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INNEHÅLLSFÖRTECKNINGSAMMANFATTNING  
Mariestads kommuns beslut om att ta fram en 
lokaliseringsutredning för bostäder grundar sig 
i mark- och miljööverdomsstolens beslut om att 
upphäva en av kommunens detaljplaner på grund av 
otillräckliga skäl för upphävande av strandskydd. 

För att tätorten med Mariestads stadskärna, med sina 
vattennära geografiska förutsättningar, inte ska stag-
nera ur tillväxtsynpunkt, avser detta dokument utreda 
och ange vilket exploateringsområde för bostadsbe-
byggelse som bedöms som det framtida mest lämp-
liga för att komplettera stadskärnans måttliga bebyg-
gelseskala i en begränsad omfattning av två mindre 
flerbostadshus i fyra våningar om som mest totalt 40 
lägenheter.

Den slutliga bedömningen har baserats på kommu-
nens formulerade behov men även Länsstyrelsen i 
Västra Götalands kriterier för upphävande av strand-
skydd. 

Fyra delområden har valts ut inom en 1 km diameter 
kring stadskärnans mest centrala delar och studerats 
närmare. Med hjälp av följande bedömningskriteri-
er (planeringsförutsättningar, natur- och kulturvärden, 
tillgänglighet, infrastrukturell service, samhällsekono-
miska förutsättningar och genomförbarhet, möjlighet 
till exploatering samt inverkan på strandskyddets syfte) 
pekades två delområden ut som mer lämpliga att stu-
dera vidare och jämföra i bedömning av påverkan på 
strandskyddets syfte samt möjligheten att uppfylla 
kommunens mål. Som framkommer ur den samlade 
bedömningen anses område 2 (Gamla staden 4:2, del 
av 4:1) utgöra det bästa alternativet för exploatering 
i linje med kommunens formulerade behov avseende 
stadskärnan och Västra Götalands riktlinjer för upp-
hävande av strandskydd.
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1. INLEDNING
BAKGRUND 
Mariestads kommun strävar efter att skapa så goda levnadsvillkor
för sina invånare som möjligt. Vad gäller invånarnas möjligheter 
att leva, verka och utvecklas är god bostadsmiljö en grundläggan-
de förutsättning.  Bra bostäder är en grundläggande faktor för ett 
hållbart samhällsbyggande och grundpelare i plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). Bostadsbyggande utgör sedan 2014 ett allmänt 
intresse enligt plan- och bygglagen. Det fördes in i lagen för att 
tydliggöra kopplingen mellan planläggningen i PBL och lagen 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1283). 
Detta innebär att kommunerna på lång sikt måste planera för hur 
behovet av bostäder enligt den kommunala bostadsförsörjningen 
kan tillgodoses.

I enlighet med Mariestads ÖP 2030 samt med stöd av Boverkets 
bostadsbehovsundersökning, finns ett övergripande mål om 
tillskapande av 2000 nya bostäder och 4000 nya invånare till 2025. 
Av dessa har angetts att ca 85% av bostadsbebyggandet ska ske i 
centralorten och 15%  i de externa tätorterna. Detta innebär att 
ca 1700 av dessa bostäder bör åstadkommas inom och anslutning 
till Mariestads tätort. Bostadsutvecklingen föreslås ske i anslut-
ning till befintlig service och infrastruktur och i strandnära lägen. 
Den övergripande målsättningen är att tillskapa ca 285 bostäder 
om året från och med 2017. Den samlade utbyggnaden förut-
om på landsbygden och i övriga tätorter bör utgöras dels av ny 
småhusbebyggelse i tätortens utkanter, dels av större flerbostads-
projekt där markreserven är mer generös, och dels av mindre för-
tätningsprojekt i eller i anslutning till Mariestads stadskärna, där 
närheten till service- och infrastruktur är som bäst. Fördelningen 
inom ovan nämnda bebyggelsetyper är inte uttalat men den tredje 
typen har särskilt prioritet bland annat då en sådan utbyggnad i 
högre grad förutsätts kunna utnyttja befintlig infrastruktur och 
service och möjliga attraktiva lägen.

Under 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att en ny 
detaljplan för Gamla staden 4:2 samt del av Gamla staden 4:1, för 
bostadsbebyggelse inom det område som i dagligt tal kallas Hum-
leparken, skulle tas fram. Strandskyddet inom området är upphävt 
men eftersom gällande detaljplan avses ersättas med en ny återin-
träder strandskyddet i enlighet med 7 kap. 18§ Miljöbalken. Mot 
bakgrund av Mark- och miljööverdomstolens beslut att upphäva 
en av kommunens antagna detaljplaner i strandnära läge (Västra 
Ekudden) som gjorde bedömningen att skälen för upphävande av 
strandskydd inte var tillräckliga, vill kommunen nu föregripa ett 
sådant ingripande med en lokaliseringsutredning för att pröva den 
mest lämpliga platsen för bostäder med utgångspunkt i kommu-
nens specifika behov.

BEHOV  
Mariestads kommun upprättade sin bostadsförsörjningsplan 
2017, och i den redovisas planerade insatser för åren 2017-2025. I 
programmet konstateras att boenden för äldre, för funktionsned-
satta samt för unga efterfrågas i kommunen. Tillgänglighetsfrågan 
i kombination närhet till service är därmed mer prioriterad faktor. 
Särskilt gäller detta för stadskärnan, som i högre utsträckning 
uppfyller behovet av service, men som med sitt i stora innehåll av 
äldre bebyggelse brister vad gäller aktuella tillgänglighetskrav.  Bo-
stadsförsörjningsplanen trycker också på att segregation av dessa 
grupper behöver minska varför en generalitet i bostadsbyggandet 
ska eftersträvas. Nybyggnation ska ske utifrån förutsättningen att 

bostäderna ska kunna passa in på samtliga invånare och grupper 
på bostadsmarknaden. 

Behovet är varierat:
• Det behövs fler små lägenheter (1:or) för unga.
• Det behövs “billiga” 2:or för äldre.
• Produktion av större, mer attraktiva lägenheter skapar flytt-

kedjor som också i flyttkedjans ände frigör smålägenheter. 

Det finns alltså ett samtidigt behov av smålägenheter för lägre 
inkomster och lite större, för grupper i med bättre ekonomiska 
förutsättningar. Däremellan är bostadsbehovet för barnfamil-
jer beroende av ovan nämnda flyttkedjor för att bostäder inom 
småhus och radhusmarknaden ska kunna frigöras. Beredskapen 
för nyanlända är också en faktor som är mer svår att förutse, men 
även här är bostadssegregation viktig att motverka.

Det råder stor bostadsbrist i Sverige och en god bostadsstandard 
i kombination med en god lokal samhällsutveckling är också 
bidragande i konkurrensen om inflyttning och tillväxt. 

Nationella mål som är viktiga för Mariestads bostadsbebyggelse 
med bärighet på denna utredning:
• Sammanlänkade städer stärker regioners utveckling 
• Förtätning och minskad biltrafik ger hållbara städer
• Samverkan utvecklar små orter och glesbygd
• Hållbart byggande ger livskvalitet
• Universiteten och högskolor driver den regionala tillväxten
• Utbyggd kollektivtrafik gynnar regional utveckling
• Förnybara energikällor ger fossilfritt energisystem
• Skyddad natur ger välbefinnande och hälsa
• Generationsmålet - nästa generation ska få ett samhälle utan 

miljöproblem
• Jämställdhet - Män och kvinnor ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv. För att förbättra bostads-
försörjningen ur ett jämställdhetsperspektiv ska arbetet av 
befrämjande av olika åsikter i planprocessen, av olika upp-
låtelseformer i själva byggandet, och frågor som trygghet, 
tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.

• Folkhälsa. Möjlighet till delaktighet i samhällslivet, god social 
och jämställd livsmiljö, bostäder med god tillgänglighet, med 
miljöer som ska uppfattas som trygga och inbjudande.

• Integrationsmål - lika rättigheter, skyldigheter och möjlig- 
heter för alla. (Kommunens alla områden ska upplevas som attrakti-
va och trygga för alla invånare och utgöra hälsosamma och goda miljöer)  

Kommunen lägger stor vikt vid att tillkommande bostadsfastig-
heter ska vara attraktiva för byggnation. Attraktivitetsbegreppet 
anser kommunen utgöras av att den aktuella platsen ska uppfylla 
sådana egenskaper att det finns stora skäl att anta att en bostads-
bebyggelse kommer att uppföras. Detta innebär att läget ska vara 
lättillgängligt, ha närhet till Mariestads centrums serviceutbud 
som återfinns i stadskärnan, samt vara välförsett avseende kollek-
tivtrafik. Attraktivitet avser även närheten till omgivande områden 
och närhet till rekreation och friluftsliv samt skönhetsvärden 
kopplat till bostaden med möjlighet till fina utblickar. Attraktivitet 
och genomförbarhet har en stark koppling till varandra i en kom-
mun av Mariestads storlek och geografiska läge där det allmänna 
exploateringstrycket är svagare än i landets tillväxtregioner.  

Detta innebär att kommunen värderar hur pass attraktiv marken 
är för byggnation utifrån efterfrågan, såsom sjöutsikt och närhet 
till centrum mm. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är 
inriktningen att det aktuella projektet ska vara en förtätning av 
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staden, och inte en utvidgning. Med förtätning avser kommunen 
att befintlig infrastruktur ska kunna nyttjas och att det kommuna-
la verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppstjänster 
inte behöver utvidgas.

Våren 2019 hade kommunen planlagt för ca 130 st bostadsmöjlig-
heter i centrala Mariestad och bostadsbyggandet i viss utsträck-
ning tagit fart, delvis tack vare ett antal omvandlingsprojekt från 
kontor till bostad. Moderna och tillgängliga bostäder är dock 
fortfarande en bristvara i stadskärnan. Hur ska tätorten som hel-
het ska utvecklas i förhållande till befolkningsökningen efter 2025 
är ej ännu uttalat, men beredskap behöver finnas för ytterligare 
förtätning.

SYFTE
Mariestads stadskärna förefaller i stora drag inneha de mest 
optimala kvaliteterna för de typer av bostäder som prioriteras i 
bostadsförsörjningsprogrammet. Här finns tillgången på kommu-
nal och kommersiell service, tillgång till högre utbildning, närhet 
till kommunikationer och därtill en vacker stadskärna med delvis 
historisk bebyggelse och parkmiljöer både för lek och vila. Det 
vattennära läget utmed Tidan och Vänerns strand är rekreations-
miljöer som kan utvecklas i samband med nyexploatering till en 
rikare vardagsmiljö. Vad som saknas i den omedelbara stadskär-
nan är närhet till förskolor och skolor i de lägre åldersgrupperna, 
varför det kan vara mindre praktiskt som läge för barnfamiljer. 

Målet som denna lokaliseringsutredning syftar till är möjligheten 
att finna ett lämpligt område för ett centralt beläget komplette-
ringsprojekt om ca 40 lägenheter. Detta kan ske med olika typ av 
bebyggelse, men för enkelheten och jämförbarheten har vardera 
område testats med två stycken flerbostadshus i fyra våningar 
med ett lägenhetsantal om ca 20 lägenheter vardera. 

Syftet med lokaliseringsutredningen är därmed att utforma ett 
prioriteringsunderlag och peka ut den mest lämpliga platsen för 
nya bostäder i mindre flerfamiljshus i Mariestads stadskärna. Lo-
kaliseringsalternativen bedöms ha någorlunda likvärdiga möjlig-
heter avseende närhet till service och kommunikationer. De valda 
alternativen bedöms dessutom kunna bidra till att stärka stadskär-
nans utbud i stort av handel, kultur- och nöje. 

METOD 
Utredningen inleds med en kartläggning av Mariestads aktuella 
förutsättningar i form av nationella, regionala och kommunala 
ställningstaganden, befintlig fysisk miljö och miljövärden. Utifrån 
förutsättningarna har sedan utredningen avgränsats till ett geo-
grafiskt område inom vilket syftet med exploateringen anses möj-
lig att uppfylla. Inom avgränsningen har fyra olika lokaliserings-
alternativ studerats. Platserna har inventerats utifrån 6 bedöm-
ningskriterier beskrivna nedan. Kriterierna ligger sedan till grund 
för en sammanvägd bedömning av platsens lämplighet för plane-
rad verksamhet. De olika alternativen har jämförts med varandra 
och poängbedömts, vilket synliggör alternativens relevans för den 
fortsatta kommunala planprocessen. 

Avslutningsvis har det bästa (med flest poäng) och det näst bästa 
alternativet jämförts i en avvägning som också omfattar en utvär-
dering av det bästa alternativets skada på strandskyddet och om 
det finns möjligheter till alternativa utformningar för att minime-
ra en möjlig sådan skada.

BEDÖMNINGSKRITERIER
Planeringsförutsättningar
Befintliga förhållanden på platsen bedöms idag från såväl 
planmässiga som faktiska förutsättningar. Tidigare kommunala 
ställningstagande avseende den fysiska planeringen i form av an-
tagna detaljplaner och översiktsplanen är vägledande för framtida 
processer och markanvändning. Samtidigt är stadsbyggande en 
föränderlig process och möjligheter och risker att bygga på en 
plats behöver studeras utifrån nuvarande markanvändning. 

Natur- och kulturvärden 
En översiktlig genomgång av platsens befintliga värden, even-
tuella skyddsvärda miljöer, riksintresse, samt huruvida sådana 
påverkas av en exploatering. Ur hållbarhetssynpunkt behöver ock-
så hänsyn tas till naturens- och ekologins egenvärde och funktio-
ner och hur människor genom planering och byggande påverkar 
dessa aspekter. Vilka naturvärden finns på platsen? Hotar en 
eventuell bebyggelse denna? Kan utformning och anpassning 
göras för att minska en eventuell sådan påverkan?

Tillgänglighet 
Trafikmönster och tillgänglighet bedöms utifrån ett förväntat 
rörelsemönster mellan bostad, arbete, målpunkter och kommuni-
kationer. Att i sin vardag kunna färdas till fots eller med cykel är 
mycket viktigt ur ett hållbarhets- och jämlikhetsperspektiv. Trafik-
säkerhet - såsom hastighetsdämpande åtgärder och samordnings-
vinster studeras. Är platsen väl integrerat i ett befintligt gatu- och 
kommunikationsnätverk - eller krävs omfattande utveckling av 
detta kring platsen.

