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Förord

Dokumentet

Mariestads kommuns långsiktiga planering utgår från
Vision 2030. Den är både ledstjärnan för prioritering av
insatser och en viktig inspirationskälla för att skapa framtidens Mariestad. Den fördjupade översiktsplanen för Mariestad pekar ut förslag till de långsiktiga och strategiska
aktiviteterna för stadens utveckling. Förslag till utveckling
av befintliga och nya områden pekas ut för boende, handel
och näringsliv liksom områden för rekreation och fritidsaktivitet.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013 att detta
förslag till fördjupad översiktsplan för Mariestad ska antas,
vilket tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 28
juni 2013. Beslutet vann laga kraft den 19 juli 2013.

Mariestad ska fortsätta att utvecklas som en mycket attraktiv boendeort och genom detta bidra till att öka den totala
befolkningsökningen i Skaraborg. Planen anger en tydlig
tillväxtambition där vi tar höjd för att öka stadens invånare
med 2000 personer. Detta ska vi klara genom att utveckla
valda delar av de fantastiskt fina och sjönära boendemiljöerna i Mariestad och genom smart förtätning av staden. Fortsatt samverkan med grannkommuner, regioner och länder
liksom företag, organisationer och föreningar kommer vara
en viktig förutsättning för Mariestads fortsatta utveckling.
Varje generation har en uppgift som är viktigare än andra.
Uppgiften att lämna över mark, vatten och samhällen till
kommande generationer i minst samma skick som man
själv tog emot dem. Planförslaget pekar ut olika sätt att genomföra en hållbar samhällsutveckling.

Mariestad i februari 2013
Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Denna fördjupning av översiktsplanen för Mariestad har
tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp.
Arbetet har hållits samman av utvecklingsenhetens chef
Kristofer Svensson och planarkitekt Hanna Asp. I arbetet
har Nils Björling, doktorand inom forskargruppen Trafikala stadslandskap på Chalmers/Arkitektur medverkat.
Styrgruppen för arbetet har varit kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunchefen.
Till den här handlingen finns följande bilagor:
- Samrådsredogörelse
- Bilaga PM
- Markanvändningskarta A3
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S A M M A N FAT T N I N G •

Mariestad kan utvecklas genom smarta projekt! Planförslaget identifierar delprojekt och nyckelprojekt, där målet
är att små precisa projekt får stor påverkan på den övriga
staden.
Planförslagets 11 delprojekt utgår från Vision 2030. Förslaget sammanfattas i tre övergripande principer för staden
Aktivera - synliggöra strandlinjen, Koncentrera det koncentrerade och Tillgängliggöra på nytt sätt
Grundtanken handlar om att utgå från det befintliga och att
vidare utveckling, t ex inflyttning, kan främjas genom smarta utvecklingsprojekt som först och främst stärker befintliga
kvaliteter. Syftet är att nå upp till Vision 2030 och förbättra
livskvaliteten, öka antalet invånare samt att planförslaget
skapar förutsättningar för en mer hållbar utveckling.







N

Illustration av principen aktivera - synliggöra strandlinjen.

Aktivera - synliggöra strandlinjen

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

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









N

Illustration av principen koncentrera det koncentrerade.

Tillgängliggöra på nytt sätt

För ökad användning av strandpromenaden och huvudstråket samt för att koppla samman stadens olika områden
på nya sätt föreslås delprojekt som skapar nya förbindelser.
Kopplingarna är framförallt nya gång- och cykelvägar som
knyter samman staden och korsar fysiska och sociala barriärer.
tvärkopplingar


Illustration av principen tillgägnliggöra på nytt sätt.
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Tågresenärer vid Resecentrum Mariestad.
Mariestad en del av Skaraborgsregionen

Relationerna till omgivande delregioner och regioner är
mycket viktiga för Mariestads kommun och för utvecklingen av vår stad. Därför måste kopplingarna mellan regionens noder för boende, arbete, rekreation, turism och
utbildning identifieras och förstärkas. I arbetet med FÖP
Mariestad har projekt identifierats med geografisk placering
utanför planavgränsningen.
Prioritering gäller för projekt som positionerar Mariestad på
ett nytt sätt i förhållande till viktiga regionala och nationella

målpunkter. Beroende på frågeställningar om mål (teman)
förändras vilka målpunkter som är viktiga.
Projekten kan identifieras under två huvudkategorier, en
utökad arbetsmarknadsregion där ut- och inpendling till
Mariestad kan öka och där förstärkt kollektivtrafik och förbättrad infrastruktur är viktigt samt utvecklade tematiska
samband som beskriver projekt som etablerar nya samverkansprojekt inom regionen. Som till exempel inom näringsliv, turism och skola m m.

ÖREBRO

v26, Inlandsvägen

Besöksmål
MARIESTAD
Biosfär - Vänerkulle

Göta Kanal

LIDKÖPING

Kinnekullebanan

Regionpark v26
E20

Västra stambanan

Skaraborgs resecentrum

Illustration över viktig regional
JÖNKÖPING

samverkan.

GÖTEBORG
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Höstfärgade träd i
Esplanaden, Mariestad.
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DEL 1
INLEDNING
Den byggda miljön är till för oss i dag och för framtida invånare. Därför måste vi redan nu visa hänsyn till de människor som ska leva och bo här framöver. Vi måste utveckla rum
som tål förändring och som har en mänsklig skala.
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ORIENTERING•
En ny FÖP
Målsättningen med den fördjupade översiktsplanen är att
den ska leda till en långsiktig hållbar utveckling av staden och till att byggstenarna i Vision 2030 konkretiseras
och genomförs. För Mariestads framtida utveckling är det
viktigt att identifiera strategiska prioriteringar för att investera resurser på rätt saker. Bedömningen är därför att
de inledande prioriteringarna bör riktas mot att förbättra
sociala sammanhang och nyckelplatser för att på så sätt
skapa förstärkta värden som i sin tur leder till inflyttning
av nya invånare och näringslivsutveckling.
Dokumentet är uppdelat i fyra delar varav den första kan
ses som en inledning och sammanfattning. Del två beskriver de planeringsförutsättningar som finns och del tre behandlar strukturen i vår stad. Avslutningsvis visar del fyra
förslag och åtgärder.

Varför en fördjupning av
översiktsplanen?
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens
yta. Syftet är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden, hur den byggda
miljön ska utvecklas eller bevaras, och hur kommunen
avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer.
Översiktplanen kan ändras genom fördjupningar och tilllägg. En fördjupning (FÖP) innebär en mer detaljerad
redovisning inom ett visst geografiskt område. Tillägg
innebär att planeringsfrågor som inte tidigare har behandlats i översiktplanen redovisas, till exempel hur kommunen ser på utvecklingen av vindkraften. Översiktplanen
med fördjupningar är politiska styrdokument som redovisar allmänna intressen och avväger dessa mot varandra.
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Plandokument som Översiktsplaner och Fördjupade översiktsplaner illustrerar hur den fysiska planeringen, med utgångspunkt i de förutsättningar som finns kan hantera en
framtida förändring. Som till exempel boende, näringsliv,
handel, verksamheter och infrastruktur samt att säkerställa
bevarande av allmänna intressen.
Samtidigt har politiska och ekonomiska processer förändrat stadsplaneringens roll. Med ett större fokus på att positionera sig för externa ekonomiska investeringar utvecklas planeringsdokument mot marknadsföringsdokument.
När kommuner tävlar om att positionera sig för ekonomiska investeringar har ordet attraktivitet i många planeringsprocesser blivit ett modeord. Attraktivitet definieras
ofta som begrepp utifrån ett perspektiv att vara attraktiv
för de som är mest attraktiva för staden. Men vilka är mest
attraktiva för staden? Svaret på den frågan beror på hur
hållbar utveckling definieras, som ekonomisk tillväxt eller
en strävan efter större balans mellan ekonomisk, social och
ekologisk utveckling.
En ny FÖP för Mariestad försöker navigera mellan dessa
roller, att vara förvaltande men samtidigt visa på strategier för hur en hållbar utveckling kan ske inom Mariestads kommun. Det är viktigt att i arbetet använda en
inkluderande process där förändringsprojekt identifieras
utifrån en stor mångfald av önskemål och behov samtidigt
som dokumentet lyckas identifiera gemensamma genomförandestrategier. FÖP Mariestad försöker positionera sig
genom att identifiera delprojekt och nyckelprojekt. Med
utgångspunkt i befintliga situationer förädlas och utvecklas kvaliteter, samband och relationer.

