsning för kommunen och högst
sannolikt ännu ligger några år in i framtiden. Alltså är
det just på sikt som området framstår som intressant
för utveckling - även baserat på att det bedöms vara
rimligt att påbörja en förtätning av tätorten inifrån,
inte minst i syfte att verka för att stärka stadskärnan
och även sett ur en attraktivitetssynvinkel. Således bör
detta projekt kunna bli mer intressant först när en bebyggelseförtätning runt Marieforsledens norra ände
har kommit till stånd.

I gällande översiktsplan pekas aktuella ytor i anslutning till Göteborgsvägen ut som lämpliga för förtätning i form av flerbostadshus, med verksamheter i
bottenplan.

Göteborgsvägen

Det aktuella läget är fördelaktigt inte minst sett ur en
pendlingssynpunkt och kan på sikt utgöra ett intressant förtätningsprojekt, även om det idag inte nödvändigtvis bedöms bidra till någon betydande centrumförstärkning.
En förutsättning för att byggnation i läget ska kunna
komma till är att Göteborgsvägen byggs om och smalnas av för att i mindre utsträckning ha karaktären av
genomfartsled. Denna infrastrukturella satsning bedöms ännu ligga en bit in i framtiden, då kommunen
för närvarande arbetar med att bygga om Stockholmsvägen, vilket också är ett infrastrukturellt projekt av
betydande dimensioner. Vidare är en svårighet relate-

rad till detta den relativt betydande trafikmängd som
förekommer på vägen.
Sjölyckan norra
Den fortsatta utveckling som både i äldre och nyare
planeringsunderlag pekas ut som lämplig i Sjölyckan
- ett område som i äldre dokument går under namnet Nolskogen - är av omfattande dimensioner och
inkluderar många olika typer av bebyggelse. Då utbyggnaden av detta nya område ännu är i ett tidigt
skede är det dock viktigt att se att detta är ett projekt
som kommer att vara aktuellt under lång tid framöver, och som inte kan väntas svara för Mariestads centralorts samlade bostadsbehov varken i närtid eller på
lång sikt, då en hållbar stadsutveckling bör innebära
att olika delar av tätorten utvecklas kontinuerligt och
även svarar för olika delar av behovet och efterfrågan.
På sikt kommer Sjölyckan dock att kunna fylla en ansenlig del av tätortens bostadsbehov och högst sannolikt kommer en kontinuerlig utbyggnad av området
att pågå under relativt många år framöver.
Byggnation i området står i viss konflikt med bostadsoch tätortsnära naturmark, vilket bör ge konsekvenser
för hur området utformas - planering i nutid bör i
första hand ta fasta på att bevara områdets skogsnära
karaktär.
Katthavsviken
Katthavsviken är att se som en del av Mariestads mest
intressanta och viktiga stadsutvecklings och -omvandlingsprojekt i nutid, då projektet bör förstås som en
del i hela den omvandling av Katthavet som på sikt
väntas genomföras och som även synliggörs i gällande
översiktsplan.
Byggnation i läget innebär en möjlighet att utveckla
mycket centrala och kollektivtrafiknära delar av tätorten med en för Mariestads del betydande mängd
bostäder i flerbostadshus; ett för tätorten och kommunen unikt läge och projekt, som står i minimal
konflikt med betydande naturvärden och allmänhetens tillgång till strandlinjen, då de nämnda värdena
överlag bedöms vara mycket låga och området idag i
huvudsak inte är tillgängligt för allmänheten eftersom
platsen i stor utsträckning används för parkering och
bussuppställning.