Infrastrukturell service 
Den infrastrukturella servicen bedöms utifrån om servicen finns 
på platsen eller behöver byggas ut. Tillgången till vatten- och av-
loppsledningar och fjärrvärme studeras. Krävs stora omledningar 
eller följdinvesteringar. Finns eventuella samordningsvinster med 
andra närbelägna exploateringsprojekt.

Möjlighet till exploatering 
Platsens exploateringsmöjligheter bedöms utifrån ett förväntat 
ytanspråk och utbredning, påverkan på angränsande funktioner 
och landskapsbild samt restriktioner att ta hänsyn till. Detta 
handlar om potentiella hinder att bygga på platsen i form av risk 
för påverkan på naturvärden, översvämning, svåra geologiska 
förhållanden, bullerpåverkan, motstående intressen etc. Behövs 
planändringar, tillstånd enligt miljöbalken eller markinköp. Med-
för exploatering betydande miljöpåverkan.

Samhällsekonomiska förutsättningar och genomförbarhet
Intresse från byggherrar; såväl privata som offentliga är avgö-
rande för bostadsprojekt att komma till stånd, särskilt i mindre 
orter utanför storstadsområdenas exploateringstryck. Platsens 
attraktivitet i kombination med attraktionskraften i projektet i 
sig samt dess kostnadseffektivitet kommer slutligen ge svaret 
om platsen alls kommer att kunna bebyggas eller ej. Vad gäller 
Mariestad finns också andra hänsyn som påverkar möjligheten till 
förtätning i anslutnings till stadskärnan, förutom strandskyddet. 
Detta är exempelvis anpassning till kulturhistoriska värden samt 
att tillgången på ytor med sk ”läge” är begränsad. 

Exploateringstrycket är, trots kommunens högst ställda ambitio-
ner avseende befolkningstillväxt, generellt sett betydligt lägre än i 
storstadsregionerna. Dessa krassa marknadsekonomiska förut-
sättningar innebär att kommunen måste prioritera att planlägg-
ning sker i lägen med en faktisk möjlighet till realiserbarhet. 
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Balansen mellan att exploatera attraktiva lägen och att säkra 
allmänhetens tillgång till den samma är en samhällsutmaning för 
tätorter i strandnära lägen då dessa två aspekter ofta men inte per 
automatik står i konflikt med varandra.

Genomförbarheten poängbedöms liksom övriga bedömningskri-
terier och har en likvärdig viktning i poängskalan. Det ska dock 
betonas att det i praktiken är detta kriterium som tillsammans 
med det föregående har störst tyngd ur intressentperspektiv och 
mest bärighet på projektets framtida realiserande.

Inverkan på strandskyddets syfte
Då syftet med lokaliseringsutredningen grundar sig i ett tidigare 
avslag i Mark- och miljööverdomstolen för en av kommunen 
antagna detaljplaner inom strandskyddat område p.g.a otillräckliga 
skäl, utgörs ett av bedömningskriterierna av de möjliga alternati-
vens inverkan på strandskyddets syften. Mariestads tätort är som 
tidigare beskrivet lokaliserat i anslutning till Vänern och Tidan, 
vilket skapar en intressekonflikt mellan att säkerställa strandskyd-
det och att utveckla de centrala delarna av staden. Lokaliserings-
prövningen avser utvärdera varje områdes inverkan på strand-
skyddets syfte och detta kriterium ger poängavdrag i förhållande 
till omfattningen av påverkan på strandskyddets syfte. 

2. Förutsättningar
 
NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Miljömål 
Av de 16 nationella miljömål som finns i Sverige är nedanstående 
är 6 relevanta för den fysiska planering inom Mariestads tätort.  
Den vikt de respektive målen har för just det som avses behandlas 
inom ramen för denna utredning är av varierande karaktär. 

Begränsad klimatpåverkan
“Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 
människors påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås 
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås”  Det miljömål som kanske har störst bety-
delse för vilken stadsutveckling som är att se som mest önskvärd 
för Mariestads del är miljömålet om begränsad klimatpåverkan. 
Olika faktorer som kommunen har möjlighet att styra är: 

• Val av hållbara och närproducerade material i byggprocessen 

• Planering av nya områden som ger minskade vardagstran-
porter och goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik och 
miljövänliga trafikslag. 

Delmålet att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska 
minska med 70% senast år 2030 jämfört med 2010 innebär för 
den kommunala planeringens del att det i första hand bör pla-
neras för nya bostäder i lägen 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 ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits 
av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mång-
falden.” När Mariestads gällande översiktsplan antogs sommaren 
2018 fanns det 223 markområden inom kommunen som var 
definierade som förorenade, dock ingen av de här aktuella områ-
dena. Främsta orsak till föroreningarna beror främst på direkta 
markutsläpp från tidigare industriverksamheter. Andra källor kan 
vara luftföroreningar och markutfyllnader gjorda med förorenade 
massor. Utförda undersökningar har också visat på miljögifter i 
fisk och sediment i Vänern samt att utsläpp av koppar, kvicksilver 
och zink har ökat de senaste åren.

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
“Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmå-
ga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en 
hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvär-
den. 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.” Miljömålet är även rele-
vant för Vänerns skärgårdar, då förhållanden i många avseenden 
är likartade. Relaterat till miljömålet är för kommunens del även 
allmänhetens tillgång till Vänern och Tidan, något som föreslås 
förbättras genom en sammankopplande strandpromenad. 

Levande skogar 
“Skogens och markens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturvärden och sociala 
värden värnas.” För Mariestads kommuns del har kommunen som 
ambition att stadsnära skogar ska bedrivas med hänsyn 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.

God bebyggd miljö 
“Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en regional och global miljö. Natur- och kul-
turvärdena ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” Länssty-
relsen i Västra Götalands län har beslutat om ett tilläggsmål miljömålet 
”God bebyggd miljö” som säger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utvecklas utan att tätortsnära skogsmark som har högt socialt/ekolo-
giskt värde tas i anspråk, så att möjligheten till stadsnära rekreation inte 
försämras. Ytterligare regionalt tilläggsmål i Västra Götalandsregionen är 
att ekosystemtjänster ska synliggöras i fysisk planering.” Kvaliteter i den 
byggda miljön, samt bostadskvaliteter för den enskilde, som tar 
stöd i plan- och bygglagstiftningen bör resultera i god bebyggd 
miljö. För Mariestads kommuns del är miljömålet relaterat till att 
ta vara på befintliga kvaliteter i det redan byggda, att skapa balans 
mellan bebyggelse och kringytor som harmonierar med stadens 
övriga stadsbyggnadsprinciper.

Ett rikt växt och djurliv 
“Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem 
samt deras funtkioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktig 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.” Spridningskorridorer och 
habitat finns även i vår närmiljö i stadskärnan. Habitat för skydds-
värda arter behöver värnas i den fysiska planeringen.
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kollektivtrafik samt tekniska system på delregional nivå.
• Behov av att hantera inomregional omflyttning av arbetstill-

fällen. 
Strategin genomförs på kommunal nivå genom att planera för 
goda livsmiljöer, överbrygga föreställda barriärer och arbeta med 
restidsförkortning. På delregional nivå föreslås en gemensam 
programskrivning för bostadsplanering. 

För lokaliseringsutredningen för Mariestads stadskärna är genom-
förbarhet och attraktion en central bedömningsfråga. Staden och 
den specifika platsen är konkurrensutsatt. Att val till investering, 
etablering eller inflyttning kommer Mariestad till del har delvis 
med ortens särskilda karaktärsdrag att göra. Kvaliteter som åter-
finns i en relativt småskalig bebyggelsestruktur med tydliga kultur-
historiska värden och närheten till Vänern och vatten i allmänhet. 
Detta uttalas också i kommunens vision, Vision 2030.

Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Göta-
land - Programperiod 2017-2030 med utblick 2035
Programmet är antaget i regionfullmäktige 2016 och har i princip 
inarbetat tidigare målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg. 
Trafikförsörjningsprogrammet är utvecklat tillsammans med regi-
onens kommuner, och beskriver översiktligt fyra delmål: Att öka 
andelen hållbara resor med en fördubbling av kollektivtrafikresan-
det, attraktiv kollektivtrafik, alla resenärsgrupper ska beaktas samt 
slutligen minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken. 

Den långsiktiga visionen för Skaraborg att utvecklas till en 
konkurrenskraftig region baserad på hållbar utveckling, attrak-
tivt boende och en miljö som stimulerar företag och näringsliv 
ansluter till strukturbilden som tidigare beskrivits. Detta genom 
att etablerade stråk och anslutningar ska utvecklas, samt genom 
att resor inom Skaraborg och resor till angränsande kommuner 
samt resor med stadstrafik ska förbättras. De stråk som är viktiga 
för arbetspendlingen och möjligheten för Mariestad att utvecklas 
som bostadsort är resandet med Kinnekullebanan mot Lidköping 
och i vidare bemärkelse med Göteborg i väster och Örebro i 
öster, samt längs riksväg 26 som på det regionala planet förbinder 
Mariestad med Skövde och i ett vidare perspektiv med Karlstads-
området norrut samt med Jönköpingsområdet söderut. 

REGIONALA STÄLLNINGSTAGANDEN
 
Strukturbild Skaraborg 
Skaraborgs kommunalförbund utgör ett delregionalt samarbe-
te inom de tidigare Skaraborgskommunerna (Nordöstra delen 
av västra Götalands län). I samverkan med Chalmers Tekniska 
Högskola och Tillväxtverket togs 2014-15 Strukturbild Skaraborg 
fram för att gemensamt utveckla en långsiktigt hållbar struktur-
bild av framtiden. Strukturbilden ser Skaraborgsregionen som 
en nätverksstad om 260 000 invånare. 7 planeringsstrategier är 
framtagna för att åstadkomma att
• Skaraborg samverkar i ett robust och anpassningsbart nätverk.
• Skaraborg hamnar mitt i sitt omland.
• Alla Skaraborgs resurser bidra till utveckling

Detta arbete föreslås kunna ske med hjälp av följande strategier 
där strategi 1, 2 och 7 är beslutade att prioriteras:
1. Mötesplatser - En framtida arbetsmarknad och kompetens-

försörjning av Skaraborg
2. Tillgänglighet - Transportinfrastruktur och flexiblare kollek-

tivtrafik för en lokal arbetsmarknadsregion.
3. Boende - utveckla en gemensam plan
4. Strategi 4: LINK-områden - Lokal utveckling i Natur- och 

kulturnära lägen.
5. Integration - Ett samhälle där alla får och kan bidra
6. Förvaltningssamarbete - tekniska system och kommunal 

verksamhet
7. Samhällsbyggnadskollegium 

I strategi 2 som berör utvecklandet av Skaraborg till en lokal 
arbetsmarknad i stället för en uppdelad, fyller utvecklandet av 
Mariestad som bostads- och arbetsort en viktig funktion. Stråken 
mot  de större noderna Skövde och Lidköping förbättras succes-
sivt. Utöver strategi 2 har strategi 3 som behandlar boendefrågan 
bäring på denna utredning. Strategin pekar på: 
• Behovet av boendemiljöer med ett brett spektrum av kvalite-

ter i olika delar av Skaraborg.
• Behovet av samplanering av boende med infrastruktur och 

Illustration av de 7 strategierna från Strukturbild Skaraborg 
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KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 
Vision 2030
I december 2010 antog Mariestads kommunfullmäktige en ny 
övergripande vision som uttrycker en önskan om hur kommunen 
ska se ut år 2030. Visionen ska vara ledande i både små och stora 
beslut gällande vad kommunen ska lägga tid, pengar och andra 
resurser på. Den är därför viktig i kommunens interna målstyr-
ning men förhoppningen är att visionen även ska inspirera andra 
till att vara med och forma framtidens Mariestad, såväl enskilda 
invånare som företag, föreningar och organisationer. Visionens 
fem byggstenar är.

• Den stolta sjöstaden
Mariestad utvecklas som en Sjöstad med hjälp av kvaliteterna 
längs Vänern och Tidan som synliggörs och förbättras i strand-
promenaden. 

• Centrum för trädgårdens hantverk
Utvecklingen av de ytor och rum som behövs för att trädgårdens 
hantverk och forskning ska blomstra synliggörs i tillväxten och 
skötseln av Mariestads gröna rum. 

• Ledande inom hantverkets akademi
Goda studie- och forskningsmiljöer utvecklas i högre grad när 
de koncentreras. Genom att utveckla Högskoleplattformen och 
samla verksamheterna kan detta öka.

• Internationellt arbete
Mariestad har goda förutsättningar för hållbar utveckling genom 
strategisk förtätning och nya rörelsemönster i staden.

• En naturlig mötesplats
Mariestad vävs samman på ett nytt sätt i och med nya kopplingar 
inom samt till och från staden. Detta möjliggör nya möten och en 
stad som är lättare att röra sig i.

ÖP 2030 Mariestad
Mariestads kommun antog under 2018 en ny översiktsplan som 
skall ligga till grund för den kommunala planeringen: Översikts-
plan, ÖP 2030.

I ÖP 2030 anges ett antal övergripande principer för kommunens 
planeringsarbete samt översiktligt bedömda som lämpliga platser 
för nybyggnation av bostäder respektive verksamheter. Fyra 
övergripande principer pekas ut som vägledande för den fysiska 
planeringen: 

• Förstärka nätverk, överbrygga barriärer 

•  Bygga längs befintlig infrastruktur och service 

•  Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena  

• Stärka regionalt samarbete

Fördjupad översiktsplan
Den fördjupning som antogs för tätorten Fördjupad översikts-
plan för Mariestad 2013-2030 (antagen 2013) är helt inarbetad i 
översiktsplanen som formellt ersatte den.