Syfte
Det övergripande syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Mariestad är att beskriva hur vi kan nå upp till
Vision 2030. Samtidigt ska vi visa på hur livskvaliteten kan
förbättras, öka antalet invånare samt att verka för en mer
hållbar utveckling. Fördjupningen fungerar även som en
inledning till den nya översiktsplanen för hela kommunen
som påbörjas efter antagandet av FÖP Mariestad.

Eftersom denna kommer att ligga som underlag för
kommande beslut och detaljplaner ska planen hållas levande och bör därför ses över och aktualiseras varje
mandatperiod. Planen ska vara tillgänglig, lättläst och
lättförstådd, samt fungera som ett uppslagsverk för
kommande planering med konkreta förslag att jobba
efter. Den fördjupade översiktsplanen har ett fördjupat perspektiv på barn och unga.

Chalmers Arkitektur

Tidshorisont och
genomförande

Studenterna har arbetat både med övergripande framtidsoch planeringsfrågor och fördjupningar kring hur olika
områden och platser i Mariestad skulle kunna utvecklas
och utformas. Vissa av deras goda idéer finns med i det här
dokumentet som förslag och markeras genom gröna rutor
liknande denna. Många förslag är dock på en mer detaljerad nivå och kommer därför finnas med som inspiration
under arbetet med vidare utveckling av vår stad.

Målbilden för det som redovisas i denna plan är år 2030.
Vissa frågor är kortsiktiga, andra mycket mer långsiktiga. Kommunfullmäktige antar planen och nämnderna
ska styra sin verksamhet mot att uppfylla dess intentioner.
Utvecklingssatsningar och kostnader för planens genomförande ska vara ett naturligt inslag i nämndernas budgetoch verksamhetsplanering. Något försök att beräkna den
samlade kostnaden av föreslagna åtgärder har inte gjorts
och låter sig inte göras på ett trovärdigt sätt.

Under höstterminen 2012-13 har 40 masterprogramstudenter vid Chalmers Arkitektur studerat Mariestad.
Temat för kursen har varit Planering och gestaltning för
hållbar utveckling. Genom studiebesök, föreläsningar
och intervjuer med politiker, tjänstemän, boende och
andra verksamma i Mariestad har de bildat sig en
uppfattning om vår stad.

Alla förslagen finns på kommunens hemsida:
www.mariestad.se/bygga&bo/stadsplanering

Avgränsning
Fördjupningen av den kommunövergripande översiktsplanen omfattar staden Mariestad. Se karta till höger över
områdets utbredning.

Arbetsgrupp
Arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen
för Mariestad har letts av Kommunledningskontoret i
form av en arbetsgrupp. I denna grupp har en doktorand
från Chalmers Arkitektur medverkat. Som referensgrupp
har en stor arbetsgrupp, där förvaltningscheferna samt
andra experter, funnits. Kommunstyrelsens arbetsutskott
samt kommunchefen har varit styrgrupp för arbetet.
Medborgardialog har förts med fokusgrupper, på samrådsmöten och genom kartor som har lämnats ut och fyllts i av
medborgare. Samtal med större företag och föreningar har
skett löpande.
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Mariestad med
avgränsningen av planen.

F Ö P M A R I E S TA D 2 0 1 3 - 2 0 3 0

11

Planförfarande

Fortsatt planeringsarbete/utredningar

Planprocessens olika steg:

Områden och frågeställningar som har betydelse för stadens
utveckling med behov av fortsatt utredning/planering:

Samråd - dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och
påverkan.
Samrådsredogörelse - efter samrådet sammanställs inkomna
synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse. Planhandlingarna revideras då det bedöms vara relevant.
Utställning - dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Innan fördjupningen antas
ska kommunen ställa ut planförslaget under minst två månader. Eventuella synpunkter lämnas skriftligen.

• Gestaltningsprogram Centrum
• Klimatanpassningsstrategi inkl. höga vattennivåer
• Dagvattenplan
• Kulturhistorisk inventering av hela Mariestad
• Trafik- och parkeringsstrategiplan
• Cykelplan
• Handelsutvecklingsplan för Centrum och Haggården
• Strategi för Näringsliv och Turism
• Bostadsförsörjningsplan

Utställningsutlåtande - efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utställningsutlåtande. Planhandlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen ska ny utställning
genomföras.

• Lekmiljöstrategi

Antagande - fördjupningen antas av kommunfullmäktige.

• VA-strategi

Laga kraft - planen vinner laga kraft tre veckor efter antagande.

• Naturvårdsplan
• Bullersaneringsplan
• Uppdatering av bevarandeplan för Gamla stan

• Landsbyggdsutvecklingsprogram
• Kommunövergripande ÖP

Kommunens ambition
Genom hela dokumentet finns Kommunens ambition.
Punkterna som tas upp där är antingen tidigare beslut
som fattats och som vi fortfarande tror på eller nya
ambitioner som vi vill uppnå. Ambitionerna markeras
med en egen färgruta.

Därtill finns behov av planeringsinsatser som bör
bedrivas i samverkan mellan kommuner såsom:
• Översiktlig planering av hela Skaraborg
• Pendling till och från Mariestad
• E20/Kinnekullebanan
• Ortssamanbindande GC-nät
• ÖP Biosfärsområdet

Utställning

Samråd
Kommunen tar
fram planförslag.
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Samrådsredogörelse
skrivs. Planförslaget
omarbetas utifrån
synpunkter.
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Antagande
Utställningsutlåtande
skrivs. Planförslaget
omarbetas utifrån
synpunkter.

HÅLLBAR FRAMTID
OCH MÄNNISKAN•
Världen och Sverige står i dag inför den stora utmaningen
att skapa långsiktigt hållbara samhällen. Hållbara utifrån
de tre kända dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. Detta innebär att vi måste sträva efter att skapa
ekonomisk utveckling utan att tära på de ekologiska resurserna eller skada vår miljö. Samtidigt får vi inte bygga nya
problem när vi ska anpassa oss till klimatförändringar och
nya typer av boendemönster. Att skapa socialt långsiktigt
hållbara samhällen, där alla människor trivs och mår bra
och där vi inte glömmer vår historia är av stor vikt vid skapandet av den hållbara staden.
Stadsplaneringen ger ramarna för användandet av staden.
Alla behöver röra sig till och från arbete och skolor, handla
eller ta sig till kulturupplevelser, sjukvård, grönområden
och idrottsplatser. Våra olika livssituationer ger olika behov
men alla ska ha likvärdiga möjligheter. Tillgängligheten i
staden måste anpassas även för dem som exempelvis har
en funktionsnedsättning eller saknar tillgång till bil. En
hållbar stad kan bara planeras och byggas tillsammans med
dem som ska leva i den. Planprocessen ska vara öppen, demokratisk och jämställd samtidigt som den ger såväl myndigheter som enskilda och andra aktörer möjligheter till
inblick och inflytandet i arbetet.

Rubrikerna nedan tar kort upp viktiga begrepp och problemformuleringar som tillsammans skapar förutsättningar för ett mer hållbart samhälle.