Utveckling i läget är utöver att det är ett unikt bostadsbyggnadsprojekt av betydande dimensioner därför också att se som en möjlighet att på ett bättre sätt
iordningsställa det för allmänheten viktiga promenadstråket längs med Vänern, för att på sikt kunna skapa
en bättre sammanhängande strandpromenad längs
med sjön.
Det finns ingen motsvarande yta inom tätorten som
ger samma möjlighet att tillskapa en så betydande
mängd bostäder i flerbostadshus i ett så centralt och
kollektivtrafiknära läge. Projektet innebär en betydande möjlighet att stärka Mariestads stadskärna, något
som i allmänhet annars bedöms vara svårt att göra till
följd av förutsättningar som värdefull kulturmiljö och
betydande barriärer inom tätortens mest centrala delar.
Området berörs av vissa risker som för närvarande
utreds och hanteras inom ramen för det pågående detaljplanearbetet. Dessa risker handlar bland annat om
risk för dålig lukt från Mariestads reningsverk, olyckor
med farligt gods, buller, höjda vattennivåer i Vänern,
översvämningar till följd av kraftiga skyfall och föroreningar som ett resultat av tidigare verksamheter på
platsen. Samtliga dessa risker bedöms dock vara på en
hanterbar nivå, och en byggnation i området medför
även flera potentiella fördelar också just relaterat till
dessa risker - dels utgör den ett starkt incitament för
att en sanering av området ska komma till stånd, dels
kan nytillkommande bebyggelse här, rätt utformad,
bidra till att Mariestads skydd från översvämningar i
Vänern stärks.
Strandgården västra
Den i översiktsplanen utpekade utvecklingen som går
under namnet Strandgården västra är av mycket begränsade dimensioner sett som enskilt projekt, men
kan utgöra en pusselbit i utvecklingen av resten av
Katthavsviken, vilken är av betydande dimensioner.
Här kan det inte omöjligt finnas samordningsvinster
att göra.
Risker relaterade till en byggnation i läget är i första
hand knutna till närheten till Vänern och till risk för
olyckor med farligt gods på främst Strandvägen - dock
är den del av Strandvägen som löper förbi det utpekade området inte klassificerad som farligt gods-led.
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Området som pekas ut i översiktsplanen besitter idag
inga betydande naturvärden då det består av en grusad yta, men en viktig aspekt relaterad till planering i
läget är att bebyggelse här bör utformas så att den inte
omöjliggör en förlängning av Sjöhagaparken ner till
Vänern.
I läget finns stora möjligheter att tillskapa kvalitativa och attraktiva bostäder, och som konstaterat kan
förhoppningsvis samordningsvinster förekomma om
byggnationen sker inom samma tidsram som övrig
utbyggnad av Katthavsviken.
Östra Grangärdet
Området möjliggör byggnation av ett relativt betydande antal småhus i den sydöstra delen av tätorten.
Området är beläget relativt nära såväl skolor som förskolor, vilket dock också medför att en byggnation i
läget står i viss konflikt med relativt kvalitativ bostadsnära naturmark som även nyttjas som skolskog.
Platsen är en smula kuperad och överlag bedöms villapriserna i närområdet vara så pass låga att det framstår
som svårt att motivera nybyggnation i läget; det finns
dock inget som talar emot att en förändring av den
situationen kan att ske i framtiden, vilket kan medföra
att utbyggnaden i fråga blir mer aktuell närmare översiktsplanens bortre tidshorisont.
I dagsläget bedöms risken att de transporter som området i huvudsak genererar blir bilburna sådana vara
relativt påtaglig.

SLUTSATS
Denna utredning har syftat till att vidare utreda och
analysera områden inom tätortens något mer centrala
delar som i översiktsplanen pekas ut som lämpliga för
bostadsbyggnation. De olika platsernas planeringsförutsättningar, naturvärden, tillgänglighet, tillgång till
infrastrukturell service, exploateringsmöjlighet och
projektens respektive genomförbarhet har studerats
och resulterat i en sammanfattande bedömning av
respektive plats för- och nackdelar. Det övergripande
syftet har varit att verka för en överlag hållbar tätortsutveckling, att stärka Mariestads centrum och att i
stor utsträckning väga in och ta hänsyn till de värden
respektive plats har i sin nuvarande utformning.
Syftet har även varit att i någon mån försöka utrö64