Tre övergripande principer för tätortens utveckling är 
• Aktivera - synliggöra strandlinjen
Kontakten med vattnet (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 ett nytt sätt
För ökad användning av strandpromenaden och huvudstråket 
samt för att koppla samman områden på nya sätt föreslås delpro-
jekt som skapar nya förbindelser. Kopplingarna är framför allt 
nya gång- och cykelvägar som knyter samman staden och korsar 
fysiska och sociala barriärer.

Bostadsförsörjningsprogram
Ett av Mariestads allra största styrkor som boendekommun be-
döms handla om möjligheten att erbjuda vattennära och natur-
sköna bostäder, något som bland annat lyfts fram i Vision 2030.
Bostadsförsörjningsprogrammet upprättad 2017 redovisar de pla-
nerade insatserna för åren 2017-2025. Huvuddragen är beskrivna 
i denna utrednings bakgrunds- och behovstext. Merparten av 
måluppfyllelsen med 285 nya bostäder/år tillgodoses med nya 
småhustomter, men behovet av andra boendealternativ särskilt 
med närhet till stadskärnas serviceutbud poängteras.

Efter färdigställda ombyggnader i stadskärnan i det kommunala 
bostadsbolaget Mariehus regi finns det nu en brist på centralt 
belägna projekt för framtiden och en obalans mellan tillgången 
till centralt belägna flerbostadsprojekt och tillgången på småhus-
tomter befaras uppstå. Detta befaras kunna leda till oönskade 
inlåsningseffekter och bostadsbrist. Även bostadssituationen för 
familjer är beroende av en nyproduktion av flerbostadshus vilket  
som tidigare beskrivits stimulerar flyttkedjor, och på sikt frigöra 
bostäder i det befintliga beståndet och lösa bostadsmarknadens 
inlåsningseffekter.

Parallellt med kommunens analys (och länsstyrelsens bostads-
marknadsanalys) som visar att det råder underskott på bostäder 
för äldre, ungdomar, nyanlända och invånare med funktions-
nedsättning redovisar bostadsförsörjningsprogrammet ett antal 
riktlinjer för ett hållbart bostadsbyggande, som kan innebära 
intressekonflikter och prioriteringssvårigheter för kommande 
planprocesser. 

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

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

• Kommunen avser 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 vär-
den stärks och en långsiktig hållbar utveckling säkerställs. 



LOKALISERINGSUTREDNING Strandskydd och framtida bostadsbyggande i Mariestads stadskärna
sid. 9

Utdrag ur Mariestads ÖP 3030 
Orangea områden tillagda för denna utredning

• Bebyggelseutvecklingen ska kopplas till infrastrukturen. 
Kommunen ska verka för att förstärka det småskaliga nätver-
ket av väginfrastruktur. 

• Ny bebyggelse ska främja hållbara livsstilar och säkerställa 
energieffektivitet i både produktions- och driftsskede, 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 bilberoende. 

• Kommunen ska testa nya byggnationsmodeller som involve-
rar aktörer från offentlig, privat och idéell sektor och på så 
vis säkerställa nybyggnad och ombyggnad av bebyggelsen. 

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

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

• Vid bebyggelseutveckling ska kommunen säkerställa god 
tillgänglighet till tätortsnära naturmark.
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Kulturmiljöprogram Mariestads kommun 2018 
Arbete med kommunövergripande kulturmiljöprogram pågår 
men är ej färdigställt. Som planeringsunderlag används tills vidare 
det arbetsmaterial som hittills finns framtaget. Utredningens 
samtliga lokaliseringar har alla inslag av kulturhistoriskt värdefull 
miljö i sin närhet.

Mariestads kommuns klimatanpassningsplan
Klimatanpassningsplanen är ett styrdokument framtagen med 
syfte att för kommunens del analysera konsekvenserna av de 
globala klimatförändringarna. Dokumentet avgränsar sig till 
konsekvenserna för de kommunala verksamheterna samt för 
naturmiljön och belyser de risker som förknippas med dessa (bl.a 
översvämningsrisk, risker vid värmebölja, risker för skred mm)

Strategier som berör den fysiska planeringen är resurshushållning 
och kapacitet i den kommunala infrastrukturen, som vägnät och 
VA-nät.

Översvämningsrisk vid kraftiga skyfall har blivit en alltmer prio-
riterad fråga. För att få en överblick av översvämningssituationen 
vid kraftiga skyfall har kommunen i samband med planläggning-
en av Katthavsviken låtit utföra en skyfallskartering av ett större 
geografiskt område i anslutning till de centrala delarna. Kartering-
en förutsätts kunna användas för såväl denna utredning som för 
lämpliga strategier i specifika detaljplaner.

Utsnitt ur klimatanpassningsplanen avseende kommunens fysiska planering 
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Befintlig infrastruktur och service, Mariestads tätort

INFRASTRUKTUR OCH SERVICE 
Järnväg
Kinnekullebanan, som binder samman Älvsborgsbanan (Borås- 
Lidköping) med Västra stambanan löper genom Mariestads 
stadskärna. Banan är inte elektrifierad, och i nuläget trafikeras 
Mariestads stadskärna med den låga hastigheter 40 km/h. De 
övergripande ambitionerna med att korta restiderna till och från 
Mariestad innebär att en utveckling av Kinnekullebanan vore 
önskvärd. Vid planläggning i närheten av järnvägen behöver 
både risken för buller från tågtrafiken och risker med farligt gods 
hanteras. I nuläget sker inga sådana transporter, men beredskap 
behöver ändå finnas. Mindre sällan trafikerade industrispår an-
sluter också till Kinnekullebanan, där enstaka godstransporter till 
Katrineforsområdet också löper genom stadskärnan i östvästlig 
riktning.

Kinnekullebanans inverkan på stadskärnans fysiska uppdelning 
av Gamla staden (med tillhörande kvarter väster om banan) samt 
Nyestan (öster om densamma) är inte att förringa. Som störande 
element utgör den i dagsläget ingen påtaglig effekt, annat än för 
biltrafiken. Vid en utbyggnad av Kinnekullebanan är sannolikhe-
ten hög att barriäreffekten förstärks. 

Vägtrafik
E20 mellan Göteborg och Stockholm passerar söder om tätorten 
och innebär inte en lika stor barriär för tätortsutvecklingen. De 
mest trafikerade stråken inom tätorten bedöms vara ringleden 
Marieforsleden, Stockholmsvägen samt Göteborgsvägen/Nyga-
tan.

Farligt gods
Rekommenderade leder för farligt godstrafik på vägnätet där 
leder inte genom stadskärnan där utredningens platser är belägna.  
Utredningsområde 3 (Del av Milstensparken) är det område som 
är närmast beläget led för farligt gods, där sekundär led leds om 
från Stockholmsvägen österifrån till Mariagatan norrut. Leden 

är belägen något mer än 150 m från utredningsområdet. Farligt 
godstransporter kan dock ske längs hela vägnätet och är särskilt 
att beakta i närområden till industrier och drivmedelsstationer 
etc. Som beskrivet ovan utgör även Kinnekullebanan en farligt 
godsled i möjlig bemärkelse.

Riksintressen 
Riksintresse för kommunikationer
• Europaväg 20, E20, ingår i det nationella stamvägnätet som 

riksdagen har fastställt. Sträckorna Malmö-Göteborg och 
Örebro-Stockholm ingår även i det av EU utpekade Trans 
European Transport Network (TEN_T). Dessa är av särskild 
internationell betydelse. Väg E20 utgör en viktig förbindelse 
mellan Sockholm och Göteborg samt vidare söderut mot 
Öresundsområdet. 

• Riksväg 26 Ingår i det nationella stamvägnätet och har sär-
skild nationell betydelse. RV 26 utgör en viktig förbindelse i 
nord-sydlig riktning med Värmland och Dalarna i Norr och 
Jönsköpingsregionen och Halland i söder. 

• Kinnekullebanan är av särskild regional betydelse, som 
tidigare beskrivet används den framför allt för persontrafik. 
Kinnekullebanans nationella betydelse kan komma att öka då 
den i högre utsträckning än nu skulle kunna avlasta Västra 
stambanan trafikmängd.

Service
Framkomligheten mellan tätortens yttre och inre delar är god 
såväl för bil som till fots och med cykel, även om ån Tidan och 
dess utlopp samt intilliggande industriområden styr trafikrörelser 
och bildar barriärer. Merparten av stadens service är orienterat 
längs de tre större trafikstråken och förutom de mer centrala 
delarna av tätorten utgörs området Haggården från Göteborgsvä-
gens anslutning till E20 och riksväg 26 av ett större industri- och 
handelsområde med många arbetsplatser.  

Gymnasium

Förskola

Grundskola

Gymnasium

Förskola

GrundskolaGrundskola
Förskola
Gymnasium
Högre utbildning (DaCapo)
Järnvägsstation, Resecentrum
Pendelbusshållplats
Bibliotek
Teater, biograf
Badhus
Vårdcentral, sjukhus
Handel
Restauranger

SERVICEKARTA SKALA 1:20000
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BEBYGGELSE OCH TÄTHET 
Mariestads centralort domineras idag av lägre bebyggelse 
- en betydande del av tätorten utgörs av enfamiljshus. De mest 
centrala delarna, Gamla stan, Nyestan och närliggande kvarter, 
består i huvudsak av flerfamiljshus i 2-3 våningar. Bebyggel-
se över 4-5 våningar är mindre vanlig.  Av denna anledning är 
befolkningstätheten i stadskärnan låg. En förtätning vore positiv 
ur flera aspekter; förutom att gynna hållbara transporter och 
effektivisera utbyggnaden av den infrastrukturella servicen kan 
förtätning inom stadskärnan i hög grad bidra till att stimulera 
förutsättningarna för småskalig centrumhandel och stadsliv samt 
ge fler invånare med behov av tillgängliga bostäder, närhet till 
service mm ett enklare och rikare vardagsliv.

Man kan generellt peka på ett antal principer för att höja boende-
koncentrationen i centrala lägen: 

• Omvandling av kontors- och annan centrumbebyggelse 

• Omvandling av industrimark/hamnområden 

• Rivning av bebyggelse med lägre bostadskoncentration till 
förmån för nybyggnad med högre. 

• Omvandling/ingrepp i grönstrukturen  

• Omvandling av annan allmän platsmark som torgrum och 
platsbildningar. 

• Påbyggnad av befintlig bebyggelse/tredimensionell fastig-
hetsbildning, med högre bebyggelse. 

• Utnyttja kapaciteten inom existerande vattenområden för 
konceptboende på vatten/brygga

Hinder för denna förtätning kan i många fall bottna i att de 
intressekonflikter som alltid finns kring markens användning i 
den historiska stadskärnan är särskilt hög. Detta både avseende 
själva bristen på lämpliga markytor, och att de ytor som attraherar 
investerare också ofta har inneboende kvaliteter som behöver 
värnas; samt ytterligare det faktum att stadskärnans innehåll utgör 
ett mycket högre allmänt intresse - dvs inte bara finns till för 
närboende. Hinder för ovanstående omvandlingsprocesser kan 
utgöras av: 

• Omfattande överprövande av detaljplaner i planprocessen. 

• Höga saneringskostnader i samband med omvandling. 

• Att befintlig byggnadsteknisk standard kräver stora investe-
ringar för en omvandling, eller exempelvis inte konstruktivt 
tål en påbyggnad. 

• Natur- och kulturvärden eller rekreativa värden. 

• Hållbarhetsaspekter vid rivning i kombination med äldre 
bebyggelses kulturhistoriska värde innebär att omvandling 
som i högre utsträckning skulle innebära rivning av befintligt 
bebyggelsebestånd, bedöms som mindre sannolikt och något 
som endast skulle kunna förekomma i enstaka fall. 

• Ytkrävande parkeringslösningar 

• Störningar från omgivningen/svag attraktionskraft 

• Strandskyddslagstiftningen för tätorter i strandnära lägen 
En av de mest behindrande faktorer relaterade till centrum- 
utveckling och förtätning av bostadsbeståndet i Marie-
stads stadskärna har blivit restriktionerna förknippade med 
strandskyddet kring Vänern och Tidan, detta samtidigt som 
möjligheten att erbjuda vattennära och natursköna bostäder 
beskrivs som en av kommunens allra största styrkor. 

 

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
 
Riksintressen för naturmiljövård 
Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som skyd-
das 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 habitatdirekti-
vet. Inget av lokaliseringsalternativen ingår i Natura 2000, men 
närbeläget av två av alternativen påträffas Tidans Kvillar (se vidare 
nedan) inom vilken två stycken sk Natura-2000 arter har noterats - 
det ena fiskarten asp, den andra uttern. En utveckling inom dessa 
utredningsområden bör kunna ske utan att riksintresse för Natura 
2000 störs eller berörs.

Riksintresse för friluftsliv utgör för Mariestads del Vänern med 
Djuröarkipelagen och Brommö-Torsö-Fågelö skärgård samt  i 
kommunens norra del, närområdet kring Göta kanal. Inget av 
utredningsområdena berör riksintresse för friluftslivet.

Riksintresse för yrkesfisket utgörs också av Vänern, och här finns 
även potentiellt värde för utvecklande av fritidsfiske. Inget av 
utredningsområdena påverkar riksintresse för fiske.

Naturreservat
Mariestad har flera Naturmiljöer i anslutning till tätorten som 
bedömts skyddsvärda, där det mest centrala är Gamla Ekuddens 
naturreservat som även utgör ett viktigt närströvområde. Natur-
reservatet påverkas inte av eventuell exploatering i de områden 
lokaliseringsutredningen berör.

Övrigt biotopskydd
Biotopskyddet Tidans Kvillar.
Tidans Kvillar omfattar 3,6 hektar och är beläget i Tidan, upp-
ströms från Kinnekullebanans broöverfart, ca 500 m. Skyddet 
baseras på biotopens speciella karaktär, och den speciella flora 
och fauna. Länsstyrelsen är förvaltare av biotopskyddsområdet. 