Biosfär
Biosfärområden är landskap där utveckling med nya metoder och ny kunskap för långsiktig hållbar samhällsutveckling sker. De är en del av FN-organet Unescos Man
and Biosphere Programme (MAB) som arbetar globalt för
att förbättra relationen mellan människan och dess omgivning. I dag finns det globalt 610 biosfärområden i 117 länder (2013). Sverige har fem biosfärområden: Kristianstads
Vattenrike, Blekinge Arkipelag, Nedre Dalälven, Östra
Vätterbranterna samt Vänerskärgården med Kinnekulle.
Biosfär är ett internationellt erkännande som ska fungera som en hävstång för den lokala utvecklingen. Målet
är att göra det utpekade området livskraftigt och skapa

Sociala nyckelplatser
I arbetet med FÖP Mariestad har sociala nyckelplatser identifierats. Platser skapas ofta genom de sociala mönster och
handlingar som utvecklas på den specifika platsen. En social nyckelplats är inte samma för alla. Kön, ålder, etnicitet,
inkomst och bakgrund ger olika förutsättningar och olika
behov. Det är viktigt att i planeringen ta med sig erfarenheter och kunskap om att stadens rum upplevs på olika sätt.
Bebyggelsens fysiska struktur har stor betydelse för att hantera problem kring olika typer av segregation. En blandad
stad motverkar segregation och gör att platser används mer
frekvent över dygnet. Detta skapar tryggare områden då fler
människor rör sig under fler timmar på dygnet. I Mariestad
är uppdelningen i mindre bostadsområden ett segregationsproblem. Många områden är byggda som egna enklaver vilket försvårar naturlig genomströmning av andra människor.
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Folkhälsa
goda förutsättningar för långsiktig överlevnad. Avsikten
med ett biosfärområde är att det skall vara ett internationellt modellområde för en mer hållbar samhällsutveckling.
Biosfärområdets utvecklingsstrategi består av att området
utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt och att det bidrar till att bevara biologisk mångfald. Biosfärområdet ska också kunna vara platsen för
forskningsinsatser, utbildning och demonstrationsprojekt
samt utveckla internationella samarbeten.
Initiativet för att bilda Biosfärområde Vänerskärgården
med Kinnekulle startade 2005, då Götene, Lidköping och
Mariestad gemensamt påbörjade en förstudie för att utreda de lokala förutsättningarna. Området nominerades av
Sveriges regering och beviljades av Unesco 2010 till rätten
att vara ett fullvärdigt Biosfärområde. Ett Biosfärsområde
omfattas inte av fler restriktioner än andra.
Att vara ett Biosfärområde ställer krav men ger även en
anledning att tänka på sin långsiktiga utveckling. Dagens stad
måste ses över och bli mer hållbar. Vilken typ av energiförsörjning, transportmedel och byggmaterial används? Är
staden integrerad och hur ser det sociala välbefinnandet
ut? Ska det vara stora gräsytor som klipps eller kan de ersättas med något mer hållbart? Ska stadens förtätas eller
spridas ut? Frågorna är många och det krävs fördjupning
för att veta vad som är bäst.

Agenda 21
Agenda 21 innebär arbetet för att nå en hållbar utveckling
så som exempelvis motverkande av miljöförstörning, hushållande av naturresurser, ökad jämställdhet, folkhälsa och
demokrati.
Agenda 21 arbetet har en betoning på det lokala hållbarhetsarbetet (internt i kommunen och för kommunmedborgare m.m.). Samverkan och en nära relation till
människor är ledord. Utveckling sker bland annat genom
kommunens miljömålsarbete och genom att informera
om och engagera till hållbara val och en hållbar livsstil.
Kapitel 25 i agendan tar upp barn och ungas delaktighet i
planeringen av samhället och slår fast att utan deras medverkan kommer Agenda 21 aldrig att lyckas.
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Människors vardagsmiljöer med bra boende, goda livsmiljöer och livsvillkor har en grundläggande betydelse
för människors hälsa. Folkhälsan i Sverige är generellt
god men den är inte jämlikt fördelad. Det finns god vetenskaplig evidens för att hälsoskillnader kan jämnas ut
med en aktiv samhällsplanering. Likaså vetenskapligt stöd
för att närhet till grönområden är en viktig faktor för en
god folkhälsa. En ökad fysisk aktivitet är troligen det som
skulle ha störst positiv effekt på människors hälsa, och vi
vet att minst hälften av Sveriges befolkning behöver röra
på sig mer.
Mariestads folkhälsoarbete utgår från det nationella folkhälsomålet ”Att skapa samhälliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Kommunen följer den nationella och regionala inriktningen för folkhälsoarbetet men prioriterar jämlika och jämställda livsvillkor,
trygga och goda uppväxtvillkor och goda levnadsvanor.
Det innebär att samhällsplanering och fysisk planering ska
skapa förutsättningar för en god hälsa genom att:
• Främja fysisk aktivitet genom trygga och attraktiva gångoch cykelvägar som uppmuntrar till människor att gå och
cykla i vår stadsmiljö.
• En aktiv och stimulerade fritid för alla åldrar med grönområden, parkmiljöer och motionsanläggningar.
Folkhälsoperspektivet ska genomsyra kommunens utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för hållbar
utveckling och för att göra Mariestad till en säker och
trygg kommun. Genom att skapa mötesplatser och nya
rörelsemöjligheter i staden motverkas social segregation.
Kommuninvånarna ska ha ett stort utbud av och närhet
till parker och grönområden och god tillgänglighet till friluftsområden. För att förbättra invånarnas hälsa är prioritering av gång- och cykelvägar viktigt.
Tillgänglighet och trygghet
En tillgänglig stad ger möjlighet att kunna röra sig fritt
och kunna verka i samhället för alla, även för personer
med funktionsnedsättning eller unga och gamla.
Att känna sig trygg är en rättighet och förutsättning för att
kunna delta i samhällslivet. Den upplevda tryggheten är

Testbild XXXXX.

Elever från Vadsbogymnasiet åk 1 deltar i en workshop
om viktiga platser och rörelser i staden.

minst lika viktig som den faktiska. Det brottsförebyggande
arbetet och arbetet med en säker och trygg kommun enligt
WHO:s kriterier för Safe Community skapar förutsättningar för ett tryggare och säkrare samhälle. En trafiksäker miljö
är en del av detta.
Tillgänglighet handlar inte bara om ramper och ledstråk
utan även att offentliga plaster ska vara lätta att förstå.
Man ska inte behöva undra om det är tillåtet att nyttja
platsen och man ska inte behöva leta efter toaletten. Inte
heller ska offentliga platser upplevas som osäkra eller endast till för en viss grupp.

Läs mer:

• Hållbar utveckling - www.regeringen.se/sb/d/1591
• Klimatanpassning i fysisk planering (Lst)
• Biosfär - www.vanerkulle.org
• Statens folkhälsoinstitut - www.fhi.se
• Folkhälsa VGR - www.vgregionen.se
• Tillgänglighet - www.handisam.se

Barns del i processen

Vårt samhälles fysiska uppbyggnad har stor påverkan på
alla människor. Staden är tyvärr ofta utformad för bilen
och de vuxna som kan röra sig som de vill. Endast i undantagsfall är barn och ungas åsikter och kunskaper utnyttjade i planeringen. Människorna formar staden, men
staden formar också människorna. Tänker man på det
förstår man vikten av att barn får vara med i processen att
forma sin stad. I Barnkonventionen står det att barn har
rätt att vara med i den demokratiska processen.
Planering för äldre

Äldre är ytterligare en samhällsgrupp som det sällan planeras för. Andelen och antalet äldre ökar hela tiden genom
den demografiska strukturen och eftersom vi lever längre.
För många av dem är tillgänglighet och trygghet viktigt,
men för en stor del av den här gruppen är det snarare närheten till kultur, natur och andra aktiviteter som är viktiga
frågor.

KOMMUNENS AMBITION
hållbar utveckling och människan
• Kommunen ska verka för att öka medvetenheten och
kunskapen om Biosfär och hållbar utveckling.
• Stadens mötesplatser ska alltid prioriteras i kommande planering.
• Folkhälsoperspektivet ska genomsyra kommunens
utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för
hållbar utveckling.
• Verka för att Mariestad ska vara en trygg och säker
kommun att leva och bo i.
• Barn och unga har rätt till delaktighet och inflytande, något som kommunen ska jobba aktivt med.

