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1.  Bakgrund

IDÈ GRANSKNINGSAMRÅD ANTAGANDE GENOMFÖRANDEPLANUPPDRAG

Ev. överklagandeMöjlighet att lämna 
synpunkter

PLANPROCESSEN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

LAGA KRAFT

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken 
användning av mark och vatten som är tillåten inom ett visst område. 
Alla bestämmelser på plankartan har en hänvisning till lagstöd i Plan- och 
bygglagen (PBL).

Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken 
typ av bebyggelse eller verksamhet som är tillåten samt hur byggnaderna 
och omgivningen ska se ut. Det är bara kommunen som kan besluta att 
ta fram och anta en detaljplan, detta kallas för kommunalt planmonopol. 

En detaljplan är ett bestämt område på en plankarta. I plankartan beskrivs 
det med linjer, symboler och bestämmelser vad som får eller inte får göras. 
Plankartan är det dokument i detaljplanen som är juridiskt bindande.

Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning som mer utförligt förklarar 
syfte, innehåll och genomförande av planen. Det är den här handlingen.

PLANPROCESSEN
Processen för framtagande av detaljplaner styrs av kapitel 5 i Plan- och 
bygglagen (PBL). Om kommunen bedömer att det behövs, för att 
underlätta detaljplanearbetet, tas ett särskilt program fram. Samråd sker 
med myndigheter, allmänhet och andra berörda. När planprogrammet har 
samråtts inleds upprättandet av detaljplanen i vilken områdets framtida 
markanvändning regleras. Detaljplanen genomgår sedam flera steg där 
det är möjligt för myndigheter, allmänhet och andra berörda att lämna 
synpunkter. Planprocessens delar illustreras i nedanstående figur, just nu 
är det granskning.

PLANFÖRFARANDE     
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-25 att en ny de-
taljplan för Gamla staden 4:1 och 4:2 inom det område som kallas Hum-
leparken kulle tas fram. Detaljplanen upprättas med utökat förfarande 
enligt 5 kap 7§ PBL 2010:900. Samråd har utförts mellan 31 maj och 15 
Juli 2019 och har därefter bearbetats om till den nu aktuella gransknings-
handlingen.
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Planområdets placering (lant-
mäteriets kartsök).

Bilagor tillhörande andra detalj-
planer som används som underlag i 
denna: 

• ”Vibrationsutredning 
Mariestads Centrum, 
Kinnekullebanan 2016-12-16” 
Norconsult

• ”Översvämningsutredning för 
Katthavsviken” Sweco 190516

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med den nya detaljplanen är att i enlighet med kommunens 
bostadsförsörjningsprogram samt lokaliseringsutredning ”Strandskydd 
och framtida bostadsbyggande i Mariestads stadskärna” skapa möjlighet 
till ett centralt beläget nytt bostadskvarter om ca 40 lägenheter med 
byggnader i fyra våningar. I syftet ingår att bebyggelsens utformning 
och disposition anpassas till de övergripande natur- och kulturvärden 
som finns i platsens närmiljö och nya byggnader ska motsvara samma 
kvalitativa gestaltningsnivå som omgivande kulturhistoriskt värdefulla 
miljö uppnår. Detaljplanen avser också säkerställa att förekommande 
markföroreningar avhjälpts för att en känslig markanvändning (bostäder) 
ska kunna genomföras. För att skapa en flexibilitet i planen och förbereda 
för alternativa användningsområden som vid sidan om bostadsändamålet 
också bidrar till att stärka stadskärnans utbud, syftar även planen till att 
möjliggöra för verksamheter som kontor, hotell samt handel respektive 
mindre restaurangverksamhet i bottenvåningen.

Syftet med detaljplanen är även att upphäva det strandskydd för Tidan 
som visserligen redan är upphävt inom nu gällande detaljplan men som 
återinträder i samband med den nu aktuella planprocessen. Strandskyddet 
avses upphävas inom den mark som planläggs för bostadsändamålet, men 
få kvarstå inom den allmänna platsmark som nu planeras för parkområde.  
Skälen för upphävande beskrivs mer utförligt längre fram i beskrivningen. 

Planen syftar även till en omfördelning av parkändamålet i jämförelse med 
nu gällande detaljplan. Parkområdet längs Tidan och Kinnekullebanan 
utvidgas men minskas mot Drottninggatan och det intilliggande 
bostadskvarteret. I samrådsförslaget utgjorde kvartersmarken lite med än 
hälften (55%) av nuvarande grönområde. Till granskningshandlingen är 
kvartersmarkens omfattning minskad med ca1000 kvm till mindre än hälften 
(42%).

HANDLINGAR      
Detaljplanen omfattar denna planbeskrivning, plankarta med bestämmelser 
och grundkarta upprättad november 2019, illustrationsplan samt 
fastighetsförteckning. Till planhandlingarna hör även Samrådsredogörelse, 
Naturvårdsutlåtande poppel, Miljöteknisk undersökning, PM 
Jordprovtagning PM Geoteknik, Riskutredning, Trafikbullerutredning 
inkl bilaga samt behovsbedömning upprättad i samband med samrådet. 
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Förslaget ersätter DELVIS DP 459

Nytt planområde

Utsnitt DP 459

LÄGE OCH AREAL     
Planområdet, lite mindre än 0,7 ha,  som omfattas av den nya detaljplanen 
utgörs av merparten av Humleparken, där de ytor som idag är planlagda som 
parkmark utmed Tidan och som avses kvarstå som sådan ej är medtagna i 
planområdet. Av plantekniska skäl, då det är olämpligt att de utfartsförbud 
som ligger längs merparten av Drottninggatans båda sidor, hamnar i 
gränsen mellan två olika detaljplaner, förläggs planområdesgränsen i norr i 
längs  med Drottninggatans mittlinje. 

MARKÄGARE       
All mark inom planområdet är kommunalägd. 

PLANHISTORIK      
Området är del av Tidandalens gamla industriområde och har ett 
förflutet som Bryggeriområde.  Bryggeriverksamheten startade redan på 
1840-talet, och under 1880-talet uppfördes den bryggerianläggning som 
användes fram till nedläggningen 1972. Markområdet har stått obebyggt 
sedan 1980-talet då parkområdet anlades efter det att Bryggeriet revs. 
Parkområdet har en viss botanisk prägel men de senaste decennierna har 
parken genomgått ett visst förfall då, avsikten sedan början på 2000talet 
varit att möjliggöra för skolverksamhet i nya byggnader för Da Capo 
Mariestad och trädgårdens skolas byggård samt skolträdgård. Denna 
användning möjliggjordes dock inom andra befintliga lokaler samt inom 
Gärdesparken varför förutsättningarna för ett genomförande uteblev.

Hela planområdet, samt intilliggande kringytor som järnvägsområdet 
för Kinnekullebanan, bron samt strandremsan närmast Tidan, omfattas 
av DP 459 (Laga kraftvunnen 2009). För området närmast planområdet 
åt öster (också den del av det gamla bryggeriområdet) gäller SP 212 
och bostadsbebyggelse i tre våningar får uppföras. Humlet 1, som den 
intilliggande flerbostadsfastigheten heter, ägs av BRF HSB Humlet och är 
en bostadsrättsförening med målgruppen äldre som dessutom innehåller 
en relativt stor mängd lokaler för olika typer av aktiviteter. Här finns även 
kontor för den lokala kommunala hemtjänstgruppen. Fastigheten är i stort 
sett fullutnyttjad och utgörs av tre mot Tidan tvärställda byggnadskroppar 
med öppna mellanrum i form av gårds- respektive entrézoner. 
Bebyggelsen är tillåten relativt nära Tidans strandlinje och ligger endast 
ca 12 m från strandlinjen. Mittdelen mot Drottninggatan innehåller 
en restaurangbyggnad som företrädesvis serverar pensionärsluncher. 
På motstående sida av Drottninggatan ligger Mariestads stadsbibliotek 
med tillhörande parkering och Biblioteksparken. För området gäller 
DP413 (Laga kraftvunnen 2002) För biblioteksområdet gäller ändamål 
för kultur och kontor, för intilliggande byggnad (Löfvenskiölds) gäller 
skoländamålet och byggnaden utgör Mariestads Musikskola. Detaljplanen 
möjliggör en tillbyggnad till biblioteket på byggnadens baksida och både 
biblioteksbyggnaden och musikskolan är skyddade mot rivning på grund 
av deras kulturhistoriska värde.
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2. Planens utformning

Till vänster utsnitt kartunderlag från 
1882 med disponentsbyggnaden i 
mitten

Nedan foton från Mariestads bildar-
kiv: Överst disponentsvillan

Mitten rivning av bryggeriet

Nederst magasin intill järnvägsbron 

Till vänster flygbild med Biblioteks-
byggnaden i nedre högra hörnet och 
därovanför bryggeritomten mot Ti-
dan.

BEBYGGELSEHISTORIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet utgjorde fram till mitten av 1800-talet del av den 
odaljord avsedd att ge stadsborna utökad ekonomisk försörjning inom 
jordbruksnärningen. Den strängt reglerade marken fick inte bebyggas, 
med undantaget att tomtägarna hade rätt att uppföra större bostadshus, 
s.k. länderier, varav Manila utgjorde ett. På grund av möjligheterna till 
kraftutvinning utmed Tidan utgjorde området närmast stranden ändå 
tidigt ett bruksområde med flera olika typer av verkstäder. När delområdet 
såldes år 1848 stod redan ett bryggeri med tillhörande kontorsbyggnad 
på platsen och ytterligare fabriksbyggnad uppfördes för snustillverkning. 
Återuppbyggnaden efter en omfattande brand 1875 kom förutom nya 
fabriker att innehålla en disponentvilla centralt placerad omgiven av 
en parkmiljö i engelsk botanisk stil. Baksidan av disponentsvillan blev 
med tiden alltmer hårdgjord, med last och rangerutrymmen, och som 
kartutsnittet 1882 visar löpte ett industrispår från Kinnekullebanan mot 
stadskvarnen utmed Tidans strandlinje. Efter ett expansivt skede under 
1900-talets första hälft såldes bryggeriet till Gränges som så småningom 
la ner driften i Mariestad 1972. År 1978 revs också disponentsvillan och 
1983 magasinet till höger. Industribyggnaderna lämnade delvis plats åt 
den intilliggande bostadsbebyggelsen och resterande område införlivades i 
parken som kom att kallas Humlepark 
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Exempel på befintlig bebyggelse med 
biblioteksbyggnaden (byggt som 
Landtstatshuset) och bostadslänga 
inom Humlet 1, nedan foton från 
kommunens kulturmiljöprogram

BEBYGGELSE OCH GESTALTNING
Befintlig bebyggelse
Planområdet innehåller ingen befintlig bebyggelse. Närområdet 
kring Drottninggatan beskrivs utförligt i Vadsbo hembygds- och 
fornminnesförenings jubileumsskrift ”Vadsbobygden” från 2017 samt i 
arbetsmaterialet till kommunens pågående kulturmiljöprogram. 

Stadsdelen kring Drottninggatan byggdes ut när Mariestad efter 1850-talet 
behövde expandera utanför den gamla stadskärnan och en uråldrig landsväg 
mot söder utmed Tidan fick bli stommen till den nya paradgata som 
Drottninggatan utgör. Området ligger direkt utanför riksintresseområde 
för kulturmiljön (Mariestad R17). Längs Drottninggatan planerades 
för rutnätskvarter med rymliga tomter, alléträdrad samt i gatans fond 
plats för den länslasarettsbyggnad som nu är ersatt av Skaraborgs läns 
administrationsbyggnad, sedan några år tillbaka ersatt av Regionens Hus i 
Skövde och nu fylld med andra skilda verksamheter. Det offentliga inslaget 
är fortfarande stort. Som tidigare nämnts är såväl stadsbibliotek (tidigare 
Landstatshus) som musikskola (Löfvenskiölds husmodersskola) förlagda 
längs gatan, men också hotellverksamhet (fd Greville-hemmet - hem för 
äldre ogifta kvinnor - ofta lärarinnor), och restaurang, vid sidan av äldre 
bostadshus. Bostadshusen är delvis förändrade till mindre flerbostadshus. 
Ett axplock av den befintliga bebyggelsen redovisas i vänstermarginalen 
och nedan. 

Drottninggatuområdet bedöms ha en stark koppling till kulturmiljö-
innehållet - förvaltningsstad -i riksintresset. Hela Drottninggatumiljön 
är upptaget i det kulturmiljöprogram Mariestads kommun arbetar med, 
flertalet byggnader präglas av den mycket höga arkitektoniska nivån och 
många av dessa är också av kulturmiljöskäl skyddade i gällande detaljplaner.

 

 
Volymmässigt har byggnaderna längs norra sidan av gatan en resligare höjd 
som trots att de ofta utgörs av enbart två våningar respektive hög sockel, 
med anledning av de generöst tilltagna våningshöjderna, idag motsvarar 
fyra våningar i modernt bostadsbyggande. Byggnaderna är förutom 
Humlet 1 relativt sammanhållna i volym, och är de flesta utförda med 
valmade tak, med dekorerade friser, takfotslister, i stället för takfötter. 
Fasadmaterial utgörs av puts och taken av falsad plåt. Karaktärsdragen för 
byggnaderna söder om Drottninggatan är likartad men genomgående är 
byggnaderna något lägre.