På Naturvårdsverkets hemsida 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 klassat som Nationellt särskilt 
värdefullt vattendrag  för såväl naturvård, fiske som kulturmiljö. Kvillom-
rådet är en värdefull 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 Natura2000-typen Svämlövskog (91E0* Alluviala lövskogaer 
som tidvis är översvämmade) Idag återstår ett fåtal bra lekplatser för asp i 
Västra götalands län. Svämlövskog är en naturtyp som det numer a också 
finns lite kvar av. 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 
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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 Mariestads stadskärna

Tätortsnära natur. 
En viktig aspekt vid planering är att inte enbart natur som har 
klassificerats som särskilt bevaransvärd kan ha ett värde. Dels kan 
det finnas mycket kvalitativ natur även utanför utpekade områden 
dels kan naturen ha ett egenvärde som producent av ekosystem-
tjänster, vegetation som ger skugga och svalka, för fördröjning 
av dagvatten och för att balansera andra effekter av pågående 
klimatförändringar. Detta avspeglas även i att Länsstyrelsen i 
Västra Götalands Län beslutat att värnandet av tätortsnära skogs-
mark med högt socialt och rekreativt värde samt utvecklande av 
ekosystemtjänster ska ingå som regionala delmål i det nationella 
miljömålet God bebyggd miljö.

Kulturvärden 
Kulturmiljöer och värnandet av dessa ges särskilt fokus i Marie-
stads översiktsplan. Till höger redovisas ett utdrag ur ÖP 2030 
med en sammanfattning av de ställningstaganden kommunen har 
gjort avseende dess kulturhistoriska arv.

Riksintresse för kulturmiljövård
I Mariestad finns 7 riksintressen för kulturmiljövården varav 
det för Mariestads stadskärna är det som närmast berör den-
na utredning. Riksintresset för stadskärnan utgörs av Gamla 
stan, fängelse och residenset vilket är ett väl bevarat exempel på 
hertig Karls stadsgrundningspolitik. Området representerar även 
strävanden inom kyrka och handel, 1600-talets stadsreglering-
sambitioner samt hur man byggde städer under sent 1800-tal, 
och stadskärnans stadsplaneutveckling är synlig i den bibehållna 
fysiska strukturen. Tre av lokaliseringsalternativen genom sin nära 
anslutning till Drottninggatuområdet kan dock sägas påverkas av 
riksintresseområdet.

Byggnadsminnen
Mariestads kommun har 10 statligt förklarade byggnadsmin-
nesmärken, varav residenset, fängelset och stationshuset utgör tre 
exempel på dessa och fler därtill är lokaliserade till stadskärnan 
dock ej öster om Kinnekullebanan där samtliga utredningsområ-
den är belägna.

Övriga kulturvärden
(Plan- och bygglagen 8 kap 13§) Byggnader som inte är bygg-
nadsminnen eller kyrkliga kulturminnen men som ändå har 
ett kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde kan 
omfattas av varsamhetskraven i plan- och bygglagen istället. 
Kommunen kan i detaljplaner och områdesbestämmelser skydda 
värdefulla bebyggelsestrukturer från förvanskning genom plan-
bestämmelser. Lokala inventeringar av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer har utförts i etapper och arbete med ett 
heltäckande kulturmiljöprogram pågår som tidigare beskrivits i 
kommunens regi.

De olika utredningsområdena berör mer eller mindre känsliga 
miljöer ur kulturmiljöperspektiv. Vilka dessa är, och behoven av 
hänsynstagande, beskrivs under respektive alternativ.

Fornlämningar
Fornlämningar återfinns relativt riktigt i Mariestads stadskärna 
såsom varande del av en gammal kulturbygd. Inom lokaliserings-
alternativ område 4 (del av Pilen13) utgör stadskvarnen med 
omgivning, inklusive rester av äldre kvarnbyggnader från sent 

1400-tal fornminne.

Minnesmärke i biblioteksparken med inskriptionen “ÅR1897 DÅ 
C.A. SJÖCRONAVAR LANDSHÖFDINGI SKARABORGS 
LÄNANLADES DENNA PARK.”  finns noterad som ”övrig-
kulturhistorisk lämning” 

I anslutning till Milstensparken, vid dess anslutning mot Stock-
holmsvägen finns ett fornminnesmärkt vägmärke i form av 
milstolpe i sten (Milstensparken)

Inget av dessa fornminnen anses behöva påverkas av exploate-
ringsprojekt i enlighet med lokaliseringsalternativen.

Kommunens ställningstagande avseende kulturmiljöaspekter.  
Utdrag ur ÖP2030
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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

potentiellt förorenat område

fornlämning

övrig kulturhistorisk lämning 
och möjlig fornlämning

jordbruksmark

övrigt biotopskydd

utredningsområde

farligt gods-led

område utpekat i ÖP

outnyttjad byggrätt

pågående DP-arbete

generellt strandskydd 100 m

utökat strandskydd 300 m

naturreservat

grönska

potentiellt förorenat område

fornlämning

övrig kulturhistorisk lämning 
och möjlig fornlämning

jordbruksmark

övrigt biotopskydd

r1=500m

Hänsynskarta: Sammanlagt finns att antal hänsyn att hantera i samband med planläggning av nya områden.
Utredningsområdets avgränsning med radie 500 m är illustrerat av en svart streckad cirkel.

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 växtliv. 

I syfte att säkerställa detta finns det i Sverige ett generellt strand-
skydd 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 har den möjlighet att utöka strandskyddet 
upp till 300 meter, vilket Länsstyrelsen i Västra Götaland valt att 
göra runt Vänern i Mariestads kommun.

För Mariestads del innebär detta som tidigare beskrivits att en be-
tydande andel av tätortens centrala delar omfattas av strandskydd.
Strandskyddet kan vara upphävt inom ramen för en detaljplan 
eller genom dispens för mindre åtgärder. Med nuvarande lag-
stiftning behöver upphävande ske inom i samband med varje ny 
planprocess inom 100 meter från Tidans strandkant resp 300 
meter från Vänerns strandkant. 

Strandskyddet längs Vänern och Tidan är därmed två betydande 
planeringsaspekter när det kommer till utveckling och förtätning 
av Mariestads tätort. Vidare utgör Tidan i sig själv oundvikligen 

en fysisk barriär, som påverkar känslan av närhet, gångavstånd 
mm trots att den också är en värdefull tillgång för Mariestad.

I Miljöbalken kap 7 18c§  anges 6 särskilda skäl för att 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 behov kan inte tillgodoses utan-
för området. 

4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet 
och utvidgning 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 annant 
mycket angeläget intresse.
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3.Lokaliserings-
alternativ
AVGRÄNSNING AV UTREDNINGSOMRÅDE
 
Närhetsprincipen om att en kilometer är ett rimligt gångavstånd i 
vardagen är vägledande för avgränsningen som i stora drag utgör 
en cirkel med 500 m i radie från stadskärnans bedömda mittpunkt 
mitt emellan stadskärnans två servicenoder: Nya Torget samt 
centrumfunktionerna vid Bangatans korsning med Stockholms- 
vägen. Inom denna cirkel är det rimligt att anta att en framtida 
förtätning gynnar ett vardagsliv där bilanvändandet blir mer be-
gränsat. Även stadens resecentrum är beläget inom cirkeln. 

Områdets yttre gräns sammanfaller dessutom med geografiska  
barriärer där motståndet till passage är större för rörelsesvaga 
grupper. Dessa barriärer utgörs av bropassagen över ån Tidan, 
trafikleden Mariagatan vilken sammanfaller med en topografins 
stigning mot Johannesbergsområdet samt industriområdet Ka-
trinefors (Metsää). I stora drag sammanfaller utredningsområdet 
även med stadskärnans två delområden Gamla stan och Nyestan 
belägna på vardera sidan om Kinnekullebanan. 

Samtliga lokaliseringsalternativ ansluter till befintlig stadsbebyg-
gelse och förutsätter att omfattningen av den nya bebyggelsen 
kan harmoniera med omgivningens i skala och volym. 
 
Valet av lokaliseringsalternativ utgår från att alternativen ur ett 
översiktligt perspektiv ska kunna rymma ett projekt om vardera 
två stycken mindre flerbostadshus (4 våningar) samt med möjlig-
heterna att kunna härbärgera erforderlig utemiljö samt parkering 
för dessa.  Projekten förväntas kunna innehålla ca 40 lägenheter. 

En förtätning inom området förutsätts möta kommunens utta-
lade behov av lägenheter för äldre, funktionshindrade respektive 
unga vuxna för vilka gångavstånd till stadskärnans service och 
övriga utbud är attraktivt. Utredningen lägger inte lika stor vikt 
vid närhet till skola och barnomsorg, då detta är av mindre intres-
se för det preciserade behovet.

BESKRIVNING AV ALTERNATIVEN
 
Som inledningsvis beskrivits utgör denna lokaliseringsutred-
ning till skillnad från andra parallellt pågående utredningar som 
behandlar större exploateringsområden, en översyn över framtida 
mindre bostadsprojekt; så kallade förtätningsprojekt inom eller i anslut-
ning till den omedelbara stadskärnan.

Storleken på dessa alternativ innebär att de som projekt i detalj 
inte är redovisade i översiktsplanen, men ändå ryms inom be-
greppet centrumbostäder, och det bör också ses som en generell 
möjlighet att bottenvåningarna kan komma att ha ett offentligt 
eller på annat sätt utåtriktat innehåll.

Avgränsningen för utredningen har centralitet och närhet till 
stadskärnans serviceutbud som överordnad aspekt. De utpeka-
de lokaliseringsalternativen bedöms utifrån de 6 kriterier som 
identifierats inledningsvis: planeringsförutsättningar, natur- och 
kulturvärden, tillgänglighet (i geografisk mening), infrastrukturell 
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Figur 2. Underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande händelse (Göteborgs Stad,
Byggnadsnämnden, 2017).

Figur 3. Exempel på visualisering av planeringsnivåer vid skyfall.

Beräkningsmetodik för skyfall
En skyfallsutredning har gjorts för östra Mariestad, vilket täcker in avrinningsområdet till
detaljplaneområdet i Katthavsviken. DHI:s tvådimensionella modell Mike 21 har använts vid
denna utredning. Det scenario som studerats är ett klimatanpassat 100-årsregn. Med

service, exploateringsmöjlighet, samt slutligen samhällsekono-
miska förutsättningar och genomförbarhet. I planeringsförut-
sättningar ingår även en belysning av risker inklusive risk för 
översvämning och skyfall med stöd i den kartering/simulering 
som tagits fram i samband med planläggningen av Katthavsviken. 
(Sweco 20190516). Utsnitt av simuleringskartan redovisas under 
respektive alternativ.

Utredningens alternativ
Lokaliseringsalternativen utgörs av följande områden och redovi-
sas på kartutsnitten nästa uppslag: 

1. Biblioteksparken Del av Gamla staden 4:1 
 

2. Humleparken Gamla staden 4:2/ samt del av 4:1 
 

3. Milstensparken Del av Nya staden 1:1 
 

4. Del av Kvarteret Pilen 13

Samtliga alternativ är belägna i stadskärnas östra delar, öster om 
Kinnekullebanan. Samtliga är obebyggda, tre av områdena berör 
befintlig grönstruktur, även om inte alla är planlagda som sådana. 
Ett av alternativen är idag hårdgjort och utgör omvandling av en 
del av en större underutnyttjad parkeringsyta. 

Av de fyra delområdena är inget specifikt utpekat i översiktspla-
nen, utan ingår i det allmänna området för centrumbostäder i 
stadskärnan. Omgivningarna är för samtliga i högre grad lägen 
för bostadskvarter med ett mångfacetterat innehåll där hög bo-
stadstäthet förutsätts vara en självklar del av stadskärnan. 

Planeringsunderlag från Göteborgs stad 2017, hämtad från Översväm-
ningsutredning för Katthavsviken (Sweco 20190516) i vilken behovet av 
framtida marknivåhöjningar vid fysisk planering redovisas
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Område 1: Biblioteksparken  

Område 2: Humleparken
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Område 4: Del av Pilen 13

Område 3: Milstensparken 

Karta med lokaliseringsalternativ - skala 1:3000 
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OMRÅDE 1: BIBLIOTEKSPARKEN
Del av gamla staden 4:1
 
Planeringsförutsättningar
Området har varit föremål för tidigare planläggning där proces-
sen drivits på fram till samrådsskedet, där det mötte en skarp 
opinion, och dessa omfattande allmänna negativa synpunkter 
gentemot ianspråktagande av parkområdet ledde till att planupp-
draget drogs tillbaka på obestämd framtid. Därmed gäller DP413, 
Laga kraftvunnen 2002.

Att lokaliseringsutredningen nu belyser området på nytt har sin 
utgångspunkt i att det till sin storlek och som centralt beläget 
alternativ delar förutsättningar med övriga alternativ. Det är 
också viktigt att belysa det sammanhang av möjliga förtätnings-
projekt som kan eller inte kan komma till stånd, i förhållande till 
varandra, och i förhållande till bostadsförsörjningsprogrammets 
utgångspunkt att fler centralt belägna bostäder behövs. I det tom-
tutredningsarbete som utfördes i samband med dåvarande plan-
process bedömdes området kunna bebyggas med ett vinkelställt 
flerbostadshus med 35- 40 lägenheter. Detta stämmer väl överens 
med det preciserade behovet i den nu aktuella lokaliserings-
utredningen.

Lokaliseringsalternativet  omfattar drygt 0,5 hektar mark och 
utgörs huvudsakligen av just biblioteksparken, anlagd 1897 av 
landshövding Cornelius Alexander Sjöcrona, vilket också redovi-
sas med inskription i den tidigare omtalade minnesstenen. 

Lokaliseringsalternativet är i huvudsak platt, beläget på nivå 
+48, och ligger över den beräknade 200-årsnivån för Vänern i 
Mariestad (+46,85 (RH2000) Ingen betydande översvämningsrisk 
föreligger med hänsyn till stigande nivåer i Vänern och Tidan 
men viss risk finns med hänsyn till kraftiga skyfall avseende mar-
kavrinning av ytvatten. Ur kommunens skyfallssimulering (Sweco 
2019-05-16) kan utläsas att den norra delen av området med 
nuvarande marknivåer är påverkat av utökat framtida vattendjup 
i intervallet 0,1-0,4 m, något som bör kunna kompenseras för i 
byggskedet. Även framkomligheten påverkas vid kraftiga skyfall 
om än i låg grad. Bror Kronstrands gata samt alternativ färdväg 
via parkeringsområdet norr om området berörs av ett framtida 
100-årsregn med maximalt vattendjup på motsvarande vatten-
djup, delvis upp till 0,6m. Fordonstrafik bedöms enligt Swecos 
utredning för Katthavsviken kunna hantera ett maximalt vatten-
djup på 0,2m, varför ett framtida projekt fordrar kompenserande 
åtgärder inom den allmänna platsmarken.