F Ö P M A R I E S TA D 2 0 1 3 - 2 0 3 0

15

V I S I O N 2030 •
Mariestad år 2030
För att veta åt vilket håll kommunen ska styra stadens
utveckling måste alla vara överens om målet. Det är därför
Vision 2030 finns. Visionen ska vara en inspirerande ledstjärna
som påverkar både stora och små beslut om vad kommunen
ska lägga tid, pengar och andra resurser på. Förhoppningen är
att visionen även ska inspirera andra att vara med och skapa
framtidens Mariestad, såväl enskilda medborgare som företag,
grupper och organisationer.
Den vägledande utgångspunkten för arbetet med FÖP Mariestad är Vision 2030. Den kursiverade texten kommer direkt
från visionens byggstenar. Visionen beskriver en framtidsbild
för hela Mariestads kommun där utvecklingen av staden som
det här dokumentet beskriver är en del. Visionen är indelad i
fem byggstenar som i arbetet med FÖP Mariestad tolkats och
utgör grunden för resonemanget om vilken påverkan visionen får för den fysiska planeringen inom staden. Tolkningen
är därefter sammanfattad i tre övergripande principer, läs mer
på sidorna 20-21.
Mariestad - den stolta sjöstaden
År 2030 är vi en attraktiv bo-stad. Vi tar till fullo vara på
vårt unika läge, med en levande skärgård och den rogivande
kanalen som självklara utgångspunkter. Vi har bebyggt hamnområdet som nu sjuder av aktiviteter för alla åldrar. Bad- och
båtlivet lockar besökare från när och fjärran med nya, unika
attraktioner. Över hela kommunen är det marina inslaget
högst påtagligt - inte minst inom näringsliv och utbildning.
Mariestad ska utvecklas som bostadsort där kvaliteterna
med läget vid Vänern och Tidan synliggörs och utvecklas.
För att åstadkomma detta fokuseras det på att förtäta aktiviteter och funktioner längs Vänern och Tidans stränder.
Tillgängligheten till stränderna utökas genom en sammankopplad och förtydligad strandpromenad. Promenaden
etableras genom att befintliga gångvägar och stigar binds
samman till kontinuerliga stråk. Strandpromenaden aktiveras genom att kontinuerligt förtätas med nya badplatser,
lekplatser, bryggor, hamnar, rastplatser och ytor för idrott,
kultur, föreningsliv och rekreation. Förtätningen sker både
genom ny bebyggelse för bostäder och verksamheter och
genom tillfälliga aktiviteter. Att skapa kluster för marin
verksamhet är en del som handlar om näringslivets utveckling i Mariestad.
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Till strandpromenaden knyts befintliga och nya stadsområden genom gångvägar, cykelbanor och stigar. Dagvattenhantering och naturliga vattenflöden mot Vänern och Tidan synliggörs på ett säkert sätt för att skapa vattennära
kvaliteter även längre in i bebyggelsen. Genom att värna
siktlinjer mot Vänern utnyttjas stadens möjligheter att erbjuda befintliga och nya bostäder nära strandlinjen eller
med utsikt över Mariestadsfjärden.
Mariestad - en naturlig mötesplats
År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats. Täta och snabba
kommunikationer med storstäderna spelar stor roll, liksom
spännande konferensmiljöer som speglar våra unika fördelar
och ger plats för nya tankar och idéer. Vi är öppna för nya
intryck och nya människor. Vi har ett expansivt näringsliv och
en blomstrande turism.
För stadens utveckling är kommunikationer inom staden
samt från och till staden viktiga genom de flöden av människor och varor som de skapar. För att vara en plats för ett
brett spektrum av möten krävs en stor variation av olika
sorters rum och nätverk. I arbetet med FÖP Mariestad har
fysiska sociala nyckelplatser för olika invånare och områden
i staden kartlagts som underlag för utvecklingen av Mariestad som en mötesplats. Genom att arbeta med tätare kopplingar i form av vägar, gångstigar, cykelbanor och gröna stråk
knyts stadens olika områden samman på nya sätt vilket ger
förutsättningar för nya möten. Att skapa nya nätverk inom
bl a närings- och föreningsliv är också en viktig del för att
bli en naturlig mötesplats. Genom kartläggningen av stadens sociala nyckelplatser kan förändringar fokuseras och
befintliga kvaliteter förtydligas och förstärkas.
Mariestad - ledande inom
hantverkets akademi
År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad som lockar
tusentals studenter från alla världsdelar - med unika utbildningar, banbrytande forskning och avknoppande kunskapsföretag
som snabbt slår rot i en miljö som välkomnar entreprenörskap
och innovationer. Gymnasiets yrkesutbildningar har genom sitt
samarbete med universitetet blivit Sverigeledande.

Goda studie- och forskningsmiljöer behöver samlade verksamheter som får klusterverkan. Gemensamma funktioner
kan samordnas och koncentrationen av akademiska miljöer
utvecklar varandra. För den fysiska planeringen skapar detta
behov att samla ytor för universitetets och högskoleplattformens verksamheter. Högskoleplattform Dacapo Mariestad
ska skapa möjligheter för fler utbildningsanordnare att lokalisera utbildningar till Mariestad.

samheter. Detta innebär både att skapa ytor och rum för
de verksamheter som utvecklas kring trädgårdens hantverk
och att forskning och kunskap synliggörs i utvecklingen
och skötseln av Mariestads gröna rum. Utvecklingen av
strandpromenaden, Världsparken och övriga gröna och blå
miljöer i staden mycket viktig då gröna rum ofta fungerar
som bra och naturliga mötesplatser.

Området inom Johannesberg har byggts upp av tidigare verksamhet inom Dacapo hantverksskola och Göteborgs universitet. Dessa områden lämnas när universitetet samlar sina
verksamheter kring Tidan vilket ger möjligheter att utveckla
området kring Johannesberg för exempelvis näringslivsutveckling inom angränsande verksamhetsområden.

Mariestad - inter nationellt
modellområde

Universitetsetableringen i Mariestad är en del av Göteborgs
universitet vilket skapar stort behov av kommunikation
mellan universitetets olika delar. En utökad kollektivtrafik
och smartare bytessituationer är viktiga för utbyggnaden av
Högskoleplattform Dacapo Mariestad.
Med rätt planeringsprocesser kan även universitetets verksamhet synliggöras i genomförandet av byggda projekt.
Samverkansprojekt kan identifieras både för att bevara befintlig bebyggelse men även för att föra in kunskap om materialbearbetning och detaljering i nya bebyggelseområden.
Högskoleplattformen Dacapo Mariestad ska vara den samordnande platsen för högre utbildning som anordnas av
flera universitet och högskolor.
Mariestad - centrum för
trädgårdens hantverk
År 2030 är vi en blomstrande kommun i alla bemärkelser. Vi
har blivit hela Nordens ledande centrum för trädgårdens hantverk, vilket bl a avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna och
trädgårdarna över hela kommunen.
Genom utbildningar vid Göteborgs universitet och Högskoleplattform Dacapo Mariestad finns möjligheter att
skapa kluster för institutioner och företag inriktade mot
trädgårdens hantverk. Likt byggstenen om hantverkets akademi skapar detta behov av samlade placeringar av verk-

År 2030 har vi synliggjort biosfärsområdets möjligheter som
internationellt modellområde för hållbar utveckling. Vi har
skapat förutsättningar för en hög livskvalitet på naturens villkor, där en trygg boendemiljö, ekoturism och entreprenörskap
är viktiga inslag. Vi är en attraktiv kommun med stark växtkraft, såväl på landsbygden och i de mindre samhällena, som
i stadskärnan.
Mariestad ligger inom biosfärsområdet Vänerskärgården
med Kinnekulle. Biosfärsområdet syftar till att vara ett modellområde för hållbar utveckling. Mariestad har goda förutsättningar att arbeta med lösningar som kan lyftas fram
som modeller för detta. Social hållbarhet är prioriterat i det
inledande arbetet.
Genom att arbeta med förtätning inom redan bebyggda
områden sparas naturområden runt staden samtidigt som
fler kan bo med korta avstånd till stadens funktioner som
handel, service och kultur. Nya cykelbanor, gångstigar och
gator skapar nya relationer mellan stadens olika delar. Genom att knyta samman staden på nya sätt skapas en större
social dynamik. Samordnade rörelsemönster och stråk ger
bättre underlag för handel och verksamheter. Göteborgsvägen – Stockholmvägen är viktig för Mariestads utveckling
genom sin centrala placering och sina förlängningar mot
stadens omland och kringliggande kommuner och stader.
Dessa gator fyller i dag till stora delar funktionen av en
genomfartsled. Genom strategiska förtätningsprojekt kan
detta stråk utvecklas som Mariestads huvudgata med mötesplatser, handel och verksamheter samtidigt som snabb
och enkel genomfart bevaras.

F Ö P M A R I E S TA D 2 0 1 3 - 2 0 3 0
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M Å L M A R I E S TA D 2030 •

MÅL biosfär

MÅL invånare/bostad

• År 2030 är Mariestad en nationell och internationell
mötesplats för samtal kring och utveckling av ett hållbart samhälle.

• Mariestad ska öka med 2000 invånare.

MÅL turism

MÅL näringsliv

• Mariestad ska uppfylla det nationella och regionala
målet om fördubbling av gästnätter till år 2020.

• Öka antalet nya arbetstillfällen till motsvarande 20%
av antalet nya kommuninvånare.

• År 2030 är Mariestad tillsammans med Göta kanal
och Biosfärsområdet en exportmogen destination.