Övergripande är byggnaderna placerade längs en förgårdsmarkslinje, vilket 
tillsammans med Drottninggatans planterade allé och häckrader, bidrar till 
en trädgårdskaraktär med stor andel grönska.
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Utsnitt plankarta

Planerad bebyggelse     
Den nya bebyggelsen kommer tillsammans med biblioteksbyggnaden att 
bilda en port mellan Drottninggatan och den inre stadskärnan. Av denna 
anledning är biblioteksbyggnaden till storlek, volym och materialval 
en förebild för planförslagets bebyggelse. Planförslaget medger en ny 
bostadsbebyggelse i flerbostadshus på upp till 4 våningar. Även en 
vindsvåning kan utgöra bostad, del av bostad eller gemensamhetslokal 
om önskemål finns. Illustrationsplanen redovisar två fristående 
huvudbyggnader, med mellanliggande entrégård och parkeringsyta med 
rundkörning. I likhet med omgivande bebyggelse avses huvudbyggnad 
närmast Drottninggatan placeras med långsidan parallellt med denna, 
vilket styrs med placeringsbestämmelsen p1.

Inför granskningsskedet har område som planläggs för parkmark utökats  
längs Drottninggatan och Kinekullebanan och kvartersmarken minskat i 
omfattning. Den planerade bostadsbebyggelsen placeras med hänsyn till 
det skyddsområde bilagd riskutredning förordar om 30 m från spårmitt på 
Kinnekullebanan, respektavstånd ges också till kvarvarande parkområde 
längs strandområdet samt mot intilliggande bebyggelse i Humlet 1. Övriga 
sidor av kvartersmarken utgörs av ett två meter brett område som inte får 
bebyggas. 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

HuvudgataGATA1

ParkPARK

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Centrumfunktioner som kontor och hotell, småskalig handel samt
restaurangverksamhet får finnas.

C1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

dike1 Dike för avledning av dagvatten vid skyfall,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
träd1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e135 Största byggnadsarea i % inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1
p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

20-35 Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Huvudbyggnad närmast Drottninggatan ska placeras med långsida

parallellt med gatan.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnader ska motsvara samma kvalitativa gestaltningsnivå som

omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljö uppnår.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Tak på huvudbyggnader ska vara valmat, i utseende falsad plåt och
i mörkgrå kulör.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Takfot på huvudbyggnader ska utföras med så kallad takfotslist.,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Fasad på huvudbyggnader ska huvudsakligen utföras i puts i ljus
kulör utan synliga elementskarvar.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Huvudbyggnad närmast Drottninggatan ska förses med entré mot
gata.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Om uteplats anordnas ska minst en vara gemensam och
bullerskyddad.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Takvinkeln på komplementbyggnad får understiga 20 grader.,  4 kap.
16 § 1 st 1 p.

+61.2 Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Grundläggning ska utföras med pålning för byggnad högre än två

våningar.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Lägsta nivå på överkant färdigt golv ska vara minst +48 över
angivet nollplan.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Trädfällning kräver marklov för att säkerställa lämplig

kompensationsåtgärd med hänsyn till möjlig förekomst av
skyddsvärda arter.,  4 kap. 10 §

n2 Markens höjd över angivet nollplan ska vara +47.6 där
framkomlighet till respektive bostadsbyggnad ska säkerställas.,  4 kap.
10 §

Skydd mot störningar
m1 Damm,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Dike eller ränndal,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för bostadsbebyggelse förrän markens

lämplighet för känslig markanvändning har säkerställts genom att
förekommande markföroreningar avhjälpts.,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Strandskydd
a2 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Detaljplan för Gamla staden 4:2 och del av Gamla staden 4:1

LAGA KRAFT

Detaljplan för Gamla staden 4:2 

MARIESTADS CENTRALORT, MARIESTADS KOMMUN
Upprättad av PE Arkitektur o Teknik 2019-11-13

JA      NEJ
PLANAVGIFT

ANTAGANDE

GODKÄNNANDE

Granskningshandling

Skala 1:250 (A1)  

Plankonsulter
Matilda Åslin/Lovisa Thorsén

20xx-xx-xx

20xx-xx-xx

20xx-xx-xx
Ks
§xx
Kf
§xx

Utökat förfarande

Tf. Planchef
Adam Johansson

1:500 (A3)

och del av Gamla staden 4:1
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Skiss på framtida etapp av Tidanpromenaden under broarna
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Gamla staden 4:2 och del av Gamla staden 4:1
Illustrationsplan (till Granskningshandling November 2019)

möjlig öppen 
dagvattendamm 

och översvämnings-
område

dik
e/

rä
nn

da
l up

ps
tä

lln
.p

lat
s 

so
pb

il

bef. brygga

öv
er

sv
äm

nin
gs

om
rå

de

DROTTNINGGATAN

IN- OCH 
UTFART

dik
e/

rä
nn

da
l

öv
er

sv
äm

nin
gs

om
rå

de

dik
e/

rä
nn

da
l

uteplats 
(gem)

uteplats 
(gem)

Exploateringsgrad sätts som mest till 35% av användningsområdets 
yta och detta inkluderar komplementbyggnader. Exploateringsgraden 
medger bebyggelse i enlighet med illustrationsplanen samt ytterligare 
komplementbyggnader om sådant behov finns. I jämförelse med 
samrådsförslaget innebär exploateringsgraden en minskning av möjlig 
byggnadsarea med ca 140 kvm.

Gestaltningskriterier      
Då omgivningens arkitektur utgörs av genomgående höga arkitektoniska 
kvaliteter och också har höga kulturhistoriska värden, samt betraktas ingå 
i riksintresse för kulturmiljö, föreslås krav på bebyggelsen för att området 
som helhet ska kunna bibehålla sin huvudsakliga karaktär av paradgata med 
solitära palatsliknande byggnadskroppar innanför en relativt väl tilltagen 
förgårdsmark. Detaljplanen avses vara så öppen som möjligt för att kunna 
tillmötesgå den arkitekturkompetens som förutsätts ingå i nästkommande 
genomförandeskede. Såväl kommunen som Länsstyrelsen anser dock att 
särskilda gestaltningskriterier inför den framtida bygglovbedömningen 
ändå behövs, och behöver regleras i planen, med stöd i PBL 4 kap 16§ 
(1st 1p), men på ett relativt öppet sätt. Avsikten är att nya byggnader 
därmed ska motsvara samma kvalitativa gestaltningsnivå som omgivande 
kulturmiljö uppnår. Detta regleras i detaljplanen med den generella 
utformningsbestämmelsen f1. Detta gäller såväl byggnadernas volym 
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Modern version av takfotslist
(Kv Eken)

Balkongutformning illustrerar om-
sorg om detaljer (Kv Eken)

Kv Eken i vilken traditionella uttryck 
som horisontalitet, symmetri, propor-
tioner och materialval, tillsammans 
med moderna uttryck sammanfogas 
till en helhet som ansluter väl till 
omgivande kulturmiljö.

Exempel på sk klickfalsutfört takplåt 
som liknar falsat plåttak  
(bild plåttillverkare)

och materialbehandling som omsorgen om detaljer (materialövergångar, 
utseende på fönster- och dörrdetaljer, eventuella balkongfronter, 
räcken etc.) Hur detta kan utföras med modernt uttryck men med hög 
arkitektonisk nivå redovisas i referensbilder från Mariehus nybyggda 
bostadsprojekt i närbelägna kvarteret Eken, men preciseras också med 
ytterligare planbestämmelser: 

• Volymbehandling - Byggnadshöjden (dvs där tak möter vägg/takfot) 
relaterar som helhet till frontespisen på biblioteksbyggnaden på 
motstående sida av Drottninggatan. Detta medger att flerbostadshuset 
kan byggas med träbjälklag som medför högre våningshöjder än vid 
konventionella metoder. Höjden sätts därmed till + 61,2 m i RH2000. 

• Taklutningen måste minst vara 20 grader och får som mest vara 35 (att 
jämföra med biblioteksbyggnadens tak med 28 grader för takvinklarna). 
Takvinkelbestämmelsen medger att delar av vindsutrymmet kan 
utnyttjas till såväl teknikutrymme som om plats medges eventuell 
bostadsinredd vindsvåning. Takvinkel på eventuellt förekommande 
komplementbyggnader får dock understiga 20 grader vilket regleras med 
bestämmelsen f7. För en horistontell takfot med toppig takuppbyggnad 
mot en nock anges (f2) valmat tak för huvudbyggnaderna, i utseende 
falsad mörkgrå plåt (detta medger att såväl traditionellt falsad plåttak 
som plåttäckning med sk klickfalsutförande utan synliga skruvar kan 
godtas). 

• Det horisontella takfotsutseendet förstärks med omsorgsfull 
bearbetning av takfotens undersida.(f3) – ”Takfot på huvudbyggnader 
ska utföras med sk takfotslist” 

• De högt ställda arkitektoniska ambitionerna behöver också styra 
över fasadutformning. Synliga eventuella elementskarvar, något som 
befaras kunna bli följden av en mer prefabricerad byggmetod skulle 
dessvärre ge intryck av en enklare (och billigare) byggnad än vad en 
anpassning till omgivningens kulturmiljö kräver. Av denna anledning 
regleras fasaduttrycket både avseende material som undvikande av 
elementskarvar med bestämmelsen f4 ,”fasad på huvudbyggnader ska 
huvudsakligen utföras i puts i ljus kulör utan synliga elementskarvar.” 

• Huvudbyggnad som placeras med långsida närmast Drottninggatan 
ska utföras med entré mot gatan som kompletterar den mot 
gårdssidan. Detta regleras med bestämmelsen f5 - ”Byggnad mot 
Drottninggatan ska förses med entré även mot gata.” Entrémotivet 
bör ges arkitektoniskt artikulation, gärna med symmetriska effekter. 
Väljs en mer konventionell byggnadsmetod med lägre våningshöjder 
kan som illustrationerna visar kan även entrésegmentet gärna 
utvidgas till en centralt placerad frontespis (mittutbyggnad)som 
utförs till den angivna byggnadshöjden. 
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Perspektivskiss från norr - Ny bebyg-
gelse till höger. Parkmarken utmed 
Drottninggatan samt Kinnekulleba-
nan är nu utvidgad i förhållande till 
samrådsförslaget till 14m

Perspektivskiss från nordöst med bib-
lioteksbyggnad till höger.

Illustrationer
Bildmaterialet ingår i en volymstudie över möjlig exploatering i enlighet 
med illustrationsplanen. Därmed är inte detaljer som fönster, balkonger 
etc redovisade och den gulaktiga kulören på byggnaden ska inte tolkas 
som ett färgsättningsförslag. Innanför den volym som orienteras närmast 
Drottninggatan som ska placeras parallellt med gata, kan en ytterligare 
volym orienteras på annat sätt, tex tvärställd. 
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Möjliga sektionsutsnitt i skala 1:300 
i förhållande till Biblioteksbyggna-
dens fasad.

Perspektivskiss  Drottninggatan mot 
väster - Ny bebyggelse till vänster 
(söder) om gata. Parkmarken utmed 
Drottninggatan är nu utvidgad till 
14 meter. De streckade linjerna illus-
trerar våningsplan.

Perspektivskiss  från Tidans strand-
promenad mot biblioteket - Ny be-
byggelse till vänster (väster) och be-
fintlig bebyggelse inom Humlet 1 till 
höger.

Med inspiration från biblioteksbyggnaden har byggnaderna i volymstudien 
en mittutbyggnad som också kan vara ett sätt att artikulera entréfunktionen 
mot gata.

Längst ned på uppslaget  redovisas typsektioner med de våningshöjder som 
ryms inom biblioteksbyggnadens byggnadshöjd. Möjligheten att nyttja 
vindsvåningen varierar med vald våningshöjd och detaljplanens utrymme 
för att förlägga centrumfunktioner i byggnaden.
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Ortofoto med stadskärnans grönstråk 

Utsnitt Mariestadskartan 1882

459

21

Beskrivning
Industrikaraktären är numera historia. Parken och framförallt
strandpromenaden utmed Tidan och bryggaltanen är attraktiva
områden för alla mariestadsbor. Humleparken (7500 m2) är i sin
nuvarande skepnad en anläggning som fått en botanisk prägel.
Olika slags barrväxter, rosor och rhododendron har planterats med
namnskyltar, som visserligen med tiden försvunnit. Många av
rosorna har dött och barrväxterna har planterats för tätt varför de nu
står invuxna i varandra på en liten yta. Samtidigt utgör detta
barrväxtbestånd en tillgång då många är välvuxna och av ovanlig
art/sort.

Trädbeståndet är vid förhållandevis god hälsa men den stora
poppeln mitt i parken utgör ett problem på så vis att den skjuter
massor med rotskott och sätter fröplantor. Gestaltningen med
vallarna, rosenrabatterna och de stora planteringsavstånden gör att
det är en svårskött anläggning och ogräset har därmed fått fritt
spelrum. Humleparken ligger annars fint längs Tidan och bildar
samtidigt ett komplement till Stadsparken till vilken den ligger i
omedelbar närhet.