Enligt den geotekniska utredning som föregick dåvarande plan-
arbete består jorden under ytskiktet av silt och lera som direkt 
eller via skikt av friktionsjord vilar på fast botten, troligen morän, 
block eller berg.  Lerskiktet är siltig och bedöms som lös, dess 
mäktighet understiger 7 meter. Då lerlagret är sättningskänsligt 
rekommenderas de planerade byggnaderna grundläggas med 
fribärande golv på spetsbärande pålar, och utförs planerade bygg-
nader med pålning som grundläggningsmetod bedöms det inte 
föreligga några stabilitetsproblem.

All mark ägs av Mariestads kommun.
Byggnation av läget har potential att bidra till stadens allmänna 
centrumförstärkning. Närhet till stadskärnans serviceutbud är 
väldigt hög och detta är det mest centralt belägna lokaliseringsal-
ternativet.

Övriga risker
Risker med buller från järnvägstrafiken (Kinnekullebanan res-
pektive bef  industrispår) har utretts och bedöms vara hanterbara, 
liksom de risker med farligt gods som också anses acceptabla.

Natur- och kulturvärden
Planområdet är idag obebyggt och gällande detaljplan 413 lag-
akraftvunnen 2002 anger parkmark. Det befintliga trädbeståndet  
som utgörs av solitära träd av arterna alm, lind  och bok mfl är  
skyddat i planen med ett allmänt skydd: “Parkens träd ska bevaras 
eller föryngras” . Dock bedöms inga höga naturvärden finnas 
inom eller i direkt anslutning till området. Ett ianspråktagande av 
marken innebär att delar av det näst mest centrala parkområdet 
efter Stadsparken försvinner till förmån för bebyggelse och hård-
gjorda ytor. Ur ett naturmiljöperspektiv får detta störst konse-
kvenser på lokal nivå , för smådjur  och småfåglar som använder 
vegetationen som boplats och skydd. 

Några kända fornminnen finns inte i området. Norr om bibli-
oteket står tidigare nämnd minnessten över biblioteksparkens 
grundare som utgör ett så kallat övrigt kulturhistoriskt minne. 
Minnesstenen påverkas inte av en möjlig exploateringen i parkens 
nordöstra del.

Ingen byggnad utgör byggnadsminne men det intilliggande Bib-
liotekshuset, samt musikskolan (Eken 7) samt biblioteksparken 
i sig själv har betydande kulturhistoriskt värde och stort värde 
för stadsbilden. Byggnaderna har skydd mot rivning i gällande 
detaljplan. 

Varsamhetsaspekter i förhållande till de utpekade kulturhistoriska 
värdena bör iakttas vid utformning av en ev ny detaljplan samt 
vid exploatering. Stadsbyggnadsprincipen med hus i park borde 
vara en mer lämplig kompletterande bebyggelse än den vinkel-
byggnad som tidigare redovisats som inte är anpassad till platsens 
kvaliteter och stadsbyggnadsstruktur. Problemet med så kallade 
hus i park där idealet är att bebyggelsen (flerbostadshus) är omgi-
ven av lummig grönska, är behovet av närbelägna parkeringsytor 
medför utökade hårdgjorda ytor. Ytterligare en komplexitet att 
hantera är förhållandet mellan privata och offentliga zoner. Det 
finns möjliga sätt att hantera dessa dilemman. Närheten till all-
männa parkeringsytor norr om området kan motivera en begrän-
sad utbyggnad på platsen (tillgång till parkeringsplatser får i så fall 
lösas med parkeringsköpsavtal med kommunen). 

Tillgänglighet
Tillgängligheten till området bedöms som god. Närheten till 
stadskärnans serviceutbud är hög och området angörs såväl via 
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Utsnitt (Sweco 20190516);  
Simulering Fig 4 Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn

11 (20)

PM
2019-05-

m
em

o0
2.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8

BLC p:\21331\13008004_mariestad_katthavsviken_översvämningsutredning\000\10 arbetsmatrl.dok\katthavsviken dp anpassning till höga vatten och skyfall
20190516.docx

Figur 4. Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn under hela simuleringstiden, samt
detaljplaneområdet (svart) och tillhörande avrinningsområde (lila).



LOKALISERINGSUTREDNING Strandskydd och framtida bostadsbyggande i Mariestads stadskärna
sid. 19

angöringsväg från Drottninggatan (Bror Kronstrands väg)  som 
via befintligt gång- och cykelvägar. Angöring är också möjlig via 
parkeringsytorna norr om området. Mindre justeringar av gc-nätet 
kan komma att behövas samt anpassning avseende marknivåer för 
att kompensera för framtida översvämningsrisk då framkomlig-
heten bedöms påverkas vid kraftiga skyfall.

Infrastrukturell service
Det utpekade området ligger inom verksamhetsområde för kom-
munalt VA, anslutningslägen finns i dess närhet.

Exploateringsmöjlighet
Det utpekade området skulle kunna utgöra ett angeläget förtät-
ningsprojekt i centrum, för det fall byggnaderna anpassas i skala 
och volym till omgivningens kulturhistoriska värden. Parkkvalite-
terna har också av lokal opinion bedömts som mer värdefull än 
vad man i den avbrutna planprocessen förväntat. Denna platsens 
grundkvalitet är också det som tillsammans med det centrala läget 
utgör platsens attraktionskraft ur exploateringssynpunkt.

Samhällsekonomiska förutsättningar och genomförbarhet
Baserat på det centrala läget, viljan att förtäta inom centralt 
belägen mark, inom parkområde som bedöms ha ett kulturhisto-
riskt värde, men där endast en mindre del tas i anspråk, bedöms 
genomförbarheten åtminstone mer än godkänd. Försiktigheten i 
bedömningen grundar sig på den tidigare folkliga opinionen mot 
exploatering i lokaliseringsalternativet.
 

Utsnitt lokaliseringsalternativ - skala 1:3000 

Utsnitt DP 413 Illustration från den avbrutna planprocessen  

Fotografi över platsen med biblioteksbyggnaden i bakgrunden

POSITIVT
• Mycket centralt och del av ett omtyckt område. Goda förutsätt-

ningar avseende tillgänglighet, avstånd är mindre än 500 m från 
resecentrum 

• Väl integrerat med närhet till stadskärnans service (bibliotek, sim-
hall, musikskola, vårdcentral mm. Lite längre till större livsmedels-
butik) Nära allmänna kommunikationer, både tåg och buss. 

• Anslutet till befintliga rekreationsstråk och delar av området kan 
bibehållas grönt. 

• Grundläggande infrastrukturell service finns i området och områ-
det ansluts direkt till befintligt bostadsområde  

• Kommunägd mark 

 
NEGATIVT
• Tar befintligt centralt parkområde i anspråk, planlagd som allmän 

platsmark och av stort allmänt intresse. 

• Hårdgjorda ytor behöver begränsas för att begränsa effekterna 
på det kommunala dagvattennätet. 

• Nära järnväg, (buller och risk har utretts och detta utgör ingen 
negativ risk för området) 

• Hänsyn bef kulturmiljö - viktigt att exploatör kan tillgodose 
detta. 

• Stor folklig opinion mot förslaget. 

• Framkomligheten vid kraftiga skyfall behöver säkerställas inom 
allmän platsmark.  
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Planeringsförutsättningar
Området om knappt 0,6 hektar utgör en snedställd rektangel mel-
lan Drottninggatan i norr, Tidan i söder, Kinnekullebanan i väster 
och befintlig bostadsbebyggelse inom fastigheten Humlet 1 i 
öster. Marken är i kommunal ägo och gällande detaljplan 459 ang-
er skolverksamhet med byggård (för trädgårdsskolans försöks-
verksamhet) samt för ca en tredjedel av ytan som park, bedriven 
som skolträdgård. Då skolverksamheten kommit till stånd inom 
annan plats inom tätorten undersöks nu, efter beslut i kommun-
styrelsens arbetsutskott 2015-11-25, platsens förutsättningar för 
bostadsbebyggelse. 

Planområdet är i huvudsak platt, beläget på nivå +48, och ligger 
över den beräknade 200-årsnivån för Vänern i Mariestad (+46,85 
(RH2000). Ingen betydande översvämningsrisk föreligger med 
hänsyn till stigande nivåer i Vänern och Tidan men risk finns med 
hänsyn till kraftiga skyfall avseende markavrinning av ytvatten. Ur 
kommunens skyfallssimulering (Sweco 2019-05-16) kan utläsas att 
merparten av området med nuvarande marknivåer är påverkat av 
utökat framtida vattendjup i intervallet 0,1-0,4 m, något som bör 
kunna kompenseras för i byggskedet. Angöringen till området via 
Drottninggatan från öster kan utföras utan att detta påverkas av 
den framtida översvämningsrisken.

OMRÅDE 2: HUMLEPARKEN
Gamla staden 4:2 samt del av gamla staden 4:1

I samband med pågående planprocess har markföroreningar 
påträffats och analyserats. Den ytliga jorden innehåller bland 
annat bly och kvicksilver samt koppar och zink över riktvärden 
för känslig markanvändning. Olika skyddsåtgärder bedöms som 
lämpliga, delvis schaktsanering. Saneringsåtgärder kommer påver-
ka projektekonomin, men är samtidigt positivt för miljön.

Natur- och kulturvärden
Området är beläget i nära anslutning till utpekade biotopskydds-
området Tidans Kvillar. En förtätning föreslås därmed ske med 
utökat avstånd från Tidan jämfört med intilliggande bostadsbe-
byggelse och bör inte påverka biotopskyddsområdet. Befintliga 
alléträd utmed Drottninggatan samt utmed Kinnekullebanan är 
skyddade i gällande detaljplan och avses också kunna bibehållas 
både som spridningskorridor som välgörande grön buffertzon 
mellan gata respektive järnväg och bostadshusen. I anslutning till 
alléträden står även en ca 150 år gammal skogsalm, som bedöms 
som skyddsvärd. Skogsalm är en rödlistad (och utrotningshotat) 
art och anpassning av detaljplanens granskningshandling har 
utförts för att kunna bevara trädet I övrigt utgör vegetationen 
av en blandning mellan olika sorters solitära lövträd och parken 
domineras av en mycket stor poppel som utgör ett problem för 
parken, utöver detta finns blodbok, kastanj mm. Tidigare inslag 
av lägre vegetation är till hög utsträckning borta - kvar är enbart 
häckplantering i Drottninggatans lindallé samt inslag av kraftfull 
rododendronbuskage mot intilliggande bebyggelse. Den stora 
poppeln har befarats skyddsvärd med anledning av att den kan 
hysa rödlistade eller skyddsvärda arter, som fladdermöss eller 
insektsarter. Ett naturvårdsutlåtande belyser poppelns egenskaper 
samt lämpliga kompensationsåtgärder för att skydda djur- och 
växtliv vid fällning av trädet. Detaljplaneförslaget är till gransk-
ningsskedet justerat med bestämmelse om marklov för trädfäll-
ning för att säkerställa att lämpliga kompensationsåtgärder vidtas. 

Häckplanteringen mot Drottninggatan döljer till viss del parken 
från norr och stadskärnans centrum, något som idag bidrar till 
parkens lugn, men också till en viss “glömska”. Bedömningen är 
att parkens funktion främst fyller en uppgift som närrekreationsy-
ta för boende i intilliggande bebyggelse. Kommunens prioriterade 
parker i stadskärnan utgörs av Stadsparken samt Gärdesparken. 
Stråken här emellan är viktiga att behålla starka och här fyller 
befintligt gc-stråk genom området en viktig funktion i det att 
det sammanbinder stadsparken med Tidans strandpromenad, 
som dessutom i framtiden skulle kunna kompletteras med en 
längsgående förbindelse under broarna. Strandpromenaden är en 
prioriterad park/rekreations-promenad i vilken Tidans strandpro-
menad  ingår. 

Drottninggatumiljön ingår i riksintresseområde för kulturmiljö-
vården vilket är utförligare beskrivet inom föregående alternativ 
((Biblioteksparken). Tillkommande bebyggelse behöver gestaltas 
med hänsyn till omgivningens kulturhistoriska värde.

Tillgänglighet
Området angörs från Drottninggatan med en mindre infart i det 
nordöstra hörnet samt via befintligt gång- och cykelnät. Till-
gängligheten till området bedöms som mycket god. Närheten 
till stadskärnans serviceutbud är hög och såväl bibliotek, restau-
ranger, vårdcentral, simhall mm finns i närmiljön. Synergieffekter 
skulle kunna uppnås tillsammans med intilliggande bostadsbebyg-
gelse som innehåller såväl pensionärsrestaurang, hemtjänstlokal 
som aktivitetslokaler. 
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Figur 4. Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn under hela simuleringstiden, samt
detaljplaneområdet (svart) och tillhörande avrinningsområde (lila).

Utsnitt (Sweco 20190516);  
Simulering Fig 4 Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn
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Figur 4. Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn under hela simuleringstiden, samt
detaljplaneområdet (svart) och tillhörande avrinningsområde (lila).

Planområdet är beläget inom strandskyddsområdet för Tidan 
(100m). Strandskyddet är i nuläget upphävt men återinträder och 
behöver upphävas på nytt vid ny planläggning.

I översiktilig karteringsunderlag från SGU (Sveriges geologiska 
utredning) utgörs markområdet av glacial lera. Mellan marken och 
Tidan finns erosionsskydd i form av stödmur. I en översiktlig sta-
bilitetsutredning för Mariestadskommun framtagen av räddnings-
verket 2008 anges att marken närmast Tidan tillhör stabilitetszon 
1 (lera>1:10) och i övriga delar stabiltetszon 2 (lera >10). Då det 
föreligger risk för instabil mark har geoteknisk utredning utförts 
och för byggnader högre än två våningar rekommenderas pålning 
som grundläggningsmetod.