na och tydliggöra en potentiellt lämplig genomförandeordning för de respektive projekten - något som
naturligtvis är svårt då en sådan ordning är avhängig
såväl olika delar av den kommunala verksamhetens
budgetar och prioriteringar som olika privata aktörers
intressen och önskemål. Naturligtvis kan även ny fakta som framkommer över tid resultera i en förändrad
bedömning.
Vad som utredningen däremot inte har ämnat göra är
att avskriva något av de olika förslag till tätortsutveckling som ges i översiktsplanen som olämpligt, då uppfattningen är att det initiala urvalet redan har gjorts
inom ramen för detta tidigare planeringsunderlag. Att
kommunen avser att utveckla en typ av område innebär heller inte per automatik att andra alternativa områden blir olämpliga att utveckla samtidigt, eftersom
de olika områden som identifieras i översiktsplanen
i relativt stor utsträckning svarar mot olika typer av
behov och önskemål. I syfte att uppfylla kommunens
visioner för bostadsbyggandet på ett hållbart sätt behöver mer omfattande och visionära projekt blandas
med mindre förtätningsprojekt i områden som redan
har tillgång till infrastrukturell service och god kollektivtrafik, och tätorten behöver byggas ut och förtätas
gradvis på ett jämnt fördelat sätt.
På motstående sida redovisas en värderos där de olika
lokaliseringarna har getts poäng utifrån sin respektive
lämplighet sett utifrån de olika bedömningskriterierna. På sidan efter det har platserna ordnats i en lista
utifrån sina respektive poäng, och även placerats ut
längs en mycket preliminär tidsaxel. Ytterligare en viktig aspekt att ha i åtanke är nämligen att de olika bostadsprojekt som översiktsplanen identifierar inte per
automatik bedöms vara lämpliga att genomföra redan
idag - översiktsplanens bortre horisont är år 2030, och
de respektive projekten bedöms komma att bli lämpliga i olika skeden fram till dess.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

EXPLOATERINGSMÖJLIGHET

NATURVÄRDEN

GENOMFÖRBARHET

TILLGÄNGLIGHET

INFRASTRUKTURELL
SERVICE

POÄNG

POÄNG

Marieforsleden norra

19

Sjölyckan norra

23

Södra Ekudden

31

Katthavsviken

16

Marieforsleden västra

23

Strandgården västra

15

Marieforsleden södra

16

Östra Grangärdet
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Göteborgsvägen
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18
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Bäckatorpet

1. D

25

Värderos som illustrerar platsernas respektive förutsättningar
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PRIORITERINGSORDNING BASERAD PÅ POÄNG

1.

31

Katthavsviken

6.

18

Göteborgsvägen

2.

25

Bäckatorpet

7.

17

Marieforsleden norra

3.

23

Strandgården västra

8.

16

Marieforsleden västra

4.

23

Södra Ekudden

9.

16

Östra Grangärdet

5.

19

Sjölyckan norra

10.

15

Marieforsleden södra

Prioriteringsordning, baserad på områdenas respektive poäng

Prioriteringsordning
Som tidigare konstaterat är denna prioriteringsordning av en högst preliminär karaktär, och det är inte
omöjligt att aspekter utöver de utpekade platsernas fysiska förutsättningar och planeringssituation i slutändan kommer att spela in och resultera i att denna ordning behöver omprövas. Vidare kan naturligtvis också
ny fakta eller ändrade förutsättningar påverka.
Baserat på de poäng som de respektive platserna har
tilldelats utifrån de sex bedömningskriterierna har de
inordnats i ovanstående prioriteringsordning.
Med utgångspunkt i de respektive bedömningskriterier som denna utredning grundar sig på framstår
det alltså som mest lämpligt att i första hand utveckla
de olika områdena i Katthavsviken, Bäckatorpet samt
Södra Ekudden - tre projekt som svarar mot olika
delar av bostadsbehovet och kommer att fylla olika
syften. Parallellt med detta bör även utvecklingen av
Sjölyckan fortsätta. Beträffande förtätningsprojekten
kring Marieforsleden och Göteborgsvägen utgör en

ombyggnation av respektive gaturum en förutsättning
för bostadsbyggnadsprojektens genomförande, varpå
dessa kan antas bli aktuella först en bit in i framtiden,
med anledning av att kommunen för närvarande arbetar med att bygga om Stockholmsvägen. Huruvida
Göteborgsvägen eller Marieforsleden först kommer
att bli aktuell för ombyggnation är ännu oklart - möjligtvis är en ombyggnad av Göteborgsvägen förenad
med större hinder, då den är hårdare trafikerad, men
möjligtvis är det också högre prioriterat att förändra
den. Vad som däremot framstår som klart är att projekten längs med Marieforsleden sannolikt med fördel påbörjas inifrån för att sedan fortsätta utåt, från
stadskärnan. Detta bland annat i syfte att verka för att
stärka Mariestads centrum. Angående den utpekade
utvecklingen i Östra Grangärdet står den potentiellt
i viss konflikt med relativt betydande sociala värden,
och framstår även som ekonomiskt svårmotiverad
idag, varpå den bedöms vara mer lämplig att genomföra närmare översiktsplanens bortre tidshorisont.