• Öka antalet nyföretagare som andel av kommunens
arbetsföra befolkningen till riksgenomsnittet.

MÅL högre utbildning

MÅL kultur

• Högskoleplattformen Dacapo Mariestad ska utvecklas och ge plats för minst 1000 utbildningsplatser
år 2030.

• Kulturella samverkansprojekt ska genomföras varje år.

• Det ska byggas i genomsnitt 80 bostäder/år fram till
år 2030 inom staden.

• Ungdomskulturen ska främjas genom uppmuntran
av egna idéer och nätverksskapande.

Mål Mariestad
De sex målområdena har valts ut på grund av sin vikt för
utvecklingen av staden och för att de konkretiserar målsättningarna med Vision 2030.
Biosfär
Bisofärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle utvecklats till att vara en sammanhållande part för olika
nationella och internationella samtal och arbeten. Detta
har en tydlig koppling till hållbar utveckling inom de tre
dimensionerna. Inom Högskoleplattformen Dacapo Mariestad bedrivs utbildning och samordning av forskning.
Arbetet manifesteras med ett internationellt erkänt och
årligen återkommande event med kultur, konferens och
seminerier.
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Turism
Den Nationella Strategin för Svensk Besöksnäring har en vision om en fördubbling av turismen till år 2020. Mariestad
är tillsammans med området kring Göta kanal och Biosfärsområdet en tydlig och nationellt intressant destination.
Fler övernattningsmöjligheter etableras inom staden för att
stärka detta. En exportmogen destination är en destination
som lockar många internationella besökare och har en helhet med både upplevelser, boende och mat.
Högre utbildning
Dacapo Mariestad har utvecklats till en modern högskoleplattform där högre utbildning och forskning samord-

nas. Dacapo Mariestad har högst påtagligt bidragit till att
stärka Mariestad som en hållbar plats. Kärnverksamheten
med inriktning mot hantverk och hållbarhet har stärkts
genom nya utbildningar och anläggningar.
Invånare/bostad
Genom framförallt en omsorgsfull förtätning av staden
och stadskärnan har fler bostäder uppförts. Befolkningsökningen består till största delen av inflyttare från andra
kommuner, återvändare med tidigare koppling till Mariestad samt studenter.
För att nå målet om befolkningsökning krävs en årlig produktion av cirka 80 bostäder inom staden.
Näringsliv
Mariestad behöver fler arbetstillfällen. Om befolkningsmålet på 2000 nya invånare nås betyder målet en nettoökning med 400 arbetstillfällen. Många som flyttar till vår
stad är äldre som inte längre arbetar eller barnfamiljer där
fler i hushållet inte heller arbetar samtidigt som många
förväntas arbeta på annan ort.
Riksgenomsnittet på nyföretagande från 2011: Mariestad
9,8 och riket 14,6. Det är andelen nyföretagsamma personer per tusen innevånare enligt UC/Svenskt Näringsliv.
Genom att ha många företag i olika branscher blir kommunen mindre sårbar vid större konjunkturförändringar.
För att nå målet krävs att förutsättningarna för företagande förbättras och de får inte vara begränsande ur åldersoch könsperspektiv eller för utrikes födda. Utbildning ska
stimulera entrepenörskap.
Kultur
Mariestad har som strategisk inriktning att genomföra
årliga projekt med koppling mot kultur i syfte att höja
stadens attraktivitet och stärka invånarnas identitet till och
stolthet för Mariestad.
Barn och ungdomars fritid är en viktig del i en bra uppväxt, i detta sammanhang kan fritidsgårdarna vara en god
plattform.

Vinterträd i Esplanaden.
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Ö V E R G R I PA N D E P R I N C I P E R •
Styrande principer
De övergripande principerna kan ses som sammanfattningen av FÖP-arbetets tolkning av Vision 2030 och kommunens mål för år 2030. Principerna beskriver en strategi
för att arbeta fokuserat och långsiktigt med det fysiska
förändringsarbetet i Mariestad. Sammanställningarna redovisar nätverk, samband och relationer som utvecklas i
planförslagets delprojekt och knyter dem till Vision 2030.
Genom att identifiera delprojekt för förnyelsen av Mariestad skapas en ny helhet.
Läs mer om delprojekten på sidorna 74-85.
De övergripande principerna beskriver ett synsätt på staden som utgår från relationer mellan stadens delar istället
för att fokusera på gränsdragningar mellan olika områden
och program.
Principerna presenteras genom tre illustrationer som var
och en beskriver olika förutsättningar för stadens förändring. Dessutom är det viktigt att dessa principer förstås
med utgångspunkt i regional samverkan.

Aktivera-synliggöra strandlinjen
Vattnet är en av de största kvaliteter vi har i Mariestad.
Både Vänern och Tidan är fantastiska tillgångar som vi i
dag inte utnyttjar fullt ut.
Tanken är att kontakten till vattnet mot Vänern och Tidan
aktiveras och synliggörs genom att befintliga stråk längs
med Mariestads stränder kopplas samman och förtydligas. Strandområdet förtätas med aktiviteter och program.
Området är viktigt för invånarnas fritid och rekreation
och en viktig resurs för förbättrad folkhälsa och utvecklingen av stadens turism och näringsliv. Strandområdet
kan samtidigt synliggöra viktiga ekologiska samband och
visa på värdefulla naturmiljöer.
Längs Vänerns strand finns redan i dag möjlighet att ta sig
fram, vilket inte är fallet längs Tidan. Strandpromenaden
längs Vänern behöver dock förbättras på ett flertal ställen
för att öka tillgängligheten för fler.

Illustrationerna syftar till att förtydliga det pågående arbetet med Mariestads utveckling och ger därför ingen helhetsbild av utvecklingen. Principerna visar på arbetets fokus för att möjliggöra en ökad samsyn kring prioriteringar
för det ständigt pågående arbetet med stadens förnyelse.
De tre principerna kan även ses som sammanställning av
hela planförslaget för FÖP Mariestad. Alla delprojekt finns
samlade i tematiska kartor som redovisar principernas förutsättningar och relationer.
Läs mer om de tematiska kartorna på sidan 65.



Illustrationer av de övergripande
principerna för Mariestad.
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Koncentrera det koncentrerade

Tillgängliggöra på nytt sätt

Dagens handelsetableringar och verksamheter är i huvudsak samlade i centrum och längs Göteborgsvägen – Stockholmsvägen. Med direkta kopplingar till centrum, omlandet och Skaraborgsregionen framstår Stockholmsvägen
– Göteborgsvägen som stadens huvudstråk.

Som alla städer har vår stad barriärer som både är fysiska,
sociala och mentala. Tidan, Kinnekullebanan och i viss
mån Marieforsleden är exempel på fysiska barriärer. Staden är även byggd på ett sätt som skapar enskilda bostadsområden med få fysiska kopplingar till omgivande områden vilket kan leda till åtskildhet och segregation.

Stråket har samtidigt stor potential att ytterligare förtätas
med bebyggelse, handel och nya verksamheter. Kulturell
och fysisk förätning i centrum samt längs dessa stråk är
prioriterade i arbetet med staden. Genom att ytterligare
koncentrera aktiviteter och verksamheter till områden i
staden som redan har en hög koncentration kan dessa utvecklas. Ett mer blandat innehåll förstärker stadens dynamik och variation.
Längs stråket och i centrum handlar det om att skapa ytterligare anledningar för fler att vara på fler platser. En levande stad behöver viktiga mötesplatser och folkliv!

Därför behövs nya tvärkopplingar som utökar möjligheterna för förtätning av program och aktivitet längs med
strandpromenaden och huvudstråket. Som överbrygger
barriärer och kopplar samman stadens olika bostads- och
verksamhetsområden på nya sätt. Syftet är därmed att
överbygga fysiska, sociala och mentala barriärer och skapa
nya relationer mellan de som bor och verkar i staden.
Kopplingarna gäller framför allt nya gång- och cykelvägar
och tanken är att alla lätt ska kunna röra sig i staden.

tvärkopplingar










N







N
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Plogad cykelväg i vinterskrud.
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DEL 2
FÖRUTSÄTTNINGAR
Det här kapitlet handlar om vilka förutsättningar det finns
för planeringen. För Mariestad handlar det både om vår
koppling till omvärlden och om vad som gäller i vår stad.
Allt från regionala samarbeten till riksintressen, naturvård
och tidigare kommunala dokument.
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M A R I E S TA D O C H O M V Ä R L D E N •

Fler och fler av de ekonomiska, kulturella och politiska processer som styr den lokala utvecklingen är globala. Samtidigt ökar förståelsen för hur exempelvis lokal klimatpåverkan kan få globala konsekvenser. Med
ett ökat resande och med växande arbetsmarknadsregioner förändras också det regionala perspektivet. Det
som tidigare kunde definieras som Mariestads regionala
sammanhang är i dag bara en mindre del av de relationer
som definierar Mariestads regionala nätverk.