Allén längs Drottninggatan är i ett sämre skick då träden stympats,
vilken renderar i röta och artotypiska utseenden.

Inventering av
Humleparken

Inventering av Humleparken från tidigare planarbete inför DP 459.
Barrväxtplanteringarna samt ros/perennrabatten i parkens mitt är borttagna
sedan dess.

GRÖNSTRUKTUR OCH NATURVÄRDEN  

Som kartutsnittet till vänster visar var avsikten att kringgärda 
disponentbostaden med en parkliknande miljö, en engelsk park i 
tidens anda. Verkligheten kom att se något annorlunda ut i takt med 
att bryggeriverksamheten växte, och området mellan bostadshuset och 
Tidan fick mer av bakgårdskaraktär och lastzon. Det sena 1800-talets 
parkambitioner kunde dock förstärkas efter bryggeriets rivning. En viktig 
aspekt av stadens ekosystemtjänster är att synliggöra det kulturella arvet en 
parkmiljö kan utgöra, och trädgårdskaraktären utmed Drottninggatan med 
dess lindallé är särskilt viktig i detta projekt. Den nya detaljplanen innebär 
en minskning av nuvarande park men stora delar avses dock bibehållas, 
med en yttre krans inom allmän platsmark som även fortsättningsvis 
kommer att utgöra parkmark. Denna utökas nu, som tidigare beskrivits, i 
jämförelse med samrådshandlingen vilket också skapar även förutsättningar 
för en fortsatt god boendemiljö. 

Humleparken      
Humleparken beskrivs utförligt i planbeskrivningen till DP 459 där 
kommunens grönprogram citeras: ”Humleparken är i sin nuvarande 
skepnad en anläggning som fått en botanisk prägel. Olika slags barrväxter, 
rosor och rhododendron har planterats med namnskyltar som visserligen med 
tiden försvunnit. Många av rosorna har dött och barrväxterna har planterats 
för tätt varför de nu står invuxna i varandra på för liten yta... ....Trädbeståndet 
är vid förhållandevis god hälsa men den stora poppeln i mitten utgör ett 
problem på så vis att den skjuter massor med rotskott och sätter fröplantor. 
Gestaltningen av vallarna, rosenrabatterna och de stora planteringsavstånden 
gör att det är en svårskött anläggning och ogräset har därmed fått fritt 
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Vy mot parkens inre med den stora 
grova poppeln

Närbild mot poppelns stam

spelrum. Humleparken ligger annars fint längs Tidan och bildar samtidigt ett 
komplement till Stadsparken till vilken den ligger i omedelbar närhet.” Sedan 
denna beskrivning upprättades har parken rensats och gallrats, framför allt 
på buskbeståndet samt vallarna. Träden är i sin merpart kvar och precis 
som i gällande detaljplan avses trädbeståndet inom alléerna bevaras och 
förses med skyddsbestämmelse. Enligt kommunens grönprogram har 
trädinventering utförts i parken.

Skyddsvärd poppel
Det stora grova trädet, poppeln, i parkens mitt, betraktas enligt 
Länsstyrelsens yttrande till behovsbedömning MKB för den nu aktuella 
planen som skyddsvärt. Denna uppfattning har kommunen inte haft 
tidigare och trädet är exempelvis inte skyddat i den nu gällande detaljplanen 
DP 459 utan som tidigare beskrivet av sämre hälsa och till skada för den 
omgivande parkmiljön. Att på sikt bevara trädet betraktas som svårt, både 
med hänsyn till trädets hälsa och till svårigheterna att kombinera med en 
exploatering. Länsstyrelsen befarar i sin synpunkt på samrådshandlingen 
att trädet skulle kunna hysa skyddade eller rödlistade arter som fladdermöss 
och insekter. Kommunen har av denna anledning låtit Pro Natura utföra 
ett naturvårdsutlåtande över den specifika grova poppeln som biläggs 
handlingen, samt ge förslag på kompensationsåtgärder.

Poppeln är sannolikt det äldsta trädet i parken tillsammans med skogsalmen 
belägen i anslutning till lindallén. Poppeln bör ha planterats någon gång 
vid bryggeriverksamhetens start och vara minst 150 år gammalt. Poppeln 
är en silverpoppel (Populus alba) och har en omkrets vid brösthöjd på 
555 cm. Stammen delar sig vid ett par manshöjder till tre större grenar. 
Vid stamförgreningen finns större hål vilket tyder på att trädet delvis är 
innanruttet. Barken är påtagligt grovsprickig. En del av barken har flagnat 
av. påväxten utgörs främst av skorplavar samt några mossor vid basen. 

Trädet uppfyller väl alla kriterier för att vara ett särskilt skyddsvärt träd 
(Naturvårdsverket 2012). Det är ett jätteträd; dvs ett träd grövre än 1m i 
diameter på det smalaste stället under brösthöjd, det är mycket gammalt 
och det är ett grovt hålträd. Poppeln bedöms ha ett påtagligt naturvärde.

Förutom för ett flertal lavar tyder håligheter med mulm (ved, förnarester 
mm) på att trädet utgör livsmijljö för en lång rad olika evertebraser och 
ibland också svampar. Efterhand som nedbrytningen fortgår kommer det 
också att bildas håligheter som utgör livsmiljö för hålhäckande fåglar och 
fladdermöss. För att närmare dokumenter dessa organismer måste man 
studera dessa under en sommarsäsong. Den befintliga stamhåligheten i 
poppeln kan mycket väl vara artrik eftersom den står i nära kontakt med 
andra lövträd intill Tidan med förmodade liknande miljöer.

Förslag till kompensationsåtgärder vid eventuell avverkning  
Något snabbt sätt att ersätta ett 150 år gammalt träd och kompensera 
förlusten av den gamla poppeln finns inte. Några popplar i närområdet 
som skulle kunna tjäna som ”efterträdare” i  anslutning till planområdet 
har inte påträffats. Ett sätt att under en tid skapa biologiska värden för 
vedsvampar och leddjur är att, efter avverkning flytta de grova stammarna 
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Tidans Kvillar med svämlövskog

till en plats där de ej är till besvär och låta dessa förmultna till vad man 
brukar kalla en biodepå. En lämplig plats är att lägga dessa på Tidans andra 
sida, sydväst om Humleparken.  Ytterligare en kompensationsåtgärd är att 
sätta upp holkar och mulmholkar i träden intill Tidan för att kompensera 
för den stamhålighet som försvinner med poppeln.

För att säkerställa att ovan nämnda kompensatoriska åtgärder sker förses 
plankartan och poppeln med bestämmelse om marklov vid trädfällning 
(n1) . 

Biotopskyddsområde Tidans Kvillar   
Söder om planområdet längs med Tidan utgörs vattenområdet av 
Biotopskyddsområde ”Tidans kvillar” Området är ett kvillområde med en 
speciell fauna och flora som är knuten till sådana biotoper. (Kvill=sträcka 
av ett vattendrag där det av (små) öar är uppdelat i minst tre grenar.) 
Kvillområdet utgör livsmiljö för ett flertal hotade djurarter. Området 
ligger i Tidans nedre del som är klassad som Nationellt särskilt värdefullt 
vattendrag för såväl naturvård, fiske som kulturmiljö. Kvillområdet är ett 
värdefullt lek- och uppväxtområde för Natura 2000-arten asp (1130 Aspius 
aspius). Även utter (Natura 2000-art 1355 Lutra lutra) har återkommande 
påträffats i området och området är ett värdefullt övervintringsområde 
för utter vid kraftiga isvintrar i Vänern. I området finns även Natura 
2000-naturtypen Svämlövskog (91E0* Alluviala lövskogar som tidvis 
är översvämmade.) Idag återstår ett fåtal bra lekplatser för asp i Västra 
Götalands län. Sväm-lövskog är en naturtyp som det numera också finns 
lite kvar av. Tidans kvillar har strömsträckor som ligger förhållandevis nära 
Tidans mynning i Vänern. Det gör att området är särskilt värdefullt som 
lek- och uppväxtområde samt födosöksområde för flera andra av Vänerns/
Tidans fiskarter, bl.a. vimma, färna och gös. Arterna asp, utter och vimma 
finns samtliga med på Sveriges s.k. rödlista över hotade arter. Det nya 
bebyggelseområdet placeras på ett sådant avstånd att biotopskyddsområdet 
kan värnas och det är av särskild vikt att hänsyn tas till detta vid en 
eventuell framtida gångförbindelse under broarna, vilket dock inte ingår i 
detta projekt.
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Alléer och skyddsvärd skogsalm   
Exploateringsområdet omgärdas av två uppvuxna alléplanteringar - i norr 
utmed Drottninggatan, med företrädesvis lindar - och i väster på vardera 
sida om gångstråket parallellt med Kinnekullebanan, med varierade 
lövträdsinslag, utöver lind även lönn och kastanj. Alléer omfattas också 
av biotopskyddsbestämmelser och är viktiga som boplats och skydd för 
smådjur, framför allt för insekter och småfåglar.  I anslutning till lindallén 
finns även en skogsalm som liksom poppeln uppfyller kriterierna för att 
vara ett särskilt skyddsvärt träd. Trädet är gammalt, grovt, och med påväxt 
av flertalet lavarter, och bedöms som friskt med en väsentlig möjlighet 
till överlevnad om det hanteras väl. Skogsalm som art är utrotningshotad 
(rödlistad) pga almsjukan vilken Mariestadstrakten än så länge varit 
förskonad från. Till granskningshandlingen är plankartan kompletterad 
med egenskapsbestämmelse för det specifika trädet (träd1 - Trädet får endast 
fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk). För alléträden gäller den 
biotopskyddsbestämmelsen varför dessa inte markeras särskilt på plankartan..

Det nya bebyggelseområdet avses placeras med sådant avstånd till alléerna 
att biotopskyddet ej bör påverkas. Efter samrådet har detta avstånd 
utökats från 7 till ca 13m vilket mer än väl överstiger ett avstånd på 
15x stamdiametern (uppmätt som bredast 60cm) och schaktning bör inte 
utföras närmre än så. I granskningshandlingen har även området närmast 
alléträden omvandlats från förgårdsmark på kvartersmark till parkmark. 
Bredden på parkmarken närmast gatan blir nu 14m och bredden på 
förgårdsmarken framför byggnaderna blir 2m. Vid platsbesök kan 
också konstateras att trädkronornas yttersta kvistar befinner sig som 
mest 7,5-8 m från stamcentrum. Förhoppningsvis konkurrerar inte 
trädkronornas utrymme med område avsett för balkonger samt med 
uppförande av byggnadställningar osv under byggtiden. Avståndet 
mellan stamcentrum på den skyddsvärda skogsalmen och gränsen 
mot kvartersmarkens är dock mindre, ca 9m. Med tanke på att 
andra teoretiska bedömningsmodeller anger att rotsystemen ofta breder 
ut sig omkring 4-6m utanför trädkronans droppzon kan man inte med 
säkerhet veta exakt var rötterna ligger och det är därmed inte osannolikt 
att rotsystem kan komma till skada vid anläggningsarbetet även med ett 
skyddsavstånd. Samtidigt - det är heller inte omöjligt att träd kan hantera 
dessa skador så till vida åtgärder för att minimera rotskadorna utförs.  
För att minimera skador på befintliga alléträd föreslås följande:

• Om möjligt kan schaktarbetet föregripas av förbättringsåtgärder 
för trädets hälsa, detta kan dels bestå av luckring och tillförsel av 
näring och organiskt material vilket bör göras minst en växtsäsong 
före schaktningen och dels med beskärningsåtgärder av arborist, 
så att trädens krona hålls samman volymmässigt vilket medger 
större regnmängd närmre stammen och att trädet dessutom klarar 
sig med mindre resurser, om rotsystemets näringsupptagande 
skulle försämras under byggtiden.

• Schaktarbetet bör även i byggrättens norra del föregripas av 
rotkartering, och rötter (såväl som grenar) som behöver kapas ska 
utföras fackmannamässigt – dvs sågas eller klippas – inte dras/
ryckas/slitas).

Befintlig lindallé utmed Drottninggatan

Befintlig skogsalm   
Foto: Leif Andersson ur bilagt na-
turvårdsutlåtande
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• Schaktning bör därmed ske vertikalt (utan släntning) med 
spontväggar som medger detta. 

• Så kallade grävingrepp för ledningsstråk ska ske så begränsat som 
möjligt med koppling mot gatans ledningsstråk centriskt mellan 
två befintliga trädstammar. 

• Arbetsområdet behöver styras så att byggtrafik och vertikal 
försörjning ligger utanför trädzonen, och detta område samt 
andra trädzoner som berör träd som ska bevaras stängslas från 
resterande arbetsområde. Byggnadsställningar behöver uppföras 
utanför byggrätten i den zon som avses för eventuella balkonger.  
Dessa behöver uppföras med hänsyn till trädkronorna (dvs 
fackmannamässig beskärning) 

• Frilagda rotsystem ska under byggtiden bevattnas, täckas och 
skyddas med rotdraperi för att hållas vid livhållas vid liv. (Se 
exemel från Uppsala kommuns trädhandbok)

• Beskrivning av kommunens modell för skadeståndshantering ang 
skador på skyddsvärda träd bör finnas med i framtida köpavtal, 
liksom fördelningen i åtaganden ovan mellan kommun och 
byggherre.