Övriga risker
Risker med buller från järnvägstrafiken (Kinnekullebanan res-
pektive bef  industrispår) har utretts och bedöms vara hanterbara, 
liksom de risker med farligt gods som också anses acceptabla, 
förutsatt att bostadsbebyggelsen placeras mer än 30 m från 
spårmitt. 
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Infrastrukturell service
Det utpekade området ligger inom verksamhetsområde för kom-
munalt VA, anslutningspunkt mot Drottninggatan.

Exploateringsmöjlighet
Det utpekade området skulle kunna utgöra ett angeläget förtät-
ningsprojekt i centrum, för det fall byggnaderna anpassas i skala 
och volym till omgivningens kulturhistoriska värden. Befintligt 
grönområde minskar till yta, fokus blir på gröna stråk och inte 
som nu en stor grön plats. Att skapa fler mindre platser att stanna 
upp i, längs Tidans strandpromenad, innebär ändå att parkens 
kvalitativa funktioner: att erbjuda lugn och avskildhet kan bibe-
hållas och utvecklas. 

För en framtida exploatering krävs ny detaljplan, ett arbete som 
påbörjats, samt upphävande av strandskyddet. Varken närmiljöns 
naturvärden eller strandskyddets syften bedöms påverkas av pro-
jektet. Risker med buller, farligt gods bedöms som acceptabla och 
medför inga kostnadsdrivande åtgärder. 
 
Samhällsekonomiska förutsättningar och genomförbarhet
Lokaliseringsalternativet är attraktivt, vilket delvis beror på när-
heten till vatten och Tidans strandpromenad. Möjliga synergief-
fekter med intilliggande bostadskvarter gör även alternativet mer 
attraktivt ur denna synpunkt. Baserat på det centrala läget, viljan 
att förtäta inom centralt belägen mark och att ovanstående att-
raktionskraft betyder att det finns en investeringsvilja i projektet, 
bedöms de samhällsekonomiska förutsättningarna samt genom-
förbarheten vara mycket bra.  

Utsnitt lokaliseringsalternativ - skala 1:3000 Utsnitt DP 459 

Tidans Kvillar Foto av parkområden från sydväst mot parkens mitt

POSITIVT
• Mycket centralt och del av ett omtyckt område. Goda förutsätt-

ningar avseende tillgänglighet, avstånd är mindre än 500 m från 
resecentrum 

• Väl integrerat med närhet till stadskärnans service (bibliotek, 
simhall, kulturskola, vårdcentral mm. Lite längre till större livs-
medelsbutik) 

• Ansluter till befintligt rekreationsstråk och dessa stråk samt delar 
av grönområdet kan bibehållas 

• Framkomligheten är god även vid kraftiga skyfall 

• Grundläggande infrastrukturell service finns i området 

• Kommunägd mark 

• Attraktivt - Vattennära läge  
 

NEGATIVT
• Tar befintligt grönområde i anspråk 

• Hårdgjorda ytor behöver begränsas för att begränsa effekter-
na på det kommunala dagvattennätet och vid kraftiga skyfall 
behöver området kunna tillåta ett genomflöde av ytvatten från 
Drottninggatan till Tidan. 

• Hänsyn bef kulturmiljö - viktigt att exploatör kan tillgodose detta 

• Nära järnväg och trafikled, (buller och risk har utretts och detta 
utgör ingen negativ risk för området) 

• Saneringsåtgärder  

• Upphävande strandskydd krävs 
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OMRÅDE 3: MILSTENSPARKEN
Del av Nya Staden 4:1 samt del av Asken 12

Planeringsförutsättningar
Området om ca 0,4 hektar är beläget i västra delen av Milstens-
parken i den nordvästra delen av stadskärnan med anslutning till 
Stockholmsvägen i norr. Marken är huvudsakligen i kommunal 
ägo utom den del som behöver utgöra angöringsväg som berör 
del av Asken 12 i som är i privat ägo (bostadsrättsförening).

För lokaliseringsområdet gäller Stadsplan SP77 laga kraftvunnen 
1954. Området planerades då för den storgårdspark som utgör 
storgårdskvarterets inre och är planlagd som PARK. Stadsplanen 
är upprättad av stadsarkitekt Per Lagergren som är tongivande 
för gestaltandet av den expansiva epok staden befann sig i under 
50-talet.

För befintlig bebyggelse i omgivning gäller bostadsbebyggelse i 
tre plan förutom för Asken 13 där även handelsändamålet samt 
möjlighet till överbyggd gård/terrass får förekomma. Då omgi-
vande bostadsbebyggelse är uppförd med souterrängvåning med 
garage inåt parken är upplevelsen snarare fyra våningar. I söder 
avgränsas Milstensparken av Nyestans villabebyggelse samt äldre 
mindre flerbostadshus, och stadsplanen anger bostadsbebyggel-
se i som mest två våningar jämte vind för bebyggelsen närmast 
Blombackagatan. 

Parkområdet är lätt skålformat och lutar från gatunivaå (Blom-
backagatan/Mariagatan) inåt ca en meter. Risk för framtida 
översvämning finns vid kraftiga skyfall. Ur kommunens skyfallssi-
mulering (Sweco 2019-05-16) kan utläsas att merparten av områ-
det med nuvarande marknivåer är påverkat av utökat framtida 
vattendjup i intervallet 0,4-0,8 m. En omfattande ommodulering 
av anslutande marknivåer kan bli aktuell, vilket också påverkar 
resterande Milstensparken då det skålformade området innebär 
att ytvattnet också stängs inne. Anslutande gatunät ligger högre 
och bibehåller enligt simuleringen sin framkomlighet även vid 
kraftiga skyfall. 

Enligt översiktilig karteringsunderlag från SGU (Sveriges geolo-
giska utredning) utgörs markområdet av en kombination glaci-
allera. För en relativt ny detaljplan i närområdet inom kvarteret 
Björken (DP 413) anges silthaltigt innehåll och grundläggning 
bör ske med pålning till fast botten. Då det föreligger risk för 
instabil mark behöver geoteknisk utredning utföras.

Övriga risker
Intilliggande verksamhet utgörs mer av verkstad (betong och såg) 
samt uppställningsplats för husvagn, än enligt stadsplanens före-
skrivna handelsändamål. Störningar från verksamheten bedöms 
inte som höga men skulle kunna utgöra en risk för människors 
hälsa och behöver belysas i ett framtida planarbete, för att säker-
ställa att relevant skydd mot störningen uppfylls.

Området ligger relativt skyddat från Stockholmsvägen och buller 
alstrat av dess trafik och bedöms därför inte vara påtagligt utsatt 
för trafikbuller.

Den skålformade markformationen innebär att området har en 
lågpunkt som är lägre än omgivningens, parkområdet som blir 
kvar har goda möjligheter att svälja och fördröja dagvatten, men 
vid exploatering och utökade hårdgjorda ytor behöver marken 
moduleras om, och uppfyllnad för den nya bebyggelse kan som 
tidigare beskrivits komma att bli aktuell. 

Natur- och kulturvärden
Området utgör framför allt ett närrekreationsområde så kallad 
kvarterspark och innehar medföljande naturvärden som skydd 
och boplats för smådjur och fåglar. 

I Mariestads grönyteprogram från 2009 går att läsa: “Milstenspar-
ken är en intressant park pga. att dess utformning är så präglad av sin tid. 
Uppdelningen mellan aktivitet och rekreation är fortfarande avläsbar. Dess-
värre är intrycket av parken ödsligt och tomt på grund av de stora tomma 
ytorna och avsaknaden av besökare. Dessutom är växtmaterialet ensartat 
och har fått stå utan skötsel och vård under lång tid vilket bidrar till den 
ödsliga känslan. Parkens värde i stadens gröna väv är emellertid högt. I Ma-
riestad finns det generellt sett gott om parker men i Katthavs- och Nyestans-
området är detta den enda.” För framtiden anges att parken skulle 
kunna vara lämplig som grannskapspark, dvs för som rekreations-
yta för en större omgivning än kvarteret. Hur detta skulle kunna 
ske är inte riktigt utvecklat, men potentialen är iakttagen.

Vad gäller omgivande bebyggelse är värdet huvudsakligen av 
miljöskapande karaktär. 

Tillgänglighet
Tillgängligheten till området bedöms som relativt god även om 
avståndet till resecentrum är något mer än 500m. Stockholm-
svägen innehåller ett blandat utbud av handel, livsmedelsbutik 
finns nära, men ett minskat centruminnehåll är tydligt vid denna 
del av Stockholmsvägen. Området angörs från Stockholmsvä-
gen där också gc-stråk löper in mot stadens mitt.  Det diagonala 
gångstråk som löper mellan Blombackagatan och Stockholmsvä-
gen behöver ledas om eller ersättas.

Infrastrukturell service
Det utpekade området ligger inom verksamhetsområde för kom-
munalt VA och goda möjligheter finns för anslutning samtliga 
ledningsnät.

Exploateringsmöjlighet
Det utpekade området skulle kunna utgöra ett angeläget förtät-
ningsprojekt i centrum. Lämplig skala och utformning behöver 
studeras mer.

Befintligt parkområde minskar till yta men kan ändå få en trevlig 
inramning, och kommer även fortsättningsvis att upplevas som 
ett relativt stort parkrum.

Risker med buller/störningar från intilliggande verksamhet be-
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Figur 4. Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn under hela simuleringstiden, samt
detaljplaneområdet (svart) och tillhörande avrinningsområde (lila).

Utsnitt (Sweco 20190516);  
Simulering Fig 4 Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn
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höver studeras och geotekniska förutsättningar behöver utredas 
ytterligare.

Marken behöver sannolikt moduleras om så att översvämningsris-
ken hanteras. Eventuell utfyllnad kan behövas.
 
Samhällsekonomiska förutsättningar och genomförbarhet
Lokaliseringsalternativet uppfyller relativt god tillgänglighet och 
närheten till ett stort parkrum bör utgöra en god boendekvali-
tet. Samtidigt är utblickarna mot väster och Aspen 13 mindre 
tilltalande, även om man ovanför första våningen initialt borde ha 
möjlighet till mer fri sikt bortemot stadens centrum. 
 
Möjligen upplevs området som perifert i sitt undanskymda läge. 
Bättre förutsättningar för projektet, både till storlek och kvalitet 
skulle förmodligen också upplevas om intilliggande fastighet, 
privatägda Aspen 13 ingick i omvandlingen. 

POSITIVT

• Närhet till vissa centrumfunktioner  

• Grundläggande infrastrukturell service finns i området 

• Närhet till allmänna kommunikationer i form av busslinje längs 
Stockholmsvägen 

• Närhet till stort grönområde, med plats för lek och rekreation 

 
NEGATIVT

• Avståndet är mer än 500 m från resecentrum  

• Tar befintlig parkmark i anspråk  

• Hårdgjorda ytor behöver begränsas för att begränsa effekterna 
på det kommunala dagvattennätet. 

• Ev översvämningsrisk behöver belysas, ev uppfyllnad 

• Störningar/buller från intilliggande verksamhet behöver utredas 

• Markägoförhållande med delvis privat markägare kan komplice-
ra/fördröja framtida planprocess/genomförande 

 

Utsnitt lokaliseringsalternativ - skala 1:3000 Utsnitt SP77

Foto bef  gångväg mot norrr (Aspen 13 i bakgrunden) Foto parkens möte med Blombackagatan 
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OMRÅDE 4: DEL AV PILEN 13 

Planeringsförutsättningar
Området om ca 0,35 hektar är beläget i västra delen av den stora 
parkeringsyta tillhörande det “Gamla Regionens hus eller Gamla 
Landstingshuset” med tillhörande byggnader. Den stora parke-
ringsytan bedöms överdimensionerad i förhållande till dagens 
verksamheter och en del av denna skulle kunna omvandlas och 
ansluta till intilliggande bostadsbebyggelse nordväst om planom-
rådet.  I sydväst gränsar området mot Tidan, med Tidans Kvillar 
samt stadskvarnsområdet med den gamla vattenkraftsanläggning-
en. Vattenkraftverkets tidigare verksamhet är helt upphörd. Inom 
den kulturhistoriskt intressanta kvarvarande byggnaden pågår 
omvandling, och ombyggnad sker för ett lokalt ölbryggeri, som 
med tillhörande besöksverksamhet avses ta plats i byggnaden. 
Fastigheten Pilen 13 ägs av ett större  privat fastighetsbolag.

För lokaliseringsområdet gäller detaljplan DP 448, laga kraftvun-
nen 2006. Den generella markanvändningen är centrumverk-
samhet i form av kontor, service, samlingslokal restaurang mm, 
men den aktuella delen får ej bebyggas utan endast utgöras av 
parkeringsytor för ovanstående verksamhet. 

Mellan området och Drottninggatan ligger tre mindre byggnader 
tidigare också knutna till det allmänna ändamålet. Lokalerna är 
delvis vakanta, och eventuellt bör dessa ingå i ett framtida planar-
bete, för att utvidga möjligheterna.

Den föreslagna ytan är plan och utgör till merparten av asfalt, och 
ärbelägen kring höjden +48, och ligger därmed över den beräk-
nade 200-årsnivån för Vänern i Mariestad (+46,85 (RH2000)  
Ingen betydande översvämningsrisk föreligger med hänsyn till 
stigande nivåer i Vänern och Tidan men viss risk finns med 
hänsyn till kraftiga skyfall avseende markavrinning av ytvatten. Ur 
kommunens skyfallssimulering (Sweco 2019-05-16) kan utläsas att 
merparten av området med nuvarande marknivåer är påverkat av 
utökat framtida vattendjup i intervallet 0,05-0,2 m, något som bör 
kunna kompenseras för i byggskedet. Framkomligheten bedöms 
inte vara påverkat.

Planområdet är beläget inom strandskyddsområdet för Tidan 
(100m). Strandskyddet är i nuläget upphävt men återinträder och 
behöver upphävas på nytt vid ny planläggning.