Västra Götaland
Vision Västra Götaland – det goda livet
En övergripande vision som ligger till grund för utvecklingsarbetet i Västra Götaland är framtagen av Västra Götalandsregionen och kommunerna 2005. Visionen syftar
till att stärka Västra Götaland som en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det goda livet handlar om följande:
En god hälsa. Arbete och utbildning. Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet. En god miljö där de
förnybara systemen värnas - naturen, boendet och arbetslivet. Att möta behoven hos barn och ungdomar. Uthållig
tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett rikt kulturliv.
Tillväxtstrategi för VGR
Västra Götalandsregionen har i uppdrag att samordna och
driva det regionala utvecklingsarbetet. Nyligen presenterades förslag till strategi för tillväxt och utveckling Västra Götaland 2020. Strategin slår fast att begrepp som attraktivitet,
produktivitet, kreativitet och solidaritet är avgörande framtidsfrågor för regional tillväxt. Strategin har fyra prioriterade
huvudområden; En ledande kunskapsregion, En region för
alla, En region där vi tar globalt ansvar samt En region som
syns och engagerar. Ur strategin kommer delregionala tillväxtprogram och lokala utvecklingsinitiativ kunna finna finansiering och kraft för förverkligande.
Det transportpolitiska målet
All regional trafikplanering utgår ifrån det nationella transportpolitiska målet. Övergripande syftar målet till att säker-
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ställa en transportförsörjning som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar för medborgare och näringsliv i
hela landet. Som en del av detta finns också ett funktionsmål
och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet

Funktionsmålet handlar om tillgänglighet för resor och
transporter. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa.
Transportsystemets utformning, funktion och användning
ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt.
Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås
samt till ökad hälsa.
Nationell och regional plan

I den nationella planen redovisas investeringsåtgärder som
prioriteras på våra nationella stamvägar. Dessutom ingår
samtliga järnvägar i den nationella planen samt infrastruktur för sjöfart och bidrag till icke-statliga flygplatser. Även
drift och underhåll av samtliga statliga vägar och järnvägar
ingår i den nationella planen. I Skaraborg är E20 och väg 26
utpekade som nationella stamvägar.
I den regionala planen ingår det regionala statliga vägnätet. I
Västra Götaland är dessutom Kinnekullebanan och två andra lågtrafikerade järnvägsbanor prioriterade. I Västra Götaland har man också i den regionala planen valt att satsa
särskilt på GC-vägar längs med det statliga vägnätet.
Övergripande Infrastruktur
Mariestad är placerat längs med E20 mellan Göteborg och
Stockholm. Västra Stambanan har närliggande hållplatser
i Skövde och Töreboda. Pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik till Skövde är mycket goda och till kringliggande
storstadsregioner relativt goda. En viktig punkt för kollektivtrafiken är Skövde resecentrum. Att förkorta bytestider
till framförallt tågtrafiken och arbeta för kortare restider

till resecentrummet är viktigt för Mariestad för att på så
sätt skapa snabbare förbindelser till kringliggande storstadsregioner.
Kinnekullebanan är mycket viktig för kollektivtrafiksmöjligheterna mot Lidköping/Göteborg och mot Hallsberg/ Örebro med bytesmöjligheter mot Stockholm. För
snabbare pendlingsmöjligheter med Kinnekullebanan är
framförallt pendlingen till Hallsberg och Lidköping viktig. Det pågår även utredningar för att ansluta Kinnekullebanan via Trollhättan till Göteborg. Denna koppling
medför möjligheter till fler avgångar då turtätheten är
lägre på Oslobanan än Västra Stambanan. Kinnekullebanan har även framöver nationell betydelse för avlastning
till Västra Stambanan.
E20 är på sträckan mellan Götene – Laxå inte utbyggd

till motorväg och olycksrisken är mycket hög. Utbyggnad
av vägsträckan är viktig för framtida pendlingsmöjligheter.
En förbättrad pendlingsmöjlighet inom regionen och för
att stärka det nationella vägnätet. En förbättrad pendlingsmöjlighet längs E20 mot Götene, Skara och Lidköping ger
bättre möjligheter för ett större arbetsmarknadsutbyte
med dessa närliggande kommuner.
Väg 26 är för Mariestad en mycket viktig förbindelse och
pendlingsstråk till Skövde och vidare söder ut samt mot
de orter som ligger längs med Vänern norr om Mariestad.
Vägen har även stor betydelse för det nationella vägnätet
och för den regionala och nationella besöksnäringen.
Samtidigt som det sker en positionering mellan regionens
städer försöker Sveriges storstadsregioner positionera sig
i förhållande till Europeiska regioner vilket medför förslag på storskaliga infrastruktursatsningar, som till exempel järnvägsprojekt som Götalandsbanan, Europabanan
och förslag till höghastighetståg mellan Stockholm och
Oslo. Dessa kommer ge Mariestad och Skaraborg andra
förutsättningar än i dag vilket är viktigt att ta hänsyn till i
val av framtida regionala prioriteringar.
Målbild för kollektivtrafiken
år 2025 i Skaraborg
Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med
kommunerna, Västra Götalandsregionen och Västtrafik

utarbetat en målbild för kollektivtrafiken fram till 2025.
Målbilden ska främja den regionala utvecklingen, skapa
samsyn mellan kommunerna och minska transportsystemets miljöbelastning i framtiden. Kollektivtrafiken utgör
ett viktigt medel för att uppnå en positiv utveckling i Skaraborg både genom relevanta kopplingar till och från Skaraborg som inom regionen.

Delregional samverkan
Skaraborg och attraktivitet
Skaraborgs län upphörde 1997 och ingår sedan dess i
Västra Götalands län. Skaraborg ses dock som en egen
delregion i många sammanhang. Arbetspendling mellan
kommunerna har ökat det senaste decenniet och har gett
Skaraborg ökad betydelse som lokal arbetsmarknadsregion. Relationerna till omgivande kommuner och regioner
är viktiga för Mariestad och för att säkra framtida tillväxt
måste därför hela Skaraborg utvecklas. Kopplingarna mellan regionens noder för boende, arbete, rekreation, turism
och utbildning måste identifieras och förstärkas. Skövde är
på god väg att utvecklas till Skaraborgs nav vilket är positivt för alla kommunerna. Risken finns annars att viktiga
funktioner flyttas till Göteborg.
I rapporten Skaraborg och attraktivitet konstateras det att
regioner som Skaraborg måste vara attraktiva på ett annat
sätt än storstäderna. Här finns inga stora universitet eller
högskolor, befolkningen är utspridd och entrepenörskapet
är relativt lågt. Trots detta är vi landets femte mest befolkningsrika marknad för dem med högre utbildning. Problemet är dock den utspridda befolkningen samt att tidsavstånden till Göteborg generellt är för stora för en ökad
integration. Skaraborg måste därför även i fortsättningen
klara sig bra på egen hand. För att lyckas med detta måste vi
attrahera studenter, arbetskraft, entreprenörer och intellektuella från världen och övriga Sverige. Det som Skaraborg
har är framförallt livskvalitet men för att attrahera fler måste
vissa grundförutsättningar i samhället stärkas. Utredningen
visar att kommuner med sjönära boende har störst nettoinflyttning av akademiker som söker sig till attraktiva boendemiljöer med hög livskvalitet. Fyra strategier har tagits
fram av VGR och vikt läggs vid att allt är långsiktigt och
gemensamt arbete:
F Ö P M A R I E S TA D 2 0 1 3 - 2 0 3 0
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Karlstad

Kristinehamn

Örebro
Stockholm

Gullspång

Laxå

Mariestad
Töreboda
Lidköping Götene

Karlsborg

Vänersborg
Skara

Skövde

Tibro

Uddevalla
Hjo

Trollhättan

INPENDLING till Mariestad
större än utpendling
UTPENDLING från Mariestad
större än inpendling