Handfasta metoder att skydda träd i stadslandskapet finns att 
hämta i trädhandböcker för många av landets större kommuner. 
Rekommendationer samt vidhäftat bildmaterial är utarbetade av Uppsala 
kommun: ”Trädhandbok för Uppsala kommun 2010-12-30” av Örjan 
Ståhl och Sofia Eskilsdotter landskapsingenjör respektive landskapsarkitekt 
med koppling till Statens Lantbruksuniversitet, SLU. Bild illustrerande träds 
skyddszon motsvarar dock inte riktigt alléträdens förhållande med gata på en 
sida och park på den andra.

Frilagda rötter vi vacuumschaktar-
beten bevattnas som skydd mot torka 
(Foto Björn Embrén)

Skydd för frilagda rötter av kokos-
nät/juteväv (Foto: Örjan Stål)

Rotdraperi med kokosduk (Foto: 
Örjan Stål)
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Grundkarta för Gamla staden 4:2
och del av Gamla staden 4:1
Mariestads kommun
Sektor Samhällsbyggnad Tekniska MTG
Mät- och Geoavdelningenen oktober 2019

Gis-ingenjör

Standard Klass: II
Koordinatesystem: SWEREF 99 1330
Höjdsystem: RH2000
Fastighetsredovisning: 2019-10-16

Camilla Pärleborn

Fastighetsgräns

Belysningsstolpe

Stödmur

Lövträd, barrträd
Rutnätspunkt

Datakabel
Elledning 

Spillvatten-, vatten- 

D

E

Järnväg

Staket

Vägkant

Transformator
Skärmtak

Fastighetsbeteckning

Bostadshus efter husliv 
GatunamnMagasinsgatan

GÄRDET 4:1
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ServitutServ

GA :3 Gemensamhetsanläggning

Markhöjd

Komplementbyggnad husliv
Verksamhet efter husliv 
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resp. takkontur

20 meter100

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

HuvudgataGATA1

ParkPARK

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Centrumfunktioner som kontor och hotell, småskalig handel samt
restaurangverksamhet får finnas.

C1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

dike1 Dike för avledning av dagvatten vid skyfall,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
träd1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e135 Största byggnadsarea i % inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1
p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

20-35 Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Huvudbyggnad närmast Drottninggatan ska placeras med långsida

parallellt med gatan.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnader ska motsvara samma kvalitativa gestaltningsnivå som

omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljö uppnår.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Tak på huvudbyggnader ska vara valmat, i utseende falsad plåt och
i mörkgrå kulör.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Takfot på huvudbyggnader ska utföras med så kallad takfotslist.,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Fasad på huvudbyggnader ska huvudsakligen utföras i puts i ljus
kulör utan synliga elementskarvar.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Huvudbyggnad närmast Drottninggatan ska förses med entré mot
gata.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Om uteplats anordnas ska minst en vara gemensam och
bullerskyddad.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Takvinkeln på komplementbyggnad får understiga 20 grader.,  4 kap.
16 § 1 st 1 p.

+61.2 Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Grundläggning ska utföras med pålning för byggnad högre än två

våningar.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Lägsta nivå på överkant färdigt golv ska vara minst +48 över
angivet nollplan.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Trädfällning kräver marklov för att säkerställa lämplig

kompensationsåtgärd med hänsyn till möjlig förekomst av
skyddsvärda arter.,  4 kap. 10 §

n2 Markens höjd över angivet nollplan ska vara +47.6 där
framkomlighet till respektive bostadsbyggnad ska säkerställas.,  4 kap.
10 §

Skydd mot störningar
m1 Damm,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Dike eller ränndal,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för bostadsbebyggelse förrän markens

lämplighet för känslig markanvändning har säkerställts genom att
förekommande markföroreningar avhjälpts.,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Strandskydd
a2 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §
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Detaljplan för Gamla staden 4:2 
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Adam Johansson

1:500 (A3)

och del av Gamla staden 4:1

För att bevara områdets parkkarak-
tär och att bebyggelsen även fort-
sättningsvis blir del av en upplevd 
parkmiljö säkerställs ytterligare del-
områden inom parkområdet upp som 
allmän platsmark i jämförelse med 
samrådsförslaget. Ovanstående ut-
snitt redovisar plankartan inklusive 
parkområdet utanför planområdets 
gräns, fram till häck och stängsel 
mot spårområdet i väster som blir det 
kvarvarande parkområdet efter en 
exploatering (här med ljusgrön yta). 
Detta utesluter inte heller miljöska-
pande vegetationszoner inom kvar-
tersmarken som tillkommer i form av 
upplevd grönstruktur.

Sammanfattning grönstruktur
Det är viktigt att beakta att träd och vegetation inte bara utgör naturvärden 
utan även bidrar till den estetiska upplevelsen av en plats samt till positiva 
hälsofaktorer som skugga och svalka varma dagar och en renare luft. 

Ny bostadsbebyggelse inom Humleparken innebär en minskning av 
parkområdet utifrån de faktiska rådande förhållandena. För att säkerställa 
att området även fortsättningsvis blir en del av en upplevd parkmiljö, samt 
för att kunna utforma såväl en god boendemiljö som bättre förutsättningar 
för parkmarkens kvaliteter utökas parkområdet i jämförelse med 
samrådsförslaget. Den föreslagna kvartersmarken tar ca 42% i anspråk 
av den befintliga parkens yta. Detta kan jämföras med den nu gällande 
planen där 39% tas i anspråk för kvartersmark men på ett annat sätt. 
Som den utförda lokaliseringsutredningen visar finns här rimliga skäl 
till att prioritera bostadsbebyggelse över tillgången på parkområden som 
i stadskärnan tillgodoses genom Stadsparken och Gärdesparken. Det 
är dock viktigt att det parkområde som blir kvar inom området får en 
tillräcklig bredd så att den förmår sammanlänka dessa två parkområden 
i sin grönstruktur och att den i framtiden kan fungera som ett centralt 
beläget mindre parkområde i anslutning till Strandpromenaden. 

Erforderlig bredd på parkmarken längs Drottninggatan säkerställer 
överlevnad av skyddsvärda träd såsom alléträd och skogsalm samt bidrar 
till att bibehålla Drottninggatans trädgårdskaraktär vilket är en viktigt även 
ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Ornäsbjörken i parkområdets sydvästra 
hörn, det så kallade riksträdet, som planterades under FN’s trädår 1985, 
är också ett slags minnesmärke.  Björkens placering är väl utanför gränsen 
mot kvartersmarken och bedöms inte påverkas av planens genomförande. 
Ornäsbjörken har också märkts ut i granskningshandlingens grundkarta. 

HÅLLBARHET

Mariestads kommun eftersträvar att bli en mer hållbar kommun. Enligt 
vår Vision 2030 ska vi bland annat bli ett internationellt modellområde. 
Ett led i detta är att öka det hållbara byggandet. Det centrala läget medger 
goda möjligheter till hållbara transporter, och goda möjligheter finns för 
att kunna åstadkomma odlingsbäddar och gemensamt växthus för de 
boende. Exempel på åtgärder för att öka det hållbara byggandet är solceller, 
plusenergihus med mera. Av kulturhistoriska skäl är solceller ej lämpligt då 
det dominerande taktäckningsmaterialet bör vara falsat plåt.

Gällande lagstiftning avseende energiförbrukning etc är högt ställda, men 
kommunen uppmuntrar ändå till ytterligare ambitioner. Den huvudsakliga, 
och mest hållbara värmekällan inom stadskärnan anses vara fjärrvärme och 
en framtida bebyggelse förutsätts ansluta till fjärrvärmenätet. 

KOMMUNIKATIONER

Gång- och cykeltrafik
Området är väl anslutet till stadskärnans gång- och cykelbanestruktur.

Riksträdet - Ornäsbjörken
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Motortrafik och parkering     
Planområdet angörs från Drottninggatan vid områdets nordöstra hörn. 
Drottninggatan och närbelägna Göteborgsvägen är två av stadskärnans 
större infarter och trafikintensiteten har uppmätts till  en årsdygnstrafik på 
7786 respektive 4127. Hastigheterna kring den trafikreglerade korsningen 
(där även järnvägsövergången ligger nära) är relativt låga. In- och 
utfarter närmre korsningen med Kinnekullebanan och Göreborgsvägen/
Nygatan anses inte lämplig dels då trafikrörelser med vänstersväng in mot 
fastigheten skulle kunna störa trafikströmmarna i korsningsläget, samt på 
motsvarande sätt de allmänna trafikströmmarna i hög utsträckning skulle 
begränsa utfartstrafiken från området.

Förhoppningen är generellt att bilberoendet ska minska, det centrala läget 
talar för detta. Framtida tendenser som delningsekonomi skulle kunna 
medföra att delade resurser som bilpooler skulle kunna komplettera resor 
med kollektivtrafik på ett smart sätt. 

Storleken på bostadsbebyggelsen, där målsättningen i nuläget är 40 
lägenheter, och företrädes små sådana med ett något lägre bilinnehav än 
1bil/lägenhet, uppskattas vara vad platsen tål även i form av trafikrörelser 
och parkeringsyta. Illustrationsplanen redovisar 26 parkeringsplatser som 
en lämplig avvägning mellan bebyggelseyta, vistelseyta och parkeringsyta.

Mariestad har ingen parkeringspolicy eller parkeringsnorm för stadskärnan. 
Diskussionen om hur stora ytor av stadskärnans strategiska mark som ska 
nyttjas för parkering pågår ständigt. Nuvarande inriktning är ändå att 
boendeparkering i huvudsak ska ske på kvartersmark och parkeringslösning 
ska därför redovisas i samband med bygglovsansökan. Vilken kvot som ska 
gälla studeras i detalj utifrån bebyggelsens innehåll och behov  och bedöms 
vid denna hantering.

Kollektivtrafik      

Buss         
Inom närområdet finns fler hållplatslägen för stadstrafiken och busslinje 
2 har som närmsta hållplats Badhuset. För busspendling till Skövde är 
närmsta hållplatsläge på andra sidan Tidan vid Hertig Johans torg ca 300m 
från planområdet, alternativt vid Resecentrum ca 500m från planområdet 
som även trafikeras av busslinjer mot Töreboda och Gullspång mm.

Tåg         
Vid stadens resecentrum angör även järnvägstrafiken utmed 
Kinnekullebanan vilket medger resor mellan Lidköping i Sydväst och 
Gårsjö i nordost där järnvägsnätet binds samman med Älvsborgsbanan 
respektive Västra stambanan. Kinnekullebanan löper som tidigare beskrivits 
utmed planområdets västra sida och dess möjliga effekter på människors 
hälsa avseende buller och risker beskrivs längre fram i dokumentet. 
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Vatten och spillvatten

Området kommer ingå i kommunens utökade verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten och ansluts till kommunens vatten- och avloppsnät.
Befintligt område för tekniska anläggning, norr om planområdet bör kunna 
inrymma en komplettering av bef pump- och tryckstegsreglering. Om så 
ej är möjligt kan tekniska anläggningar för tryckstegringsanläggning och 
pumphus anläggas inom naturmark. Tillkommande VA-stråk bör i första 
hand kunna förläggas inom gatumark, med förbindelse till befintligt stråk 
via naturmark.

Dagvatten
Mariestads kommun arbetar för att förbättra omhändertagande och rening 
av dagvatten innan det når Vänern.

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man 
vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och 
stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö 
och is. För att minska uppkomsten av dagvatten kan man omhänderta det 
lokalt (LOD) på den egna fastigheten eller fördröja dagvattnet innan det 
kopplas på områdets dagvattenledning. Detta är viktigt för att undvika 
översvämningar och att orenat dagvatten leds direkt till Vänern. 

Dagvatten från bostadsfastigheterna får ej avledas via spillvattennätet. 
Kommunen ställer därför krav på fastighetsägarna att separera dagvattnet 
från spillvattnet. 

Kommunen har låtit Mitta upprätta en översiktlig dagvattenersökning 
PM 181109, vilket bifogas planhandlingen, se även principskiss på 
nästa uppslag. Genom företrädesvis öppna dagvattenlösningar i form av 
ränndalar, diken och dammar längs vägar samt i grönstrukturen leds och 
fördröjs dagvattnet i området. Avsikten är också att låta anlagda våtmarker 
i norr och öster vid kraftiga skyfall ha en så god kapacitet att samla ökade 
flöden att översvämning av småhusområdena förhindras. I dokumentet 
föreslås som följer:

• Dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor ska avledas ovan mark 
till öppnadikes/dräneringsstråk.

• Dikes-/dräneringsstråk ska vid behov förses med dagvattenintag som 
ligger högre än botten för att eliminera risken för översvämning vid 
byggnad, på tomtmark och gata/väg.