Intilligande fastighet Pilen 11, mellan området och stadskvarnen 
innehåller panncentral och är en av kommunens reservpannor för 

fjärrvärmen. Pannan som är oljeeldad provkörs regelbundet, men 
avses endast behövas tas i bruk vid en krissituation. 

Enligt översiktilig karteringsunderlag från SGU (Sveriges geolo-
giska utredning) utgörs markområdet av glacial lera, längs med 
anslutningsvägen mot Drottninggatan, skiftar jordartsinnehållet 
till postglacial finsand. Inom intilliggande Tidans Kvillar utgörs 
de uppstickande kvillarna (öarna) av urberg. Då det föreligger risk 
för instabil mark behöver geoteknisk utredning utföras.

Flera underjordiska ledningar löper genom området, och disposi-
tionen behöver ta hänsyn till dessa

Övriga risker
Sydost om området samt på andra sidan om Tidan är stadens 
stora industribruksområden belägna. Åt söder och sydöst Katri-
neforsområdet med pappersbruk och söderut, sydväst på andra 
sidan Tidan, det gamla Elektroluxområdet och området är till 
viss del bullerutsatt. Närheten till Katrinefors bruk innebär att 
lågfrekvent buller leds in mot området. Området utsätts också 
för viss bullerpåkänning när panncentralen provkörs, vilket dock 
sker i väldigt korta stunder (15-30min som mest en gång/månad).
Inom intilliggande industriområden hanteras olika typer av gaser, 
och gascisterner är orienterade mot lokaliseringsalternativet. 
Dessa är samtliga belägna mer än 150m från området, men en ris-
kutredning behöver ändå utreda vad närheten till industriområde-
na kan få för konsekvenser, bla med hänsyn till de återkommande 
bränder av lättantändligt material som förekommer inom framför 
allt Katrinefors bruksområde.
 
Natur- och kulturvärden
Området är beläget i nära anslutning till utpekade biotopskydds-
området Tidans Kvillar där även kulturmiljön med stadskvarnen, 
dammvallarna mm utgör möjligt fornminne och är av stor kul-
turhistorisk betydelse. Stadskvarnen med omgivning skyddas mot 
förvanskning och rivning i gällande detaljplan (DP 338). Området 
hyste under lång period landets enda mjölnarutbildning. Närom-
rådets kulturhistoriska värde skulle kunna innebära krav på att 
arkeologisk undersökning utförs inför en framtida exploatering.

Parkeringsytans trädrader är planterade, och har en inte oansenlig 
storlek. Utmed angöringsvägen mot Drottninggatan bildar dessa 
en allérad som är värdefull att bevara, både som miljöinslag och 
som värdefullt grönstråk mellan Tidan och Drottninggatans allé.

Tillgänglighet
Området angörs från Drottninggatan där även cykelbana finns. 
Utvecklandet av Tidans strandpromenad kommer även att för-
bättra gång- och cykelnätet i anslutning till platsen. Tillgänglighe-
ten till området bedöms som relativt god även om gångavståndet 
till resecentrum är något mer än 800m. Drottninggatan trafikeras 
av ett fåtal busslinjer. I närområdet finns ett flertal offentliga 
verksamheter inom det gamla landstingshuset, som vårdcentral 
och restaurang, och avståndet till stadsbiblioteket är ej heller 
långt. 

Parkering föreslås kunna samutnyttjas med den stora kvarvarande 
parkeringsytan inom fastigheten. Detta kan visserligen försvåra 
framtida uppdelning av fastigheterna.

Infrastrukturell service
Det utpekade området ligger inom verksamhetsområde för kom-
munalt VA, ledningsstråk för fjärrvärme, el och fiber genomkor-
sar området och goda möjligheter finns för anslutning samtliga 
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Figur 4. Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn under hela simuleringstiden, samt
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Utsnitt (Sweco 20190516);  
Simulering Fig 4 Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn
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Samhällsekonomiska förutsättningar och genomförbarhet
Lokaliseringsalternativet uppfyller relativt god tillgänglighet och 
närområdet är relativt attraktivt med intilliggande kvarn- och 
vattenmiljö vilket kan bidra till en trivsam boendemiljö. Områ-
det är dock mer perifert än exempelvis Humleparken. 

POSITIVT 

• Närhet till vissa centrumfunktioner  

• Nära rekreationsområde längs Tidan  

• Inga grönytor behöver tas i anspråk  

• Grundläggande infrastrukturell service finns i området 

• Attraktivt vattennära läge 

• Förbättningsmöjligheter dagvattenhantering

NEGATIVT
• Avstånd mer än 800m från resecentrum - Nära viss service som 

vårdcentral mm men i övrigt i stadskärnans utkant och längre till 
övrig service.  

• Mängden ledningsstråk försvårar markutnyttjandet 

• Upphävande av strandskydd/dispens krävs 

• Miljökonsekvenser behöver utredas mer 

• Markägoförhållande med delvis privat markägare kan komplicera/
fördröja framtida planprocess/genomförande 

Utsnitt lokaliseringsalternativ - skala 1:3000 Utsnitt DP 448

Foto av närmiljön med stadskvarnen i fonden

ledningsnät. Goda möjligheter finns till att förbättra dagvatten-
hanteringen i området som med mer gröna ytor kring de nya 
byggnaderna skulle få bättre förmåga till fördröjning.

Flera stråk av underjordiska ledningar korsar ytan under mark. 
Dessa utgörs bland annat av fjärrvärme ansluten till tidigare 
beskriven panncentral med reservkapacitet vid kris. Möjligheter 
finns att anpassa bebyggelsen och tillskapa u-område för ovan-
stående, men det kan också vara mer angeläget att säkra lednings-
stråken genom fastighetsreglering till ett kommunalt ägande.

Exploateringsmöjlighet
Den omedelbara närheten till befintligt skyddsvärd kulturmiljö-
område samt de riskaspekter omgivningen innehåller innebär att 
fördjupade studier kring effekterna på och av dessa kommer att 
behövas, eventuellt i en miljökonsekvensbeskrivning, något som 
en framtida behovsbedömning får utvisa. 

Det utpekade området skulle ändå kunna utgöra ett angeläget för-
tätningsprojekt i stadskärnan, och en utökad bostadsandel skulle 
tillsammans med renoveringen av kvarnbyggnaden kunna komma 
att vitalisera stadsdelen och strandpromenaden längs Tidan. 

För en framtida exploatering krävs ny detaljplan, och det kan fin-
nas behov av att en sådan omfattar ett större område. Att områ-
det inte är i kommunal ägo samt flera osäkerhetsfaktorer angåen-
de bland annat risker och störningar gör att eventuell planprocess 
och genomförande kan bli mer tids- och resurskrävande
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4.Slutsats
BEDÖMNING 
Vardera av de fyra delområdena bedöms utifrån de tidigare 
redovisade bedömningskriterierna och poängsätts i tabellform. 
Den samlade poängbedömningen illustreras sedan i en be-
dömningsros. Efter att bedömningskriterierna poängsatts sker 
avdrag i förhållande till den påverkan en exploatering skulle ha 
på strandskyddets syften: Om området ligger inom strandskydd 
och strandskyddets syfte omintetgörs av en exploatering innebär 
detta ett poängavdrag om 2 poäng. Kan strandskyddets syfte ändå 
bibehållas och tillgodoses ges ett poängavdrag om 1 poäng. 

DÅLIG

I

MINDRE ÄN 
GODKÄND 

II

GODKÄND 
 

III

MER ÄN
GODKÄND 

IV

BRA

V

MYCKET 
BRA 
VI

Platsens förutsättningar Kommunalt markägande 
men stor folklig opinion 
mot att bebygga platsen

Natur &  
kulturvärden

Begränsade naturvärden 
ianspråktas om än del 

mycket centralt parkom-
råde, viss anpassning av 
bebyggelse ifh omgivande 

kulturmiljö

Tillgänglighet Mycket välintegrerat i 
stadens gatustruktur 

men åtgärder krävs för 
att säkre framkom-

ligheten vid höga skyfall

Infrastrukturell service Mycket välintegrerad 
plats avs. ledningsnät

Genomförbarhet/Sam-
hällsekonomiska föruts.

Det mycket centrala läget 
talar för relativt goda 
förutsättningar. Den 

folkliga opinionen mot 
att bebygga platsen håller 

nere antalet poäng.

Exploateringsmöjlighet Angeläget projekt som 
ur exploateringssynpun-

kt ter sig attraktivt. 

Avdrag för påverkan 
på strandskyddets 

syfte

Området ligger utanför  
såväl Vänerns som 
Tidans strandskydd

Inget avdrag

SUMMA 
total

27 POÄNG

 Område 1. Biblioteksparken  
Biblioteksparken är det mest centralt belägna lokaliseringsalterna-
tivet. Området har nära till merparten av stadskärnans serviceut-
bud och ligger i nära anslutning till centrala park- och rekrea-
tionsstråk, men tar också centralt beläget parkområde i anspråk. 
Riskproblematiken kring buller respektive risk med farligt gods 
har utretts och utgör inget hinder för exploatering. Avvägningen 
mellan grönyta och bebyggd yta är områdets konfliktpunkt. Stads-
planestrukturen som bebyggelsen adderas är inte av traditionell 
kvartersstruktur utan mer av blocklika solitärer i  lummig omgiv-
ning. Omgivningens kulturhistoriska värde och bebyggelsestruk-
tur behöver få utökat utrymme vid tillägg i den känsliga miljö som 
biblioteksparken utgör. Områdets centrala läge bör kunna bidra 
till förstärkning av det sociala livet i stadskärnan. Anslutande 
gatunivåer behöver höjas för att säkerställa framkomligheten vid 
kraftiga skyfall och bedöms påverka platsens tillgänglighet. 

   

Tabell 1: Utvärdering Biblioteksparken   
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Område 2. Humleparken 
Humleparken är även ur centralitetsbegreppet nummer två på 
skalan. Området har nära till merparten av stadskärnans servi-
ceutbud, här finns också synergieffekter med bostäder för mål-
gruppen äldre inom intilliggande Humlet 1. Områdets centrala 
läge bör kunna bidra till förstärkning av det sociala livet i stads-
kärnan. Riskproblematiken kring buller respektive risk med farligt 
gods har utretts och utgör inget hinder för exploatering. Mar-
kundersökningar visar övre jordlagret uppvisar en förorenings-
situation över riktvärdena för känslig markanvändning, varför 
saneringsåtgärder behöver utföras för att känslig markanvändning 
ska kunna komma till stånd.

Även här ansluter området till centrala park- och rekreationsstråk, 
men tar också parkområde i anspråk, varför avvägningen mellan 
bebyggd yta och bibehållen grönyta är viktig. Bestämmelse i 
detaljplanen föreslås för att säkerställa lämpliga kompensations-
åtgärder för att skydda djur- och växtlivet. Å-rummet kring Tidan 
är en tillgång för allmänheten och ska så vara även fortsätt-

ningsvis, och kommunen har som vision att förstärka och binda 
samman strandpromenaderna längs med Tidan och längs med 
Vänern. Närheten till Tidanpromenaden är också en av faktorerna 
som gör platsen attraktiv ur boendesynpunkt.

Lokaliseringen anses, med en disposition som värnar erforderlig 
bredd längs dessa stråk med mellan 25 och 30 m från strandlinjen, 
väl uppfylla kraven på att finna en lokalisering som kan uppfylla 
syftet med den planerade bebyggelsen. Detta respektavstånd 
säkerställer också värnandet av intilliggande biotopskyddsområde.

Med beaktande av ovanstående förtjänster kvarstår problematiken 
kring strandskyddets upphävande då strandskyddet återinträder 
vid detaljplanering. Intilliggande naturvärden och strandskyddets 
syften anses dock kunna bibehållas och strandskyddet bör kunna 
kvarstå inom det stråk (ca 30 m) som även fortsättningsvis kan 
utgöra grönområde. 

DÅLIG

I

MINDRE ÄN 
GODKÄND 

II

GODKÄND 
 

III

MER ÄN
GODKÄND 

IV

BRA

V

MYCKET 
BRA 
VI

Platsens förutsättningar Kommunalt markägande

Natur &  
kulturvärden

Begränsade naturvärden 
ianspråktas om än del 

mycket centralt parkom-
råde, viss anpassning av 
bebyggelse ifh omgivande 

kulturmiljö

Tillgänglighet Mycket välintegrerat i 
stadens gatustruktur

Infrastrukturell service Mycket välintegrerad 
plats avs. ledningsnät

Genomförbarhet/Sam-
hällsekonomiska föruts.

Det mycket centrala läget 
talar för relativt goda 
förutsättningar. Saner-

ingskostnader håller nere 
pantalet poäng

Exploateringsmöjlighet Angeläget projekt som 
ur exploateringssyn-
punkt ter sig mycket 

attraktivt utgörande en 
kombination av centralt 

och vattennära läge

Avdrag för påverkan 
på strandskyddets 

syfte

Området ligger inom 
Tidans strandskydd.
Strandskyddets syfte 

anses dock inte påverkas 
utan säkerställas i väl 

tilltagna passager

-1 POÄNG 

SUMMA 
total

29 POÄNG

Tabell 2: Utvärdering Humleparken   
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Område 3: Milstensparken 
Milstensparken har något sämre centralitetsvärden, men ligger 
ändå bra till längs med ett av stadskärnans huvudstråk, Stock-
holmsvägen. Negativt är som för fallet med ovanstående lokali-
seringsalternativ att även denna lokalisering ianspråktar del av ett 
befintligt parkområde. Ny bostadsbebyggelse bör kunna adderas 
samtidigt som stor parkyta kan bibehållas. 

Flera osäkerhetsfaktorer kvarstår att undersöka som framför allt 
har med intilliggande verksamhet att göra. Detta bidrar också till 
att ett genomförande framförallt är realistiskt först efter eller i 
samband med en omvandling inom det intilliggande området.

Översvämningsrisken vid framtida kraftiga skyfall är stor, om en 
genomgripande ommodulering av markytorna i anslutning till 
bebyggelsen krävs. 
Att bebyggelse här tangerar befintliga ledningsstråk ses som min-
dre problematiskt, och det bör vara möjligt att anpassa bebyggel-
sen.