Översiktsplan 2030 (2018)

Sjölyckan
2018

2030

Katthavsviken
Strandgården västra
Bäckatorpet
Södra Ekudden
Östra Grangärdet
Marieforsleden norra
Göteborgsvägen
Marieforsleden västra
Marieforsleden södra
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Förslag till genomförandeordning

VERKSAMHETER

FLERBOSTADSHUS

SVARAR MOT EN EFTERFRÅGAN PÅ VÄSTRA SIDAN AV TÄTORTEN

Bäckatorpet

OCENTRALT, EKONOMISKT SVÅRMOTIVERAT I DAGSLÄGET

MYCKET SMÅSKALIGT, SVARAR MOT EN PRIORITERAD GRUPPS BOSTADSBEHOV

Marieforsleden
södra

TYDLIG KOPPLING TILL UNIVERSITETETS VERKSAMHET

Marieforsleden
västra

VID EN JÄMFÖRESLE FRAMSTÅR SJÖLYCKANS LÄGE SOM MER ATTRAKTIVT

Marieforsleden
norra

PÅGÅENDE

Sjölyckan

KONKURRERAR I VISS MÅN EFTERSOM BÅDA OMFATTAR SMÅHUS PÅ DEN ÖSTRA SIDAN AV TÄTORTEN

Göteborgsvägen

AVHÄNGIGT STORA KOMMUNALA INFRASTRUKTURSATSNINGAR

AVHÄNGIGT STORA KOMMUNALA INFRASTRUKTURSATSNINGAR

TID

AVHÄNGIGT STORA KOMMUNALA INFRASTRUKTURSATSNINGAR

AVHÄNGIGT STORA KOMMUNALA INFRASTRUKTURSATSNINGAR

SAMORDNINGSVINSTER

Strandgården
västra

KAN SVARA MOT EN STOR DEL AV
KOMMUNENS BOSTADSBEHOV

EN CHANS ATT TILLSKAPA EN BLANDAD STADSDEL

EXTREMT CENTRALT OCH KOLLEKTIVTRAFIKNÄRA

EN FÖR MARIESTAD UNIKT BRA MÖJLIGHET
ATT KOMINERA VERKSAMHETER OCH BOSTÄDER

Katthavsviken

SYNERGIEFFEKTER

SMÅHUS

Södra Ekudden

Östra
Grangärdet

Bebyggelsetyp, beröringspunkter och tongivande förutsättningar

Bebyggelsetyp, beröringspunkter och tongivande
förutsättningar
Katthavsviken utgör en för Mariestad helt unik möjlighet att kombinera en ansenlig mängd bostäder i
flerbostadshus med verksamheter i ett centralt och
kollektivtrafiknära läge.
Bäckatorpet har genom sin kulturhistoriskt intressanta
bebyggelse och odlingsverksamhet en naturlig koppling till Göteborgs Universitets verksamhet och kan
svara mot en prioriterad målgrupps bostadsbehov.
Strandgården västra är liksom Katthavsviken en del av
den större omvandlingen av Katthavet och goda chanser finns för samordningsvinster och positiva synergieffekter.
Södra Ekudden utgör den i dagsläget enda uppenbara
möjligheten att addera villabebyggelse väster om Tidan - något som det finns efterfrågan på - som inte
kräver mycket omfattande kommunala infrastruktursatsningar.