• Maximal hårdjord markyta inkl takytor är 40% av den totala 
fastighetsarean. (detta regleras på plankartan)

• Minsta genomsläppliga markytan är 60 % av den totala fastighetsarean.

• Dagvattenavrinningen dimensioneras för ett regn med 10års 
återkomsttid och maximalt avtappningsflöde 20 1/s ha_red (reducerad 
avrinningsarea)

Stenkista är ett exempel på LOD.

Utkastare för dagvatten.

Svackdike vid angöringsyta.

Uppsamlat takvatten för  
bevattning.
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Vatten och spillvatten

Området kommer ingå i kommunens utökade verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten och ansluts till kommunens vatten- och avloppsnät.
Befintligt område för tekniska anläggning, norr om planområdet bör kunna 
inrymma en komplettering av bef pump- och tryckstegsreglering. Om så 
ej är möjligt kan tekniska anläggningar för tryckstegringsanläggning och 
pumphus anläggas inom naturmark. Tillkommande VA-stråk bör i första 
hand kunna förläggas inom gatumark, med förbindelse till befintligt stråk 
via naturmark.

Dagvatten
Mariestads kommun arbetar för att förbättra omhändertagande och rening 
av dagvatten innan det når Vänern.

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man 
vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och 
stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö 
och is. För att minska uppkomsten av dagvatten kan man omhänderta det 
lokalt (LOD) på den egna fastigheten eller fördröja dagvattnet innan det 
kopplas på områdets dagvattenledning. Detta är viktigt för att undvika 
översvämningar och att orenat dagvatten leds direkt till Vänern. 

Dagvatten från bostadsfastigheterna får ej avledas via spillvattennätet. 
Kommunen ställer därför krav på fastighetsägarna att separera dagvattnet 
från spillvattnet. 

Kommunen har låtit Mitta upprätta en översiktlig dagvattenersökning 
PM 181109, vilket bifogas planhandlingen, se även principskiss på 
nästa uppslag. Genom företrädesvis öppna dagvattenlösningar i form av 
ränndalar, diken och dammar längs vägar samt i grönstrukturen leds och 
fördröjs dagvattnet i området. Avsikten är också att låta anlagda våtmarker 
i norr och öster vid kraftiga skyfall ha en så god kapacitet att samla ökade 
flöden att översvämning av småhusområdena förhindras. I dokumentet 
föreslås som följer:

• Dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor ska avledas ovan mark 
till öppnadikes/dräneringsstråk.

• Dikes-/dräneringsstråk ska vid behov förses med dagvattenintag som 
ligger högre än botten för att eliminera risken för översvämning vid 
byggnad, på tomtmark och gata/väg.

• Maximal hårdjord markyta inkl takytor är 40% av den totala 
fastighetsarean. (detta regleras på plankartan)

• Minsta genomsläppliga markytan är 60 % av den totala fastighetsarean.

• Dagvattenavrinningen dimensioneras för ett regn med 10års 
återkomsttid och maximalt avtappningsflöde 20 1/s ha_red (reducerad 
avrinningsarea)

Stenkista är ett exempel på LOD.

Utkastare för dagvatten.

Svackdike vid angöringsyta.

Uppsamlat takvatten för  
bevattning.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Avfall
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) sköter avfalls-
hanteringen i Mariestads kommun. AOS förordar samordning av insamling 
av hushållsavfall varför sophusfunktionen (miljörums-) bör samlas i särskild 
byggnad och placeras i samråd AÖS i enlighet med gällande renhållningsfö-
reskrifter. ”Handbok för avfallsutrymmen” ger vägledning för detaljutform-
ningen. Drottninggatan kan i detta läge inte utnyttjas till uppställningsyta 
för sopbil varför rangering av sophämtning behöver ske på kvartersmark, 
helst utan backvändning. Illustrationsplanen redovisar en modell med rund-
körning där AOS krav på placering, vändradier mm är tillgodosedda. 

Vatten och spillvatten      
Området kommer ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten och ansluts till kommunens vatten- och avloppsnät. 

Dagvatten       
Mariestads kommun arbetar för att förbättra omhändertagande och rening 
av dagvatten innan det når Vänern. Dagvatten är vatten som tillfälligt 
rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor så som 
hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet 
är regn eller smältvatten från snö och is. För att minska uppkomsten av 
dagvatten kan man omhänderta det lokalt (LOD) på den egna fastigheten 
eller fördröja dagvattnet innan det kopplas på det kommunala nätet.  
Detta är viktigt för att undvika översvämningar och att orenat dagvatten 
leds direkt till Vänern. 

Dagvatten från området får ej avledas via spillvattennätetutan ska 
anslutas till det kommunala dagvattennätet. Området löper ingen risk för 
översvämning, då det ligger så högt som det gör, men vid stora skyfall är 
det bra om markytorna har en viss kapacitet i form av genomsläpplighet 
och om viss magasinering av regnvatten kan medges. 

Detta kan utformas med öppna dagvattenlösningar i form av ränndalar, 
diken och dammar längs öppna ytor samt inom i grönstrukturen. 
Regnvatten från taken kan också samlas upp och användas för bevattning 
under torrare perioder. 

Dränering för husgrunder ska anslutas till dagvattenledning och utformas 
så att allvarliga konsekvenser undviks.

Anläggning av våtmarker och rening av dagvatten är anmälningspliktig 
verksamhet.

Hur öppna dammar, översvämningsytor mm skulle kunna disponeras 
redovisas på illustrationsplanen samt på s.37.

El         
Inom planområdet är Vänerenergi ansvarig för elnät och eldistribution.
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Fjärrvärme        
Området avses ansluta till det lokala fjärrvärmenätet som också ägs och 
drivs av Vänerenergi. Anslutningspunkt är förlagt i Drottninggatan.

Ledningsstråk
Planområdet är kringgärdat av underjordiska ledningsstråk som löper 
inom parkområdet söder om planområdet, utmed Kinnekullebanan väster 
om området samt i Drottninggatan i planområdets norra del. Samtliga 
underjordiska ledningar är förlagda inom allmän platsmark. Inga kända 
ledningar skär i övrigt genom området. 

Räddningstjänstens behov    
Räddningstjänstens behov av framkomlighet ska beaktas i samband med 
projektering. Detta gäller även höjdfordon för brandsläckning av bygg-
nader som inte kan nås på annat sätt, samt behov av brandposter och släck-
vatten enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76. Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg har tagit fram ett PM för hur brandvattenförsörjningen 
ska ske inom medlemskommunerna.

I anslutning till vattenområden ska livräddningsredskap finnas. 

SOCIAL LIVSMILJÖ

Service
Huvuddelen av det offentliga och kommersiella serviceutbudet återfinns 
i Mariestads stadskärna och visst utbud som Bibliotek, restauranger 
och vårdcentral finns i omedelbar närhet längs Drottninggatan. För 
målgruppen äldre kan synergieffekter uppnås med den intilliggande 
bostadsrättsföreningen som kan få ett utökat besöksunderlag till den 
restaurangverksamhet som drivs i kommunal regi samt tillhörande 
aktivitetslokaler samt hemtjänstens kontor. På andra sidan om 
Göteborgsvägen ligger också Mariestads Badhus. 

Tillgänglighet och trygghet

Att människor med olika typer av funktionsnedsättning och ålder ska 
vara fullt delaktiga i samhällslivet ska beaktas vid nybyggnation. Ytor ska 
vara tillgängliga, trygga och användbara för alla så långt det är möjligt. 
Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet, allt från den faktiska 
framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergi eller sådant som 
kan skapa känsla av otrygghet som dålig belysning eller skötsel.

Stor vikt bör läggas på att de kvarvarande grönstråken känns trygga och 
användbara även kvällstid, rumsbildande buskage och häckplanteringar 
bör utföras med höjder som medger överblick. Byggnaderna bör i övrigt 
utformas så att de kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 
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Barnperspektivet
Vid planläggning av nya och befintliga områden är det viktigt att inkludera 
barnperspektivet i planeringen. För närvarande finns uttalade målgrupper 
för centralt placerade bostadsprojekt och det är i dagsläget inte barnfamiljer. 
Detaljplanen reglerar inte målgrupp, och avser heller inte bidra till någon 
slags bostadssegregation, men det står ändå klart att centralitetsaspekter 
som närhet till skola och förskola inte vägs lika högt som det övriga 
service- och kulturutbudet. Närmsta förskola och grundskola är belägna 
på Gärdesområdet alternativ Johannesbergsområdet båda områdena inom 
en radie av 1km från planområdet, alltså ändå inom rimligt gång- och 
cykelavstånd.

Parkområdet är inget specifikt vistelserum för lek och aktiviteter för 
barn och unga, då stadskärnan erbjuder större lekparker i anslutning till 
stadsparken och i hamnen. Nuvarande rörelser längs strandpromenaden 
sker framför allt ur rekreationssynpunkt och grönstråken utgör ingen 
frekventerad skolväg

Det vattennära läget utgör självklara kvaliteter för områdets helhet, men 
det bör också kommenteras att det för små barn innebär risker med lek 
i närheten av vatten. Denna risk måste beaktas ur ett föräldraansvar och 
detaljplanen kan inte regleras utifrån denna aspekt.

3. Förutsättningar 
NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Planområdet påverkas av och angränsar till följande riksintressen:

• Riksintresse för kulturmiljövården

Föreslagen utveckling bedöms ej stå i konflikt med ovanstående intresse 
eller på ett påtagligt sätt påverka det negativt.

Miljömålen
Det finns 16 nationella och ett antal regional miljömål som är till för 
att skapa ett mer hållbart samhälle. Flera av miljömålen är tillämpbara 
i planeringsarbetet där den kanske viktigaste i detaljplanesammanhang 
är mål om God bebyggd miljö, för vilka de utformningskrav som ställs 
på den nya bebyggelsen samt den hänsyn som värnar djur och naturlivet 
bör tillgodose detta krav. Ytterligare regionalt tilläggsmål till målet God 
bebyggd miljö är, i Västra Götalandsregionen, värnandet av tätortsnära 
skogsmark med högt socialt och rekreativt värde samt utvecklande av 
ekosystemtjänster.

Nuvarande område har ett begränsat rekreativt värde och utgör ej heller 
skogsmark. Med den bibehållna grönstruktur som den nya detaljplanen 
medger, med fortsatt möjlighet till vistelse, rekreation, promenad- 
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och skönhetsupplevelser anses planförslaget inte motverka något av 
de nationella eller regionala miljömålen. Den föreslagna utvecklingen 
behindrar heller inte den gröna miljöns ekosystemtjänster utan dessa kan, 
med stråk och gröna vistelsezoner såväl inom kvartersmark som inom den 
nu utvidgade parkmarken även fortsättningsvis bidra till en god stadsmiljö 
där Tidanpromenaden utvecklas och tillgängliggörs.

Miljökvalitetsnormer

Av gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, buller och 
vatten bedöms MKN för vatten vara aktuell för planområdet. Den 
planerade utvecklingen bör inte påverka vattenkvaliteten i Vänern genom 
ökade dagvattenflöden.

Strandskyddsbestämmelser

Tidan genom Mariestads kommun omfattas av strandskydd till 100 m.

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. 

Det föreslagna planområdet berörs till sin helhet av strandskyddet som 
kommunen nu har för avsikt att upphäva för det planerade bebyggelseområdet 
i samband med att detaljplanen framgent antas. 

Skäl för upphävande av strandskydd

För upphävande av strandskydd i en detaljplan förutsätts att det finns 
särskilda skäl (7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken). De särskilda skäl som får 
beaktas vid prövning om upphävande av eller dispens från strandskyddet 
avser områden som:

1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.
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Motiv för upphävande av strandskydd 

Flera skäl till upphävande av strandskydd finns, området närmast 
stranden har tidigare varit ianspråktagen under lång tid, som ingående i 
stadskärnans kvartersstruktur, och utgjort delvis industriområde och delvis 
bostad. Området är i närtid planlagt för skol- och byggårdsverksamhet, 
en funktion som vid ett genomförande skulle ha ianspråktagit södra 
delen av grönområdet närmast vattnet. De negativa effekter som ett 
ianspråktagande i enlighet med det nya planförslaget, som lämnar betydande 
respektavstånd till Tidan, skulle kunna få kan få för allmänhetens friluftsliv 
eller i form av försämrade livsvillkoren för djur- och växtlivet, bedöms 
vara mycket begränsade. Man kan till och med anse att det föreslagna 
exploateringsområdet saknar betydelse för att säkerställa strandskyddets 
syfte.

Praxis visar att vid åberopande av punkt 5, att marken behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett mycket angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, ställs kraven på att kommunen tydligt 
kan visa att det inte är möjligt att tillgodose intresset på annan plats 
(exempelvis utanför strandskyddat område) och en lokaliseringsutredning 
som tydligt visar detta bör ligga till grund för ställningstagandet. 