Falköping Tidaholm

INPENDLING till Mariestad
mindre än utpendling
Jönköping

Göteborg
Mölndal

Borås

• Planera för stärkt infrastruktur inom forskning/utbildning, boende, resande.
• Utveckla en bred samverkan mellan utbildningssystemet och arbetslivet.
• Intensifiera utvecklingsarbetet inom områden som
inte kan kopplas direkt till arbete.
• Se Skaraborgs resurser som den gemensamma resurs
och angelägenhet de är.
Turismstrategi Skaraborg
Turismstrategin är en vision om Skaraborg som tydligt turistiskt område och hur man ska skapa en gemensam distinkt bild över de 15 kommuner som ligger mellan Vänern
och Vättern. Skaraborgs kommuner har identifierat turismen som en viktig näring. Genom undersökningar har det
visat sig att utländska turister i Sverige framförallt kommer
för naturupplevelserna och detta är något vi i Skaraborg bör
ta fasta på. Det är viktigt att samverka mellan turistmål för
att möjliggöra paketlösningar.
Exportmogen destination
Svensk besöksnäring har det nationella målet att fördubbla antalet gästnätter till år 2020 och har antagit visionen
att Sveriges nya basnäring år 2020 är turism. Det kräver 20
nya exportmogna destinationer. Lidköping, Götene och
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UTPENDLING från Mariestad
mindre än inpendling

Mariestad arbetar med att skapa en exportmogen destination av Biosfärsområdet. Kommunerna runt Göta kanal
arbetar också för att kanalen ska bli en exportmogen destionation. Att koppla samman dessa två med Besöksmål
Mariestad kan vara ett sätt att faktiskt uppnå detta.
Arbetsmarknadsregion
Illustrationen ovan visar vilka pendlingsorter som är viktiga
för Mariestad. De röda symbolerna visar vilka som bor i
Mariestad men arbetar på annan ort. De blå symbolerna
visar vilka som bor på annan ort men jobbar i Mariestad.
Kollektivtrafikens utbredning och turtäthet har stor betydelse för illustrationens utseende.
Fler pendlar ut ur kommunen för sin sysselsättning än antalet som pendlar in till kommunen. Hög utpendling kan
betraktas som en avsaknad av arbetstillfällen i kommunen
och varje utpendlare som en potentiell flyttrisk. Hög grad
av utpendling kan också ses som ett positivt tecken på att
Mariestads kommun är en attraktiv bostadsort.
Ökad pendling kan även ses som en positiv utveckling av
arbetsmarknaden i regionen. Ökad pendling ger bättre
möjligheter att matcha rätt arbetsgivare med rätt arbetstagare, något som gynnar både invånare som näringsliv.
Genom en breddad arbetsmarknad blir regionen attraktivare när fler kan finna ett passande arbete inom den lokala
arbetsmarknadsregionen.

Höghastighetståg Stockholm - Oslo

KARLSTAD

STOCKHOLM
ÖREBRO
V26
HALLSBERG

GULLSPÅNG

Biosfärsområde
MARIESTAD

Götakanal
TÖREBODA
VÄSTRA STAMBANAN

LIDKÖPING
KINNEKULLEBANAN

SKÖVDE
E20
Skaraborg delregion

VÄNERSBORG

NORRKÖPING
LINKÖPING

FALKÖPING
HERRLJUNGA
ALINGSÅS
Götalandsbanan
GÖTEBORG

JÖNKÖPING
Europabanan

Illustration över viktiga regionala
samband för Mariestad.

Biosfär
De tre kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad är
alla delar av Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Biosfärområdet är utsett av UNESCO med syfte att
vara ett internationellt modellområde för hållbar utveckling. Att de tre kommunerna är delar av Biosfärsområdet
öppnar för andra samarbetsformer. Läs mer på sidan 13.
VA-strategi MTG
De tre kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång
(MTG) arbetar tillsammans med att ta fram en gemensam
strategi för hanteringen av vatten och avlopp.

Regional samverkan
Mariestad är placerat i ett regionalt sammanhang med, som
redovisats i texten ovan, stora utbyten mellan flera mindre kommuner. I arbetet med FÖP Mariestad har de infrastrukturprojekt och tematiska utredningar som påverkar
den lokala planeringen i Mariestad kartlagts. Det är viktigt
att kommunen samverkar med andra kommuner i ett regionalt sammanhang för att utveckla regionala projekt som
kan positionera Mariestad och Mariestads kommun inom
till exempel boende, kollektivtrafik, turism, hållbar utveckling, kultur och fritid. Att utöka samarbetet och gemensamt

stärka varandras styrkor är centralt för att utveckla regionen
i förhållande till de svenska storstadsregionerna. Läs mer på
sidan 73.

KOMMUNENS AMBITION
regional samverkan

• Kommunen bör tillsammans med närliggande kommuner fortsätta att arbeta för att korta restiderna med
kollektivtrafiken mellan städerna, främst för pendlare.
• Kommunen ska verka för att standarden på väg
E20 och väg 26 höjs samt för en modernisering och
elektrifiering av Kinnekullebanan tillsammans med
Trafikverket, Västra Götalandsregionen och övriga
berörda kommuner.
• E20 ska byggas ut till minst fyrfältsväg med lägst
110km/h genom hela Västra Götaland.
• Ambitionen är att Mariestad tillsammans med Göta
kanal och Biosfärsområdet blir en exportmogen destination.
• Högskoleplattformen Dacapo Mariestad ska vara en
del av Skaraborgs strategiska infrastruktur för högre
utbildning.

F Ö P M A R I E S TA D 2 0 1 3 - 2 0 3 0
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RIKSINTRESSEN•
Riksintressen
Områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen kan pekas ut som riksintresse enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen. Dessa pekas ut inom en
rad olika områden, både för bevarande och för nyttjande.
Det är till exempel jord- och skogsbruk, yrkesfiske, råvaruutvinning, energiutvinning, vattenförsörjning, viktiga
trafikstråk, natur- och kulturmiljövård samt friluftsliv.
Ett riksintresse innebär att ett område eller anläggning
har särskilt höga värden och därför är av särskild
betydelse för länet, landet eller i ett internationellt
perspektiv. Riksintressen är viktiga instrument för avvägningar inom samhällsplaneringen. Det primära syftet är
att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och
god livsmiljö.
Det finns mer att läsa om kultur- och naturmiljövärden
från sidan 30 och framåt. För att läsa mer om kommunikationer se sidorna 52-55.

kust med utsökta tillfällen till båtsport, bad, fiske, natur- och kulturstudier. Goda utgångspunkter även för
landbaserat friluftsliv.
Kommunen arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten till vattnet från staden.
Riksintresse fiske
• Vänern har stort potentiellt värde för fritids- och yrkesfisket.
Riksintresse för kulturmiljövård
• Mariestad/Gamla stan - stadsplanemönster, hantverksoch handelsgård, kyrka, residens och fängelse. Förvaltningsstad med välbevarad trädstadsbebyggelse som speglar
hertig Karls stadsgrundningspolitik och strävanden inom
kyrkans och handelns områden, 1600-talets stadsregleringsambitioner samt det sena 1800-talets stadsbyggande

Riksintressen i
Mariestad
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3
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7
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Natura 2000

/

2

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden
som skyddas inom EU, dessa utgör i Sverige även riksintressen. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av
djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer
försvinner. Natura 2000 bygger på två EU-direktiv, Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet.
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Del av Ekudden ingår i Natura 2000 art- och habitatdirektivet (även skyddat som naturreservat).
Kommunen strävar efter att Ekuddens naturreservat ska
utökas med Tegelängens våtmark samt de betade strandängarna fram till båthamnen på Tidans västra strand.
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• Vänern - Djuröarkipelagen, Brommö-Torsö-Fågelö
Skärgård, båt, fiske, bad. Mångformig och naturskön

Karta över de riksintressen
som berör Mariestad.
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och den välbevarade trästadsbebyggelsen. Riksintresset
uttrycks genom domkyrkan och de oregelbundna kvarteren norr om denna från 1500-talsstaden. Den i övrigt rätvinkliga rutnätsplanen som tillkom vid regleringen 1693.
Småskalig träbebyggelse med välbevarade bakgårdar från
främst 1700- och 1800-talen. Stadspartier som uttrycker
det sena 1800-talets esplanadstadsideal, med sluten stenhusbebyggelse uppförd kring sekelskiftet 1900. Residensstadens institutionsbyggnader med bl a residenset - dvs
kungsgården Marieholm som utgör stadens ursprung och fängelset.

och berör huvuddelen av Sveriges kommuner. Försvarets
intressen kan framför allt påverkas av uppförande av höga
byggnadsverk som master och vindkraftverk. I hela landet
ska objekt högre än 20 meter utanför stad och högre än 50
meter inom stad samrådas med försvarsmakten.