Sjölyckan är ett för kommunen mycket betydande bostadsprojekt och kommer sannolikt att byggas ut kontinuerligt under relativt många år framöver.
Göteborgsvägen har ett på sikt högintressant pendlingsläge, men är avhängigt en betydande ombyggnad av
kommunens vägnät.
Marieforsleden norra är centralt beläget och på sikt
mycket intressant för förtätning, men också avhängigt
en betydande ombyggnad av kommunens vägnät.
Marieforsleden västra har potential att knyta centralorten tätare samman på sikt, men är avhängigt en betydande ombyggnad av kommunens vägnät.
Östra Grangärdet är presumtivt intressant på sikt, men
framstår i dagsläget som ekonomiskt svårmotiverat.
Marieforsleden södra har potential att knyta centralorten tätare samman på sikt, men är avhängigt en betydande ombyggnad av kommunens vägnät.
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Bilaga
Katthavsviken
LOKALISERINGENS
FÖRUTSÄTTNINGAR
Även om denna utredning behandlar olika typer av
områden, med olika förutsättningar och där ny bebyggelse skulle kunna fylla olika syften så är det tydligt
att Katthavsviken utifrån aktuella bedömningskriterier är det tveklöst mest lämpade projektet att genomföra i ett första skede.
Det går också att konstatera att ingen motsvarande
lokalisering finns varken inom tätorten eller kommunen, med motsvarande förutsättningar att utvecklas
med en kombination av ett stort antal bostäder i flerbostadshus och olika typer av verksamheter, i omedelbarhet närhet till god kollektivtrafik, centrumfunktioner och befintlig infrastruktur.
Vidare utgör byggnation på platsen ett tidigt steg i
omvandlingen av hela Katthavet, vilket inom gällande
översiktsplan är utpekad som ett mycket viktigt stadsomvandlingsprojekt för kommunen. Utvecklingen
är också helt i linje med kommunens ambition att i
första hand undanta viktiga grönområden från exploatering och verka för förtätning av redan bebyggda
områden innan ny naturmark tas i anspråk, något
som bland annat framhålls i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Utveckling i läget bedöms också ha
en mycket god potential att stärka Mariestads tätort
och centrum.

Byggnation i Katthavsviken är även i linje med såväl
den fördjupade översiktsplanen för Sjöstaden Fördjupad översiktsplan för Mariestads hamn- och strandområde (2007), den fördjupade översiktsplanen för Mariestad Fördjupad översiktsplan för Mariestad (2013), den
gällande översiktsplanen Översiktsplan 2030 (2018)
och de riktlinjer som anges i kommunens bostadsförsörjningsprogram (2017).
Projektet bedöms också ha potential att bidra till Mariestads kommuns möjligheter att uppnå de nationella
miljömålen; i första hand miljömålen om begränsad
klimatpåverkan och god bebyggd miljö, men en byggnation i läget kan även väntas bidra till att kvalitativa
naturområden kan undantas från exploatering, varpå
även positiv påverkan på arbetet med att uppnå miljömålen om levande skogar, ett rikt odlingslandskap
och ett rikt växt- och djurliv kan finnas.
Fortsättningsvis kan en utveckling av området också
hjälpa Mariestads kommun i arbetet för att uppfylla
de nationella miljömålen om en giftfri miljö och hav i
balans samt levande kust och skärgård, då en förutsättning för projektet är att området saneras till nivå för
känslig markanvändning, samt att det finns stor förbättringspotential för allmänhetens tillgång till denna
idag mycket underutnyttjade plats på Vänerstranden i
samband med ett genomförande av projektet.
Vidare innebär ett genomförande av projektet att
Mariestads kommun bidrar till att uppfylla det övergripande målet i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland (2016) om ett ökat hållbart resande och en fördubbling av antalet resande i
kollektivtrafiken genom en omfattande byggnation i
ett centralt och extremt kollektivtrafiknära läge.

Flygfoto över området, taget innan år 2008
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Bebyggelseförslag ur samrådshandlingen för detaljplan
för Katthavsviken (2015) - perspektiv från Vänern

Bebyggelseförslag ur FÖP Sjöstaden (2007)

TIDIGARE UTFORMNINGSFÖRSLAG
FÖP Sjöstaden (2007)
Efter en arkitekttävling för Mariestads hamnområde som genomfördes under tidigt 2000-tal låg det
vinnande förslaget Under asfalten finns en strand till
grund för en fördjupad översiktsplan, vilken fick namnet Fördjupad översiktsplan för Mariestads hamn- och
strandområde (2007) (ofta kallad FÖP Sjöstaden).
Ett av de områden som den fördjupade översiktsplanen behandlade var just Katthavsviken, där en halvsluten kvartersbebyggelse i mellan två och sex våningar föreslogs. Den bärande idén för bebyggelsen var att
de lägre huskropparna skulle verka för att definiera
gaturummet och de högre avsåg relatera till landskapet Gatuutformningen utgjordes av förlängningar av
befintliga strukturer i Katthavet och parkering avsågs
ske i halvt nedsänkta parkeringsgarage på tomtmark.
Förslaget omfattade även idén att den östra småbåtshamnen skulle förflyttas till det man i förslaget hänvisade till som Katthavshamnen. Katthavets kaj avsågs
bli något mer storskalig, medan båtarna skulle placeras på flytbryggor.