Som kommunens bostadsförsörjningsprogram redogör för behöver 
bostadsbeståndet växa, särskilt det med centrumnära kvaliteter. En 
lokaliseringsutredning som bedömer ett relativt måttligt exploateringsprojekt 
om 40 lägenheter belägna inom fyra olika lokaliseringsalternativ inom 
Mariestads stadskärna, inom och utanför strandskyddsområdet har studerats 
och rangordnats utefter sammanlagda exploateringsförutsättningar. 
Detaljplaneförändringar inom de lokaliseringsalternativ som bedöms som 
sämre avses för närvarande avaktualiseras. En avvägning har dessutom 
utförts mellan det mest lämpliga och det näst mest lämpliga alternativet. 
Till granskningshandlingen har förslaget justerats för att minska eventuella 
skador på strandskyddets syften. 

Planområdet visar bättre lokaliseringsförutsättningar än de övriga 
lokaliseringsalternativen, förutsatt att nytillkommen bebyggelse kan 
utföras med hänsyn till omgivande kulturvärden och att de grönstråk som 
binder samman strandpromenaden med Gärdesparken och Stadsparken 
kan fredas med tillräcklig bredd. En av platsens huvudkvaliteter är 
närheten till omgivande service, kultur- och rekreationsutbud, där också 
pensionärsrestaurangen inom Humlet 1 ingår. 

Djur- och växtliv.
Som beskrivits under kapitel grönstruktur och naturvärden värnas rådande 
biotopskydd, djur- och växtliv med ett breddat avstånd mellan strand-
linje och bebyggelse i jämförelse med nuvarande plan, därmed skyddas 
omgivande alléträdsplanteringar och skogsalm. Den skyddsvärda poppeln 
bedöms kunna fällas och kompenseras för utan påtaglig skada på djur- och 
växtlivet. En exploatering inom området anses inte störa djur och växtlivet.

Allmänhetens tillgänglighet till stränder
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Mellan strandlinje och föreslagen bebyggelse är avståndet mellan 25 och 
30m. Parkmark kommer även att sparas och utvidgas i förhållande till 
nu gällande detaljplan mellan Kinnekullebanans trafikområde och det nya 
bebyggelseområdet, och befintligt huvudgångstråk bibehålls. 

Även mot Humlet 1 fredas kvartersmarken från ny bebyggelse i ett längs-
gående område om 13m och detta mellanrum i angöringslägets förläng-
ning bör kunna medge ytterligare passager över kvartersmark. Allmänhe-
tens tillträde på kvartersmark ses dock i detta läget inte som nödvändigt 
att reglera in på plankartan. 

Inför granskningsskedet bedöms att den sparade parkmarken mellan 
strandlinjen respektive Kinnekullebanans trafikområde samt Drottning-
gatan och den föreslagna nya bebyggelsen vara tillräcklig för att tillgodose 
strandskyddets syften.

Strandskyddet föreslås upphävas enbart inom kvartersmark. 
Strandskyddet upphävs med en administrativ planbestämmelse i plankar-
tan.

REGIONALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Gö-
taland - Programperiod 2017-2030 med utblick 2035
Programmet är antaget i regionfullmäktige 2016 och har i princip inar-
betat tidigare målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg. Trafikför-
sörjningsprogrammet är utvecklat tillsammans med regionens kommuner, 
och beskriver översiktligt fyra delmål: Att öka andelen hållbara resor med 
en fördubbling av kollektivtrafikresandet, attraktiv kollektivtrafik, alla re-
senärsgrupper ska beaktas samt slutligen minskad miljöpåverkan från kol-
lektivtrafiken. 

Den långsiktiga visionen för Skaraborg att utvecklas till en konkurrens-
kraftig region baserad på hållbar utveckling, attraktivt boende och en mil-
jö 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 vik-
tiga 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 Karlstadsområdet norrut samt med Jönköpingsom-
rådet söderut. 

Detaljplanen med bostadsbebyggelse inom det centralt belägna området 
medverkar till att öka utnyttjandet av hållbara transportslag och innebär 
ett utökat underlag för kollektivtrafiken.
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KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan för Mariestads kommun
Kommunens översiktsplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i Juni 2018 
och redovisar hur kommunen ska utvecklas med målår 2030.
Planområdet är inte särskilt utpekat som exploateringsområde i Översiktspla-
nen då beslut om prövande av ny detaljplan redan var fattat. Området ingår 
dock i det översiktligt allmänna området för centrumbostäder som omfattar 
hela stadskärnan.
Planförslaget bedöms inte motverka översiktsplanens måluppfyllelse..

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Vänerskärgården med Kinnekulle utsågs till biosfärområde av Unesco den 
2 juni 2010. Detta är ett samarbete mellan de tre kommunerna Mariestad, 
Götene och Lidköping. Biosfärområden ska vara föregångare när det gäller 
forskning, utveckling och initiativ i syfte att stärka långsiktig hållbarhet. 
Biosfärområdet ska verka för att:

• Främja en långsiktig utveckling, baserad på områdets natur- och 
kulturmiljökvaliteter, som kan ge nya inkomstmöjligheter för areella 
näringar, besöksnäring, lokala aktörer och många fler.

• Förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden. 
• Öka tillgången för närboende och besökare till goda natur-, kultur- 

och rekreationsmiljöer både på land och i vatten. 
• Främja hållbar utveckling av areella näringar och näringsliv kopplat 

till nyttjande av biologisk mångfald och kulturmiljö.
• Skapa en större samverkan mellan lokal kunskap, forskning, utbildning 

och näringsliv.
Planen bedöms inte stå i konflikt med biosfärområdet och hållbar 
utveckling.

Gällande planer
Området är som beskrivits under stycket planhistorik på s.6 redan 
planlagt. Dessa planer har fortsatt giltighet för områden utanför den nya 
detaljplanens planområdesgränser, förutsatt att planen vinner Laga kraft.

MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN
Mitta AB har fått i uppdrag att i samband med planarbetet utföra en 
översiktlig geoteknisk undersökning inom området. Undersökningen 
omfattar ett antal jord-bergsonderingspunkter, jordprovsgrävningar 
med skruvborr, radonprovtagning samt registrering av vattenytor. 
Jordprover är även sända till laboratorieanalys för eventuell förekomst 
av markföroreningar vilket skulle kunna förekomma då delar av marken 
utgörs av uppfyllnadsmaterial. Se bilaga PM Geoteknik. 
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Terrängförhållanden     
Marken inom området är huvudsakligen plant med en lätt sluttning 
mot svackor i områdets mitt samt mot söder. Uppmätta höjder inom 
planområdet ligger mellan nivåerna +47,89 i norr ned till +47,37 i söder. 
Uppmätta höjder inom och utanför planområdet redovisas i grundkartan. 
En stödmur av sten utgör gränsen och mötet med Tidan vars vattenline var 
vid tidigare undersökningstillfälle på + 45,7.  

Markförhållanden      
Jorden inom området består direkt under ytskiktet /fyllningen huvudsakligen 
av siltig lera som för utförda sonderingar vilar på fast botten - troligen morän, 
block eller berg.

Ytskiktet inom området utgörs av fyllning huvudsakligen innehållande mull-
jord, grus och sand ned till mellan 0,4 och 1,2 meter. I ett av borrhålen hade 
fyllningen större mäktighet och utgjordes här av grus och sand på nivån 0,5-
1,0 m och lera, grus och sand på nivån under. I fyllningen påträffades slagg och 
skikt av aska. Underliggande jord som utgörs av siltig leras är ner till 2 meters 
djup utbildad som torrskorpa. Leran bedöms som löst lagrad  och utförda 
sonderingars nedträngningsdjup varierade mellan 3,8 och 5,6 meter. Jorden 
inom området har visat sig innehålla alunskiffer. Påträffade markföroreningar 
belyses i särskilt kapitel.
  
Krav vid grundläggning
Grundläggning av enklare byggnader kan ske på frostskyddad nivå med 
sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl 
packad fyllning (sedan allt organiskt material borttagits i enlighet med 
PM:et.

För den planerade bostadsbebyggelsen om fyra våningar föreslås på 
grund av sättningsrisken grundläggnig på pålar. Även om alternativ 
grundläggningsmetod enligt utredningen skulle kunna vara utskiftning 
av leran och grundläggning på moränen, bör uppfyllnader undvikas, och 
detaljplanen styr grundläggningsmetod till pålning för bebyggelse med 
mer än två våningsplan.

Övergripande bedöms de geotekniska förhållandena vara av sådan karaktär 
att de ej hindrar detta detaljplanearbete. 

KULTUR- OCH REKREATIONSVÄRDEN
Kultur och fornlämningar
Inga fornlämningar har påträffats inom området. Närområdet med bebyg-
gelse- och stadsplanestrukturen kring Drottninggatan ingår i, som tidigare 
beskrivits i riksintresse för kulturmiljövården till vilken, som beskrivits ti-
digare, den nya bebyggelsen som föreslås, avses anpassas i volym och ut-
formning. 
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Rekreation        
Ur rekreationssynpunkt besitter området ett visst värde såväl för allmänheten 
som för boende i närområdet. Det rekreativa värdet karaktäriseras framför 
allt av parkområdets möjlighet till lugn, kontemplation och vila. Denna 
kvalitet är inte med nödvändighet avhängig parkområdets storlek utan 
bedöms kunna tillgodoses och utvecklas inom det kvarvarande södra 
delområdet närmast Tidans strandpromend. 

Kommunens prioriterade parker i stadskärnan utgörs i övrigt av Stadsparken 
samt Gärdesparken. Stråken här emellan är viktiga att behålla starka och 
här fyller befintligt gc-stråk genom Humleparken 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/
rekreationspromenadstråk i vilken Tidans strandpromenad ingår. 

MILJÖFÖRHÅLLANDEN

Radon
Marken inom området klassas som lågradonmark, vilket innebär att att 
inga radonskyddande åtgärder krävs

Förorenad mark       
Området har en lång historia av verksamhetsområde, och har sedan 
mitten på 1800-talet huvudsakligen nyttjats av Mariestads Bryggeri. 
Verksamheten är inte förknippad med en särskild miljöfarlig aktivitet men 
att området till stor del utgörs av fyllnadsmassor av lämningar från de rivna 
bryggeribyggnaderna.  Då delar av marken har visat sig vara förorenad 
har kommunen låtit Mitta utföra en miljöteknisk utredning som biläggs 
planen. 

Miljöteknisk utredning REVA 191114, visar att det förekommer flertal 
metaller i den ytliga jorden (ca 0-1 m). Förhöjda halter av kvicksilver, bly, 
koppar, zink och kobolt samt PAH_H förekommer i fyllningen spritt 
över ömrådet. Förhöjda halter av metaller i den ytliga jorden bedöms 
kunna ge utgöra en risk för människors hälsa. Då det är bostadsbebyggelse 
som planeras bedöms någon form av avhjälpande åtgärd nödvändig, 
såsom schaktsanering. Dock kan även skyddsåtgärder, såsom hårdgjorda 
ytor och delvis schakt och återfyll vara aktuellt. Åtgärder i form av 
områdesrestriktioner för odling (eller odling i upphöjda växtbäddar) kan 
också vara aktuella, beroende på hur mycket man väljer att schaktsanera. 
Ovanstående kräver att en riskbedömning utförs med avseende på den 
faktiska utformningen av markutnyttjandet. Utförligare beskrivningar av 
saneringsåtgärder tas fram inför byggnation, då det är lättare att skräddarsy 
de åtgärder som är mest lämpliga. 

Då en viss flexibilitet avses i form av disposition av ny bebyggelse 
regleras med stöd i PBL 9 kap 37a§ detaljplanen med en administrativ 
villkorsbestämmelse för startbesked - a1 -”Startbesked får inte ges för 
bostadsbebyggelse förrän markens lämplighet för känslig markanvändning 
säkerställts genom att förekommande markförorening avhjälpts”. Även 
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åtgärder som innebär schaktning inom parkmark måste ske med hänsyn 
till påträffade markföroreningar.

Påverkan vattenområden     
Åtgärder behöver vidtas för att hindra en eventuell spridning av 
ovanstående föroreningar mot Tidan med dess känsliga naturmiljö och hur 
dagvattenfördröjning kan ske med hänsyn till ovanstående saneringsbehov 
behöver också som ovan riskbedömas för lämplig åtgärd. Dagvatten 
anses vara den huvudsakliga föroreningskällan till sjöar och vattendrag 
i och i närheten av städer. Planområdet kommer via det kommunala 
dagvattennätet att avvattnas till Vänern som även är kommunens primära 
dricksvattenkälla. För att minska uppkomsten av dagvatten eftersträvas att 
så små ytor som möjligt hårdgörs, men detta behöver avvägas mot lämplig 
skyddsåtgärd som hårdgjord mark för exempelvis parkeringsyta. 

Området får inte ge upphov till ett större utsläpp av dagvatten än det som 
släpps från området innan exploatering.

Luftkvalitet
Det finns ingen störningskälla som kan antas påverka planområdets 
luftkvalitet i negativ bemärkelse.