DÅLIG

I

MINDRE ÄN 
GODKÄND 

II

GODKÄND 
 

III

MER ÄN
GODKÄND 

IV

BRA

V

MYCKET 
BRA 
VI

Platsens förutsättningar Kommunalt markägande 
postitivt 

Osäkerhetsfaktorer som 
störningar intilliggande 

verksamheter samt 
översvämningsrisk 
framtida skyfall 

Natur &  
kulturvärden

Begränsade naturvärden 
ianspråktas

Tillgänglighet Mycket välintegrerat i 
stadens gatustruktur

Infrastrukturell service Mycket välintegrerad 
plats avs. ledningsnät

Genomförbarhet/Sam-
hällsekonomiska föruts.

Området är det minst 
centrala. Kräver 
ommodulering av 

resterande  parkområdet 
för att säkerställa mot 

översvämning

Exploateringsmöjlighet Mindre attraktivt 
p.g.a. det intilliggande 
verksamhetsområdet

Avdrag för påverkan 
på strandskyddets 

syfte

Området ligger utanför  
såväl Vänerns som 
Tidans strandskydd

Inget avdrag

SUMMA 
total

26 POÄNG

Tabell 3: Utvärdering Biblioteksparken   
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Område 4: Del av Pilen 13 
Även Pilen 13 har något sämre centralitetsvärden. Attraktions-
kraften bör ändå vara tämligen hög på grund av närheten till 
Tidan och området bör också kunna tilltala målgruppen äldre som 
i fallet med Humleparken. En positiv aspekt är att inga grönytor 
tas i anspråk och andelen hårdgjord mark kan minska i samband 
med en exploatering.

Precis som för platsen ovan finns en rad osäkerhetsaspekter 
kring risker som behöver belysas ytterligare. Efter samrådet har 
även Metsä Tissue, ägaren till Katrinefors bruksområde, aviserat 
en utökning av pappersbruksverksamheten och osäkerhet råder 
i nuläget om vilka effekter detta kan få på den fysiska miljö i 
närområdet. 

Platsen ansluter till skyddad kulturmiljöområde i form av kvarn-
miljön och det finns anledning att anta att det finns behov av en 
arkeologisk utredning.

Å-rummet kring Tidan är en tillgång för allmänheten och ska så 
vara även fortsättningsvis, och kommunen har som vision att för-
stärka och binda samman strandpromenaderna längs med Tidan 
och längs med Vänern. Lokaliseringen anses, med en disposition 
som värnar en bredd längs med Tidan om ca 20 m från strandlin-
jen, samt med klargörande kring ovanstående osäkerhetsfaktorer 
ändå kunna uppfylla kommunens uttalade behov.  Avståndet med 
20 meter från strandkanten bör innebära att intilliggande kvarn-
miljö samt biotopskyddsområde kan värnas, och strandskyddets 
syften bör kunna uppfyllas.

Även med beaktande av ovanstående förtjänster och osäker-
hetsfaktorer, kvarstår problematiken kring strandskyddet, som 
återinträder vid detaljplanering. Intilliggande naturvärden och 
strandskyddets syften anses dock kunna bibehållas och strand-
skyddet bör kunna kvarstå inom stråket närmast Tidan (ca 20 m) 
som även fortsättningsvis kan utgöra parkområde, som även kan 
förstärkas med grönytor inom den föreslagna kvartersmarken.

DÅLIG

I

MINDRE ÄN 
GODKÄND 

II

GODKÄND 
 

III

MER ÄN
GODKÄND 

IV

BRA

V

MYCKET 
BRA 
VI

Platsens förutsättningar Marken privatägd. 
Ytterligare osäker-

hetsfaktorer avseende 
störningar/risker 
förknippande med 

Katrinefors bruk samt 
intilliggande panncentral. 

Natur &  
kulturvärden

Område med synliga 
natur-och kulturvärden 

ianspråktas ej, men 
finns i platsens närhet. 

Ev behov av arkeologisk 
utredning

Tillgänglighet Mycket välintegrerat i 
stadens gatustruktur

Infrastrukturell service Mycket välintegrerad 
plats avs. ledningsnät, 
men då genomkorsade 

ledningar försvårar 
dispositionen begränsas 

antalet poäng

Genomförbarhet/Sam-
hällsekonomiska föruts.

Området är något min-
dre centralt men nära 

vissa centrumfunktioner. 
Disposition av byggnader 
svår mht genomkorsande 
ledningsnät alt flytt av 

ledningsnät krävs

Exploateringsmöjlighet Det vattennära läget är 
attraktivt. Attraktivi-
teten begränsas dock av 
intilliggande industri

Avdrag för påverkan 
på strandskyddets 

syfte

Området ligger inom 
Tidans strandskydd.
Strandskyddets syfte 

anses dock inte påverkas 
utan säkerställas i väl 

tilltagna passager

-1 POÄNG 

SUMMA 
total

24 POÄNG

Tabell 3: Utvärdering Del av Pilen 13   
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 Platsens förutsättningar

Natur/kulturvärden

Genomförbarhet Tillgänglighet

Infrastrukturell service

Exploateringsmöjlighet

Värderos som redovisar lokaliseringsalternativens lämplighet

Bedömningsskala

6p = Mycket bra 
5p = Bra            
4p = Mer än godkänd.                  
3p = Godkänd   
2p = Mindre än godkänd              
1p = Dålig         

SAMLAD BEDÖMNING 
Målet som denna lokaliseringsutredning syftar till är möjligheten 
att finna ett lämpligt område för ett centralt beläget komplette-
ringsprojekt om ca 40 lägenheter. Detta kan ske med olika typ av 
bebyggelse, men för enkelheten och jämförbarheten har vardera 
område testats med två stycken flerbostadshus i fyra våningar 
med ett lägenhetsantal om ca 20 lägenheter vardera. 
Att ha möjlighet till en utbyggnad av bostadsbeståndet i anslut-
ning till stadskärnan är av stor vikt för stadens utveckling och bo-
stadssituation. Bristen på lägenheter som uppfyller moderna krav 
förväntas öka, och ett av bostadsförsörjningsprogrammets mål är 
att utbudet av lägenheter för äldre, funktionshindrade och unga i 
anslutning till service och med tillgängliga hållbara transportalter-
nativ behöver öka.

POÄNGBEDÖMNING - RANGORDNING 

Humleparken 
5+4+5+6+4+6-1 =29

Biblioteksparken 
4+4+4+6+4+5  =27 

Milstensparken 
4+5+5+6+3+3  =26

Pilen 13
2+4+5+5+4+5-1 =24 

De möjliga lokalisersalternativen för att uppnå detta har under-
sökts utifrån angivna kriterier, har beskrivits översiktligt och 
utvärderats.  Utredningen avser med detta rangordna platserna 
i enlighet med den slutgiltiga bedömningen och med detta ange 
önskvärd samhällsutveckling i stadskärnan och den för en sådan 
föregående planprocesser, som även till angivna delar kan omfatta 
upphävande av strandskyddet.

Samtliga delområden uppfyller är centralt belägna. Närheten till 
service och allmänna kommunikationer samt infrastruktur är 
över lag bra. Även om det finns skillnader vad gäller avstånd ser 
möjligheterna till att nyttja hållbara färdmedel för pendling och 
transporter goda ut. Skillnaden i avstånd medför dock också att 
det sätt på vilket lokaliseringsalternativen kan bidra till att stärka 
stadskärnans stadsliv och gynna mångfalden av sociala aktiviteter 
är olika. Skillnaden är också större avseende kvaliteter respektive 
riskfaktorer.
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AVVÄGNING  
Den samlade bedömningens summering visar att de två bästa 
delområdena utgörs av Humleparken och Biblioteksparken. Plat-
serna är likartade för flera av bedömningskriterierna:

• Lokalisering inom de båda delområdena blir centrumnära, 
inom 500 m finns stadskärnans hela serviceutbud och plat-
serna är också sammanlänkade med centrala och prioriterade 
rekreationsstråk.  

• Bostäder på platserna bör verka stärkande för centrumut-
vecklingen i Mariestads stadskärna.  

• Bostäder på platserna skulle främja framtida boendes möjlig-
het att göra hållbara val genom att cykla eller gå samt pendla 
med kollektivtrafik 

• Även om andelen hårdgjorda ytor blir betydligt större finns 
goda möjligheter till fördröjning av dagvatten innan anslut-
ning till det kommunala dagvattennätet. 

De två delområdena skiljer sig åt inom följande kriterier:

• Platsens förutsättningar. De omfattande protester som innebar 
att planprocessen för Biblioteksparken avbröts tyder på att 
parkområdet är mycket högt värderat av kommuninvånarna 
utgörande ett delområde starkt sammanbundet med den 
helt centralt belägna Stadsparken. Ur allmänhetens synpunkt 
verkar Humleparken vara ett grönområde som röner ett 
mindre angeläget allmänintresse, något som bedöms bero på 
att området inte upplevs vara lika välintegrerat i den centralt 
belägna grönstrukturen som Biblioteksparken. Humlepar-
ken ligger både längre ifrån Stadsparken, man måste korsa 
den relativt trafikerade Drottninggatan och parkområdet är 
dessutom visuellt avskiljt med höga häckar. 

• Tillgänglighet: Översiktligt är tillgängligheten likvärdig, men för 
att säkerställa framkomligheten vid kraftiga framtida skyfall 
bedöms åtgärder krävas på Bror Kronstrands gata (allmän 
platsmark) Åtgärder behövs även på kvartersmark i Hum-
leparksprojektet men framkomligheten fungerar och inga 
åtgärder på allmän platsmark krävs. 

• Exploateringsmöjlighet: Även att avhjälpande av markföro-
reningar krävs för att säkerställa markens lämplighet för 
känslig markanvändning bedöms Humleparken som mer 
attraktivt och intressant för en framtida exploatör genom sitt 
vattennära läge, samt lockande för framtida invånare, och 
detta bedömningskriteriet har stor påverkan på om projektet 
kommer till stånd eller inte. En exploatering ligger i linje 
med Mariestads kommun Vision 2030.    

• Strandskydd: Humleparken ligger inom Tidans strandskydd 
om 100m och får poängavdrag för det. Detta till trots visar 
den samlade bedömningen på den högsta poängen. Då 
Strandskyddets syfte, att långsiktigt trygga allmänhetens 
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet bedöms som möjliga att bibehålla 
med väl tilltagna bevarade passager av parkstruktur, blir 
poängavdraget 1 poäng och inte 2. Goda förutsättningar 
finns för att anpassa bebyggelsen till platsens kvaliteter, och 
låta strandskyddsområdet även fortsättningsvis råda i en 
relativt bred zon närmast vattenlinjen, planlagd och driftsatt 
som en vegetationsrik park i en framtida sammanbunden 

strandpromenad. Stor hänsyn till befintligt djurliv bör visas 
vid utvecklandet av strandpromenaden. Detta är av särskild 
vikt utifrån målsättningen att också kunna tillskapa ytterliga-
re en passage nära vattenlinjen under befintlig järnvägsbro, 
en målsättning som visserligen ligger utanför det aktuella 
bostadsprojektet men som är värd att nämna också har stor 
betydelse för rörligheten längs med strandlinjen samt för att 
kunna sammankoppla strandpromenaden med Gärdesparken 
som nås via gångbro ca 300 m nedströms. 
 
Det har befarats att silverpoppeln i planområdets mitt kan 
innehålla rödlistade arter exempelvis fladdermöss eller exem-
pelvis insekter. Naturvårdsutlåtande visar på trädets natur-
värde samt vikten av att säkerställa en lämpliga kompensa-
tionsåtgärder vid fällning, vilket också regleras i den aktuella 
plankartan. 
 
Länsstyrelsen betonar vikten av att studera alternativa ut-
formningar som kan minska skadan på strandskyddet. Detta 
har studerats vidare, och den allmänna platsmarken i form av 
parkmark har till detaljplanens granskningsskede utökats och 
kvartersmarken minskats med ca 1000 kvm. Parkmarken har 
breddats i det tvärställda stråk som följer Kinnekullebanan 
samt utmed Drottninggatan. Därtill har den möjliga exploa-
teringen minskat i förhållande till den tidigare samrådshand-
lingen. Möjlighet att åstadkomma avsedd bebyggelse med 
goda boendekvaliteter är dock bibehållna.  

Med utgångspunkt i ovanstående avvägning gör kommunen 
bedömningen att område 2, Humleparken, trots sin lokalisering 
inom strandskyddszonen om 100m från Tidans vattenlinje, är 
det mest lämpliga för exploatering, detta med hänvisning till 
att bostadsförsörjning sedan 2014 utgör ett allmänt intresse. 
Strandskyddets syfte, att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång 
till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet bedöms som möjliga att bibehålla med väl tilltagna 
bevarade passager av parkstruktur samt regleringar kring skydds-
värda träd i kombination med det delområde som föreslås för 
flerbostadshus. Platsens naturvärden hänger enbart i begränsad 
omfattning samman med Tidans naturvärden och utgörs framför 
allt av enstaka skyddsvärda träd och alléträd som kvarstår inom 
föreslagen parkmark. Spridningskorridorer som länkar samman 
Tidans strandområde med Stadsparken och Biblioteksparken kan 
bibehållas och strandskyddet avses inte upphävas inom allmän 
platsmark. En övergripande genomlysning av såväl förutsätt-
ningar som planprocessens möjligheter att hantera den mycket 
begränsade påverkan på områdets djur- och växtliv en exploa-
tering skulle innebära, visar att den nu föreslagna nedminskade 
kvartersmarken inte motverkar strandskyddets syften.

Miljöbalken 7 kap 18 § åberopas för att få tillstånd ett upphävan-
de: 

18c§ 6 resp 5 Då denna lokaliseringsutredning visar på sådana 
särskilda skäl att ett upphävande av strandskyddet då området behöver tas 
i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse (6) - bostäder 
i mycket centrala lägen - som inte heller kan tillgodoses utanför 
området (5).

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD
Planenheten  Författad av 
Adam Johansson  Matilda Åslin, Plankonsult 
Tf. Planchef  PE Teknik & Arkitektur AB
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Utförd av                         för Mariestads kommun