Bebyggelseförslag ur samrådshandlingen för detaljplan
för Katthavsviken (2015) - situationsplan

Dagvatten från platsen avsågs ledas till en förlängning
av Sjöhagaparken, där det skulle fördröjas i runda sedimenteringsdammar.
Man avsåg även att tematrädgårdar inom kvarteren
skulle skapa ett alternativt grönstråk som kunde knyta
samman Karlsholme och Sjöhagaparken.
Detaljplan för Katthavsviken, samrådshandling
(2015)
I samrådsförslaget för detaljplanen för Katthavsviken
illustrerades tillkommande bebyggelse i form av sju
stycken punkthus, även om planförslaget heller inte
omöjliggjorde den utveckling som föreslogs i den fördjupade översiktsplanen.
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Vänern

slänt ca 8 m

GC-bana ca 5 m

förgårdsmark ca 8-9 m

huskropp ca 2 våningar

AKTUELLT UTFORMNINGSFÖRSLAG

innergård 60-65 m

huskropp ca 3 våningar

plantering
ca 4 m

Bebyggelseförslag ur granskningshandlingen för
detaljplan för Katthavsviken (2019) - idésektion

Det aktuella utformningsförslaget för bebyggelsen
i Katthavsviken är en utvecklad version av vad som
föreslogs i FÖP Sjöstaden och består huvudsakligen
av en halvsluten kvartersbebyggelse med upphöjda
gårdar, under vilka parkeringsgarage potentiellt skulle
kunna förläggas.
Tydliga förändringar från förslaget i den fördjupade
översiktsplanen är att lamellhuskropparna har tillåtits
bli något större i syfte att bli praktiskt funktionella.
I syfte att ändå tillskapa kvalitativa gårdsmiljöer med
gott om solljus omfattar detta förslag därför ett något
mindre antal huskroppar än vad det tidigare förslaget
gjorde.
Utformningen av bebyggelsen tar fasta på att tydligt
åtskilja de olika stadsrummen; de semi-publika gårdarna från det helt och hållet publika stråket längs
med Vänern - detta i syfte att dels säkerställa allmänhetens tillgång till strandlinjen, dels skapa goda och
välutnyttjade utomhusmiljöer på innergårdarna. De
upphöjda gårdarna ansluts till markplanet med ett
antal breda ramper och trappor, vilka framförallt på
den sida som vänder sig mot Vänern även erbjuder
sittmöjligheter.
Verksamheter avses i första hand placeras i markplan
mot Vänern, i syfte att förstärka platsens karaktär som
publik strandpromenad. På sikt bör även strandpromenaden kopplas tydligare samman med ett stråk i
den inre hamnen.
Potentiellt kan utrymmet framför verksamheterna
skiljas från själva strandpromenaden/GC-banan med
hjälp av en låg mur, vilken även kan rymma planteringar och sittplatser.
Huvudsyftet med aktuellt förslag till utformning är att
tillskapa tydliga publika och semi-publika stadsrum,
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Bebyggelseförslag ur granskningshandlingen för
detaljplan för Katthavsviken (2019) - situationsplan

med god användbarhet för såväl boende som flanörer längs med stranden. Utöver att bebyggelseförslaget
möjliggör ett stort antal nya bostäder och utrymme
för nya verksamheter vid Vänerns strand syftar det
även till att förbättra allmänhetens tillgång till en idag
relativt otillgänglig plats, med få platsmässiga kvalitéer
och en betydande föroreningsproblematik.

Bebyggelseutredningen visar att ett upphävande
av strandskyddet är skäligt med hänvisning till
Miljöbalken 7 kapitlet 18 c § punkt 6 - att Katthavsviken behöver tas i anspråk för att tillgodose
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Inga motsvarande lokaliseringar finns inom Mariestads kommun eller tätort.

GC-bana
ca 3 m

Bebyggelseförslag ur granskningshandlingen för
detaljplan för Katthavsviken (2019) - perspektiv från Vänern

Bebyggelseförslag ur granskningshandlingen för
detaljplan för Katthavsviken (2019) - perspektiv från sydväst
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