4. Risker 
ALLMÄNT OM RISKBILDEN
Med en måttlig exploatering anses genomförandet av den föreslagna 
detaljplanen inte medföra någon påtaglig ytterligare belastning av 
trafiken inom det angörande gatunätet i stort. Det nära avståndet till 
Kinnekullebanan samt två av stadens tre huvudsakliga infarter har medfört 
att såväl trafikbullerproblematiken som riskbilden kring transporter av 
farligt gods har studerats. (Se bilagor). Som beskrivits i tidigare kapitel har 
en analys av markprover utförts och föroreningar påträffats och åtgärder 
för att säkerställa markens lämplighet för känslig markanvändning 
behöver utföras innan startbesked kan lämnas för bostadsbebyggelse. Även 
riskbilden som resultat av ökade klimatförändringar och stigande vatten 
har studerats. 

Trafikverket har under samrådstiden dessutom uttryckt en oro att 
exploateringen kan leda till utökat korsande av järnväg så kallat 
spårspring. Kommunen hävdar att exploateringen är så pass måttlig att 
några påtagligt utökade fotgängarströmmar inte kommer att bli aktuella. 
Järnvägsområdet är idag avskilt av en kraftig bokhäck som därtill armeras 
upp av metallnätstängsel. Även motstående sida är stängslad med 
metallnätstängsel varför ett genande över spårområdet är omotiverat. 
Befintligt stängsel utgör erforderligt skydd och ansvaret för dess underhåll 
faller även fortsättningsvis på Trafikverket oavsett planområdets framtida 
markanvändning. Detta inbegriper även de slitna sektioner kring befintlig 
transformatorstation som kan komma att behöva åtgärdas på sikt.  
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BULLER      
Bullerpåkänningar från Kinnekullebanan, samt intilliggande trafikleder 
med infartstrafik; Göteborgsvägen och Drottninggatan har studerats av 
Norconsult, se Trafikbullerutredning inkl bilagor.

Riktvärden utomhus 
Regeringen har utfärdat ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader.” Bestämmelserna i förordningen skall tillämpas vid 
bedömning av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 
hälsa är uppfyllt vid planläggning, i bygglovsärenden och i ärenden om 
förhandsbesked. Förordningen berör endast ljudnivå utomhus. För buller 
från spårtrafik och vägar anges följande riktvärden:

3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i 
första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad.

4§ Om den ljudnivå som anges i §3 första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en fasad vara vända mot en sida där 
55dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl- 22.00 och 06.00 vid 
fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ första stycket 3a 
plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället vad som anges i första stycket 
1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

5§ Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3§ första 
stycket 2 ändå överskrids , bör nivån dock inte överskridas med mer än 
10dBA maximalt fem gånger  per timme mellan kl. 06.00 och 22.00

(...)

8§ Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till 
framtida trafik som har betydelse för bullersituationen
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Riktvärden inomhus 
Allmänna råd för inomhusnivåer redovisas i BBR BSF 2011:6 med 
ändringar tom BFS 2015:3 och SS 25267 enligt nedan.  
Tabell Norconsult

Resultat       
Beräkningsresultaten är redovisade i form av ljudutbredningskartor där 
gränserna för olika riktvärden redovisas som linjer för olika våningsplan, 
då ljudutbredningen varierar i höjdled. Resultaten visar att gränsvärden 
för ekvivalent ljudnivå om 60 dBA från buller från väg och tågbuller ligger 
helt utanför den yta som avses bebyggas.

Riktvärdena som gäller ljudnivå vid uteplats, ekvivalent ljudnivå 50 dBA 
och maximal ljudnivå 70 dBA avser ljudnivå i anslutning till bostad. 
Varje bostad bör ha en uteplats, gemensam eller privat , där riktvärdena 
underskrids. Om en uteplats som bostaden har tillgång till uppfyller 
riktvärdena kan ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö accepteras. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 50 dBA överskrids enligt utförda 
beräkningar inom merparten av området. Även gränsen för maximal 
ljudnivå överskrids i den norra delen.

Det innebär att en framtida exploatör behöver tillse tillgången ljudskyddad 
uteplats antingen som en gemensam eller för vart och ett av bostäderna. 
Skydd kan utformas antingen genom lokala skrämåtgärder, inglasningar 
eller att byggnader placeras på ett sådant sätt att ljudet avskärmas. 

Sammanfattning      
Gränsen för ekvivalent ljudnivå 60 dBA ligger för alla våningsplan utanför 
byggbar yta i detaljplanen. Det bedöms därför att hus som placeras inom 
byggbar yta klarar riktvärdet 60 dBA vid fasad.

För att skapa tysta uteplatser som klarar riktvärdet för ekvivalent nivå 50 
dBA samt maximal ljudnivå från vägtrafik, 70 dBA behöver bebyggelsen 
anpassas och uteplatser eventuellt förses med lokala skärmåtgärder. 

För att medge större frihet i gestaltningen och låta omgivningens 
kulturhistoriska värde råda över bulleranpassningsåtgärder vad gäller 
byggnads- respektive balkongplacering anges i detaljplanen att en 
gemensam bullerskyddad uteplats ska finnas som uppfyller gällande 
ovanstående riktvärden för tyst uteplats. Vad gäller riktvärdena för 
inomhusmiljön uppfylls dessa med konventionella byggnadsmetoder 
avseende ljudreduktion i fasadkonstruktionen.
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VIBRATIONER      
Norconsult har tidigare utfört en vibrationsutredning för andra när-
belägna områden kring Mariestads järnvägsstation ”Vibrationsutredning 
Mariestads Centrum, Kinnekullebanan 2016-12-16” vilket biläggs 
planhandlingen. Utredningen visar att vibrationsnivåerna är låga och 
ligger väl under de riktlinjer som finns med avseende på konfortstörningar. 
De fyra delområden som studerades i samband med utredningen ligger 
samtliga mellan 25 och 75 meter, och inom Staren (ca 25-30 m från 
närmsta spåmitt) samt Bantorget (ca 40 m från närmsta spårmitt) utfördes 
mätningar. Ingen geoteknisk undersökning föregick utredningen utan 
förutsättningarna beskrevs översiktligt med SGU’s jordartsdatabas enligt 
vilken jordartslagret består av glacial lera med ett djup ned till berggrund 
på ca 5-10 m.

Det nu aktuella planområdet ligger ca 300m söder om ovanstående 
utredningsområde och förhållandena avseende spårområde, trafikmängd 
och högsta tillåtna hastighet är den samma även om ovanstående 
utredningsområde sannolikt innehåller fler accelererande respektive 
retarderande rörelser samt innehåller fler spår och perronger.  

Markförhållanden inom det nu aktuella planområdet har studerats i PM 
Geoteknik daterad 2019-05-14. Översiktligt är såväl grundförhållandena 
likartade, även om den geotekniska undersökningen ger en mer detaljerad 
bild av jordlagren, och det har konstaterats att en viss sättningsrisk i 
lerlagret föreligger varför pålning föreslagits som grundläggningsmetod. 
Nedträngningsdjupen varierade mellan 3,8 och 5,6 meter och 
trycksonderingsproverna visar att vilket visar att fast berg ligger generellt 
i det högre intervallet, omkring 5 m under markytan, än vad man antagit 
vid den tidigare vibrationsutredningen. 

Detta innebär ett mer gynnsamt läge för det nu aktuella planområdet ur 
vibrationssynpunkt och då föreskriven grundläggningsmetod är pålning är 
risken för vibrationsstörningar från järnväg mycket liten.

TRANSPORTER MED FARLIGT GODS    
På Kinnekullebanan sker idag inga transporter av farligt gods; men 
beredskap för detta ska finnas på landets samtliga järnvägar, varför 
risker med transporter av farligt gods har belysts av Norconsult i särskild 
riskutredning (Se bilaga). 

Utredningen beaktar en framtida transportintensitet (för andelen farligt 
gods) för år 2040 som grundar sig på det nationella genomsnittet, av 
den förväntade totala mängden godstransporter. Detta innebär ca 240 
tågvagnar per år med farligt gods förbi planområdet.

Utredningen visar att individ- och samhällsrisken i det utredda området 
på grund av transporter av farligt gods på Kinnekullebanan bedöms vara 
acceptabel. Inga åtgärder krävs således för att nå en acceptabel risknivå i 
planområdet på grund av transporter med farligt gods.
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Gällande urspårning visar tillgänglig statistik och beräkningsmetoder att 
det är mycket osannolikt att tågdelar vid en urspårning hamnar på ett 
avstånd av mer än 30 m från spårmitt vid aktuella tillåtna hastigheter. 
Detta innebär att urspårning ej bör påverka bebyggelsen på fastigheten 
då avståndet är ca 30 meter mellan närmaste räl och bebyggelse. Viss risk 
för stensprut från passerande tåg kan förekomma mellan upp till 30-m 
avståndet och utredningen anger att ett eventuellt skydd mot detta mellan 
räls och parkerade bilar bör studeras vidare.

Kvartersmarken inom detta delområde har utgått till granskningshandlingen 
till förmån för parkmark. Varken bostadsbebyggelse, komplementbyggnader  
eller parkering kommer att förekomma närmre än 30m från spårmitt.

Angående utrymningsvägar: I riskutredningar brukar man säga att 
möjligheterna ska finnas att utrymma bort från riskkällan. Därmed inte 
sagt att utrymning mot riskkällan inte får finnas bara det finns en alternativ 
utrymningsväg bort från riskkällan också. Går det att lösa med rimliga 
medel så vore det kanske önskvärt. Risknivåerna är ju dock så pass låga att 
i detaljplanen reglerade skyddsåtgärder inte är befogat.

Även risker vid eventuell olycka vid tankstationen (på andra sidan av 
Tidan) bedöms som minimala för planområdet, då tankstation med 
påfyllnadsplats för den underjordiska cisternen ligger mer än 150 m från 
planområdet.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Klimatförändringar förutspås orsaka havsnivåhöjning och fler extrema 
vädersituationer, vilket ökar risken för översvämningar som antas komma 
oftare och bli allt värre. Detta gör det nödvändigt att anpassa planering 
och byggande till dessa förväntade förutsättningar.

Exempel på vägledning för planering avseende översvämningar har tagits 
fram av SMHI, Fördjupad studie rörande översvämningsriskerna för Vänern 
(Rapport nr 2010-85) och Klimatanalys för Västra Götalands län (Rapport 
nr 2011-45) samt av länsstyrelsen i publikationen Stigande Vatten.

Handboken Stigande vatten presenterar inga exakta siffror eller nivåer 
för översvämningszoner, detta med anledning av att bedömningar kan 
förändras i takt med att ny forskning inom området tas fram. Mot 
bakgrund av detta redovisas aktuella planeringsnivåer i ett faktablad, 
benämnt Faktablad Vänern. Mariestads dimensionerande höjd för 
översvämningsrisk (200-årsnivå) är +46,85. 

Mariestads kommun har belyst översvämningsrisken i dokumentet Risk- 
och Sårbarhetsanalys för Mariestads kommun. Bland annat beskrivs 
konsekvenser vid olika översvämningsmängder. För ny bostadsbebyggelse 
bebyggelse anser kommunen att det är rimligt att utgå från 200-årsnivå, 
+46,85 (RH2000). Då detaljplanens kvartersmark som helhet ligger väl 
över 200-årsnivån är risken för översvämning från Tidan eller Vänern 
minimal i området.
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Figur 4. Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn under hela simuleringstiden, samt
detaljplaneområdet (svart) och tillhörande avrinningsområde (lila).
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Figur 4. Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn under hela simuleringstiden, samt
detaljplaneområdet (svart) och tillhörande avrinningsområde (lila).

Till vänster utsnitt ur Över-
svämningsutredning för Katt-
havsviken (Sweco 20190516);  
Simulering Fig 4 Maximala vatten-
djup vid ett framtida 100-årsregn. 
Visar hur tilllflödet vid kraftiga regn 
breder ut sig i området upp till en 
nivå om 0,4m över nuvarande nivåer 
enligt den använda höjddatan.

Eftersom pålning regleras som grundläggningsmetod och färdigtgolvnivåer 
väl överstiger ovanstående översvämningsnivån regleras inte 
grundläggningsnivå. 

Risken finns ändå att området kan påverkas under kraftiga skyfall som 
orsakar stora vattenansamlingar, vatten som tränger upp ur vatten- och 
avloppssystem och höga grundvattennivåer. Inom planområdet är det 
därför viktigt att skapa plats för vatten vid kraftiga skyfall. Grönytor inom 
både kvartersmark och parkmarken inom och utanför planområdet kan till 
viss del användas som uppsamlings- och fördröjningsplats vid extremt stora 
vattenmängder. För att få en mer övergripande bild lät kommunen i samband 
med planläggningen av ny bostadsbebyggelse i Katthavsviken utredaren 
Sweco utföra en större översvämningssimulering som även omfattar det 
nu aktuella området. Karteringen tillhörande Översvämningsutredning 
Katthavsviken (Sweco190516) belyser översvämningssituationen vid 
ett klimatanpassat 100-årsregn (100-årsregn med klimatfaktor) och 
utgör en så kallad lågpunktskartering. Karteringen redovisar att 
relativt breda svackor inom planområdet, lägre än omgivningen i övrigt, 
påverkas vid skyfall, om än i begränsad utsträckning, och antas stiga till 
upp till intervallet 0,2-0,4 m över nuvarande marknivå (samt från 0,05-
0,2). 

Enligt generell praxis i Sveriges kommuner (se tabell nästa sida) bör 
ny bebyggelse inte ligga lägre med färdigt golvnivå än 0,2m högre än 
översvämningsnivån vid skyfall (100-år med klimatfaktor). Vad gäller 
tillträde med fordon kan dessa ytor ligga 0,2m lägre än översvämningsnivån.

Efter en närstudie av karteringen (se nästa sida) görs vid en jämförelse 
med den analyserade höjddata bedömningen att ovanstående 
översvämningsintervall ligger på höjder mellan +47,4 och +47,6. 
Vid lokala nivåer på över +47,7 bedöms översvämningarna bli 
under 0,1m. Därmed bedömer kommunen att översvämningar 
vid 100-årsregn med klimatfaktor för det lokala området, som har 
likartade förutsättningar vad gäller infiltrationsfårmåga, helt uteblir 
vid en markhöjd +47,8. Vad gäller risker finns dock tre huvudaspekter 
att ta hänsyn till och reglera på plankartan 
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Till höger figur 2 och 3 ur Över-
svämningskartering för Katt-
havsviken (Sweco 20190516);  
Tabell för föreslagna planeringsnivåer 
vid dimensionerande händelser med 
tillhörande visualisering.
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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

• Lägsta färdigtgolvnivå behöver ligga 0,2 över översvämningsnivån: 
Detta innebär en lägsta färdigt golvnivå på +48,0 i höjdsystem 
RH2000 vilket regleras genom utförandebestämmelse b2. (4kap 
16 § 1st, 1p)

• Framkomligheten behöver säkras. Områdets angöringsläge 
ligger utanför den översvämmande delen, men från denna fram 
till tillgängliga entréer behöver tillträdesvägar på kvartersmark 
ligga som lägst på markhöjden 0,2 under översvämningsnivån. 
Det innebär en färdigmarknivå på +47,6 vilket regleras med en 
planbestämmelse för markens anordnande, n2, ”Markens höjd 
över angivet nollplan ska vara +47,6 där framkomlighet till 
respektive bostadsbyggnad ska säkerställas.” 

• Att ytvatten inte stängs in, däms upp och fastnar i eller 
utanför området och påverkar ytvattenflödet negativt behöver 
säkerställas. En eventuell påverkan på eller från omgivningen 
behöver förhindras. Enligt karteringen bedöms ytvattnet ledas 
in mot svackan från omgivande ytor som ligger högre. Den del 
av ytan som ligger där byggnad är tänkt att uppföras behöver 
generellt höjas/fyllas. Den yta som också ska hållas högre för 
att säkerställa framkomligheten behöver dessutom skyddas 
från tillflöde och ytvatten avledas. Detta föreslås utföras med 
öppna svackdiken samt mindre ränndalar vars ungefärliga läge 
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Utdrag från den digitala skyfalls-
kartering i kommunens geodatabas 
överlagrad med grundkarta och il-
lustrationsplanens förslag till dispo-
sition. I detta utsnitt redovisar den 
blå tonen ett översvämningsintervall 
mellan 0,1 ned till 0,2 m och den gula 
tonen översvämningsintervall mellan 
0,2 och 0,5m. (andra intervall än i 
det kartutsnittet på s. 35). Höjddatan 
i karteringen skiljer sig mycket lite 
från de uppmätta verkliga höjderna 
som redovisas i plankartans grund-
karta och översvämningsbilden ter 
sig mycket trolig. 

Karteringen utgår från befintliga 
markegenskaper som nu delvis änd-
ras från infiltrerande till hårdgjord. 
Detta bedöms dock inte påverka när-
liggande bebyggelse och järnvägs-
område, då omgivningens parkmark 
vid kraftiga skyfall bedöms ha till-
räcklig kapacitet att omhänderta och 
leda vidare ytvattnet mot Tidan.
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redovisas i illustrationsplanen men vars specifika läge inte 
regleras. Plankartans parkmark regleras med dikesbestämmelse 
och kvartersmarken regleras med skyddsbestämmelse mot 
störningar (i detta fall i form av översvämning) med m2 , ”dike 
eller ränndal”. För den södra delen av svackan kan denna mycket 
väl vara kvar och utvidgas inom kvartersmarken för att utgöra 
öppen damm även för den allmänna dagvattenfördröjningen. 
Område för detta regleras med m1, ”damm”. Val av genomsläpplig 
markbeläggning inom parkeringsytor kan också bidra till en 
bättre dagvattenfördröjning. Detta bör dock vägas av mot val 
av åtgärd för att avhjälpa lokala markföroreningar Uppsamling 
av takavvattning som en bevattningsresurs bör uppmuntras. 

SKRED, EROSION OCH UNDERMINERING  
Marken inom området utgörs enligt SGU: översiktskarta (jordartskartan) 
av glacial lera. Marken är flack utan några nämnvärda lokala höjdskillnader. 
Södra delen av planområdet angränsar till ån Tidan. Mellan marken 
och Tidan finns erosionsskydd i forn av stödmur. I en översiktlig 
stabilitetsutredning för Mariestads kommun framtagen av Räddningsverket 
2008, anges att marken närmast Tidan tillhör stabilitetszon 1 (lera 
>1:10) och övriga delar i planområdet stabilitetszon 2 (lera<1:10). Då 
det föreligger risk till instabil mark har en geoteknisk undersökning 
utförts som underlag för den planerade bebyggelsen. Förutsättningar för 
grundläggning anges anpassad till denna och för tyngre bebyggelse (mer än 
två våningar) regleras att grundläggning ska utföras med pålning.

5. Miljökonsekvenser
När en detaljplan eller program upprättas eller ändras ska kommunen 
alltid göra en behovsbedömning om planens genomförande kan 
antas leda till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Syftet med behovsbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen 
så att hållbar utveckling kan främjas. Bedömningen ska göras enligt de 
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen (förordning 1998:905 
om miljökonsekvensbeskrivningar). Utöver detta gäller:

• De planer vars genomförande innefattar en verksamhet eller åtgärd 
som kan komma att kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken 
(Natura 2000) ska miljöbedömas. 

• Om planen medger verksamhet eller åtgärd som avses i 4 kap. 34 § 
PBL, eller som räknas upp i bilaga 3 i MKB-förordningen (1998:905) 
ska karaktären på verksamheten även bedömas utifrån bilaga 2 i MKB-
förordningen (1998:905).
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BEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Behovsbedömning av MKB har utförts och samråtts med länsstyrelsen 
som svarar i yttrande daterat 2019-05-14.

Kommunens bedömningen är att ett genomförande av planen kan komma 
att medföra viss betydande miljöpåverkan. Detta har berört hantering 
av närliggande naturmiljöer för att undvika påverkan lämplighet ur 
geoteknisk synpunkt avseende stabilitetsrisker och berör även hantering 
av markföroreningar samt åtgärder i förhållande till klimatpåverkan. Även 
risker avseende buller och farligt gods, samt vibrationer har lyfts fram. 

Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande till behovsbedömningen att 
även Drottninggatuområdet utgör del i det utpekade riksintresset för 
kulturmiljövården och behöver hanteras utifrån eventuell påverkan på 
skyddsvärda miljöer. 

Samtliga ovanstående områden redogörs för under separata 
punkter i planbeskrivningen. Därför finns inget behov av en 
miljökonsekvensbeskrivning. Relevanta konsekvenser som bedöms uppstå 
vid planens genomförande, bör kunna behandlas inom ramen för denna 
planbeskrivning.

6. Genomförande
Nedan redovisas organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastig-
hets-rättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av planen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande
Planen handläggs enligt plan- och bygglagens (PBL 2010:900) regler för 
utökat standardförfarande. Dess olika steg redovisas nedan.

Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, 
närboende, allmänhet m.fl. Syftet med är att förbättra beslutsunderlaget 
och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Särskilt utlåtande - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i ett 
särskilt utlåtande. Handlingarna revideras då det är relevant.

Granskning - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, 
närboende, allmänhet m.fl. Innan planen antas ska kommunen ställa ut 
planförslaget för granskning.

Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna 
synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då är 
relevant.

Antagande - Planen antas av Kommunfullmäktige och träder i laga kraft 
tre veckor efter att beslutet är anslaget om inga överklaganden inkommit.
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Preliminär tidplan
Samråd   Q2 2019

Granskning  Q4 2019

Antagande  Kommunfullmäktige  Q1 2020

Tiderna ovan är preliminära och kan förändras under arbetets gång.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Mariestads kommun äger i dagsläget samtliga delar av planområdet med 
avsikten att försälja den del av marken som planeras för i första hand 
bostadsbebyggelse till en framtida exploatör/fastighetsägare

Samtlig allmän platsmark avses kvarvara inom det kommunala 
huvudmannaskapet.

Vänerenergi äger el, fiber- respektive fjärrvärmenätet i anslutning till och 
ansvarar för dess drift och skötsel. 

Området ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
och dagvatten vilket innebär att kommunen är ansvarig samtliga tjänster 
inom dessa områden och att framtida exploatör/fastighetsägare hänvisas 
till av kommunen angivna anslutningspunkter. 

Vänerenergi respektive kommunen äger rätt att inom allmän platsmark 
utföra erforderlig anläggning, drift och skötsel på allmänna ledningsnät.

Rättigheter        
Inga kända servitut eller ledningsrätter genomkorsar området för planerad 
bebyggelse. 

Genomförandetid     
Genomförandetiden är fem år från det datum planen vinner laga kraft. 
Planen gäller tills den upphävs, ändras eller ersätts med en ny detaljplan. 
Inom genomförandetiden förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen innebär att fastighetsreglering behöver ske i samband med en 
försäljning och samtlig kvartersmark samlas i en fastighet förslagsvis Gamla 
staden 4:2. Resterande del av Gamla staden 4:2 som utgörs av allmän 
platsmark bör läggas till Gamla staden 4:1 som även innehåller park och 
gatuområdena utanför detaljplanen. Fastigheten som bildas för att i enlighet 
med planförslaget medge huvudsakligen ny bostadsbebyggelse bör inte 
delas i fler fastigheter då endast ett angöringsläge (från Drottninggatan) 
är möjlig,
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Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar 
och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäteriet. De 
fastighetsbildningsåtgärder som fordras inom kvartersmark för 
genomförande av detaljplanen bekostas av kommunen men ska 
kostnadstäckas vid en försäljning.

Att säkerställa allmänna ledningar med servitut eller ledningsrätt är inte 
aktuellt.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi       
Kostnader i samband med detaljplanens upprättande, behövliga 
rättighetsupplåtelser, fastighetsbildningsåtgärder, kostnader för utredningar 
bekostas av kommunen. Kostnad för projektering, detaljutredningar, 
byggnationer och anläggningsarbeten, höjning av marknivåer samt 
erforderliga åtgärder för att säkerställa markens lämplighet för känslig 
markanvändning (vilket innebär en utökad projektkostnad). inom 
kvartersmark bekostas av framtida exploatör/byggherre. Detta inkluderar 
även kostnader för flyttning av ledningar, ordningsställning samt 
åtgärder i angränsande ytor bland annat skydd mot skador på befintligt 
alléträdbestånd samt skyddsvärd alm. Beskrivning av kommunens 
modell för skadeståndshantering ang skador på skyddsvärda träd bör 
finnas med i framtida köpavtal, liksom fördelningen i åtaganden för 
att främja djur- och växtliv (med avseende på ovanstående trädbestånds 
överlevnad samt hanteringen av den skyddsvärda poppeln) mellan 
kommun och byggherre.

GRUNDKARTA      
Grundkartan som utgör underlag för detaljplanen är upprättad november 
2019.

TEKNISKA FRÅGOR     
Behov av ytterligare utredningar och åtgärder  
Som beskrivet tidigare har laboratorieanalyser av markprover visat på 
utspridd förekomst av förorenad mark. Utförligare beskrivningar av 
saneringsåtgärder tas fram av exploatören inför byggnation, då det vid 
denna tidpunkt är lättare att skräddarsy de åtgärder som är mest lämpliga. 
Detta är som tidigare beskrivits reglerat med villkorsbestämmelse för 
startbesked

Detaljerade geotekniska undersökning krävs för projektering av till 
exempel mark, ledningar och byggnader. 

Projektering av vatten- och avlopp, dagvatten och marknivåer inom 
kvartersmark behöver utföras i detalj för att säkerställa ett erforderliga 
nivåer och lutningar utförs vid anläggande. 
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Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för detaljutredning angående 
markens bärighet samt utformning av eventuell lokal dagvattenhantering. 
Detta ska redovisas i samband med bygglov.

Kommunen ansvarar för detaljerade kostnadsberäkningar för kommunens 
åtaganden i samband med genomförandet av planen.

Anläggning av våtmarker och rening av dagvatten är anmälningspliktig 
verksamhet. 

Vid eventuellt påträffande av kultur- eller fornlämning i samband med 
grävningsarbeten eller liknande skall arbetet avbrytas och anmälas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD
Planenheten
   Författad av 
Adam Johansson Matilda Åslin, PE Teknik & Arkitektur AB
Tf. planchef  Plankonsult
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