Det finns ett bevarandeprogram för Gamla stan från 1983.
Läs mer på sidan 31.
Riksintresse för kommunikationer
• Väg E20 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna i det nationella stamvägnätet är av
särskild nationell betydelse. Sträckorna Malmö-Göteborg
samt Örebro-Stockholm ingår även i det av EU utpekade
Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna som
ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg
E20 utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm, Göteborg och vidare söderut till Malmö och Köpenhamn.
• Väg 26 ingår i det nationella stamvägnätet och är av särskild nationell betydelse. Väg 26 utgör en viktig förbindelse mellan södra Halland, Jönköpingsregionen, Skaraborg,
Värmland och Dalarna.
• Kinnekullebanan är av särskild regional betydelse. Banan används främst för persontrafik och förbinder bland
annat Mariestad och Lidköping med Västra stambanan
respektive Älvsborgsbanan.
Kommunen jobbar aktivt för att få en förbättrad standard
på väg E20, väg 26 och Kinnekullebanan.
Riksintresse för totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvaret kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen och i andra fall inte. Den del som
av sekretesskäl inte kan redovisas har oftast koppling till
spanings-, kommunikations-, och underrättelsesystem,

KOMMUNENS AMBITION
riksintressen
• Kommunen ska verka för att standarden på väg
E20 och väg 26 höjs samt för en modernisering och
elektrifiering av Kinnekullebanan tillsammans med
Trafikverket, Västra Götalandsregionen och övriga berörda kommuner.
• Allmänhetens tillgänglighet till Vänern/Tidan ska
förbättras med en sammankopplad strandpromenad.
Bostäder i staden ska ha max 1 km till närmsta natur/
rekreationsområde.
• Ekuddens naturreservat ska utökas med Tegelängens
våtmark samt de i dag betade strandängarna fram till
båthamnen på Tidans västra strand.
• Bevarandeprogrammet för Gamla stan ses över och
uppdateras i samarbete med bla Göteborgs universitet.

F Ö P M A R I E S TA D 2 0 1 3 - 2 0 3 0
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K U LT U R M I L J Ö V Ä R D E N •

Kulturmiljön kan göra att människor känner trygghet och trivsel på en plats. De är också en viktig källa för
att ge en plats identitet. Kulturmiljöer skapar förutsättnigar för social hållbarhet i staden, för dess platser och stadsdelar. Dessa skyddas som riksintressen och genom kulturminneslagen. Riksintressen för kulturmiljövården är
ett urval av miljöer som ska representera hela landskapets
10 000-åriga historia från stenålder till nutid. En region eller
en kommun kan även peka ut egna områden som bör skyddas. För information om riksintressen, se föregående kapitel.

det är av stor vikt att olika tidstypiska uttryck bevaras och/
eller dokumenteras bör detta projekt färdigställas. Detta
gäller även det moderna samhällets framväxt.

For n- och kulturlämningar

Inom Mariestad finns åtta byggnadsminnen. Dessa ligger i eller i anslutning till Gamla stan/centrum som är ett
kulturlager. Av dessa är Residenset ett statligt byggnadsminne. Se kartan nedan.

En fornlämning kan vara sammansatta miljöer som exempelvis boplatser och gravfält eller bebyggelserester som
borgruiner och så kallade kultur- eller stadslager i städer.
Det kan också vara mindre lämningar som skeppsvrak,
gamla stenbroar eller milstenar. En fornlämning kan också
bestå av en särskild naturformation som förknippas med
märkliga minnen eller bruk.
Alla fasta fornlämningar omfattas av kulturminneslagens bestämmelser och det gäller oavsett om fornlämningen är känd
sedan tidigare eller inte. Skyddet enligt kulturminneslagen
gäller automatiskt och det behövs därför inget särskilt beslut
för att det ska gälla. Detta innebär att ingen utan Länsstyrelsens medgivande får flytta, ta bort, gräva ut, täcka över eller
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller
skada en fast fornlämning eller fornlämningsområde.
De lämningar som inte omfattas av dessa bestämmelser
benämns som övriga kulturhistoriska lämningar.
Inom Mariestad finns ett antal (kända) forn- och kulturlämningar. Lämningar påträffas ofta vid markarbeten av olika slag varför försiktighetsåtgärder måste vidtas vid exploatering då många lämningar inte syns ovan mark. Se även
Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se/cms/fornsok
Nytt skydd av bebyggelse
Flera områden i staden har inventerats kulturhistoriskt,
ex. Johannesberg och delar av centrum. Det har även påbörjats en kulturhistorisk inventering av hela staden. Då
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Skyddad bebyggelse
Lagen om kulturminnen anger att en särskilt värdefull
byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller
liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader
kan även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en
uppgift för kommunerna.

Övrig skyddad bebyggelse

Kartan på sidan innan visar även Domkyrkan från 1593

Kv. Katten 8, Mariestads
gamla lasarett
Domkyrkan
Marina lämningar
Gamla staden 3:2,
Mariestads stationshus
Kv. Baggen 5
Fiskgjusen 2
f.d. Fängelset

F.d. länsresidenset
Marieholm

Mården 6, Bertha
Petterssons hus
Kv. Lärkan 2,
Mariestads teater
Kv. Svanen 1 och 2,
Zachauska gården

Byggnadsminnen inom och i anslutning
till Gamla stan. Markerat i ljusrosa syns
även kulturlagrets utbredning.

Gamla staden 3:2, Stationshuset

Fd länsresidentet Marieholm

Fiskgjusen 2, fd Fängelset

Svanen 1 och 2

Katten 8, gamla Lasarettet

Baggen 5

Foton på de 8 byggnadsMården 6

som är skyddad genom kulturminneslagen och Gamla stan
som med sitt äldre stadslager är utpekat som riksintresse.
Marina lämningar finns i anslutningar till hamnen. Dessa
är också skyddade enligt kulturminneslagen
Kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och
begravningsplatser har ett generellt skydd enligt kulturminneslagen. I Mariestad finns tre kyrkor och fyra begravningsplatser.
Det finns därutöver ett antal fyrar inom staden vilka bedöms som bevaransvärda av kommunen eftersom de är ett
signum för Mariestad som sjöfartsstad och ett kulturarv
som bör föras vidare.
Stadslager RAÄ Mariestad 22:1

Definition av ett stadslager: Kulturlager i miljöer av stadskaraktär (städer, köpingar, vissa handelsplatser). Lagren
innehåller avfall från hantverk, matberedning, rester efter
övergiven bebyggelse och andra aktiviteter. Inom området
i Mariestad kan det påträffas kulturlager från 1500- och
1600-tal eftersom Mariestad fick stadsprivilegier 1583.
Bevarandeprogram Gamla stan

Bevarandeprogrammet för Gamla stan har som primärt

Lärkan 2, Teatern

minnena i Mariestad.

mål att bevara karaktären hos bebyggelsen och miljön i
Gamla stan för att stadskärnan ska kunna bestå som en
av landets förnämsta äldre stadspartier. Underordnade mål
är att eftersträva en blandning av boende och verksamheter, att upprusta beståndet samt att förbättra trafikmiljön.
Flera byggnader i staden är även skyddade i kommunens
detaljplaner.
Område av lokalt intresse för kulturmiljön

Leksbergs kyrkby med sin stenkyrka från 1200-talet, prästgård samt fyra generationers folkskola varav den äldsta
från 1817.
KOMMUNENS AMBITION
kulturmiljövärden

• Områden med höga naturvärden och/eller hotade arter ska användas på ett sådant sätt att värdena består
och arternas livsbetingelser förbättras.
• Bevarandeprogrammet för Gamla stan ses över och
uppdateras i samarbete med bla Göteborgs universitet.
• Den kulturhistoriska inventeringen av hela Mariestad bör
färdigställas i samarbete med bla Göteborgs universitet.
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N AT U R - O C H
R E K R E AT I O N S V Ä R D E N •
Djur- och naturvärden
Vår svenska natur kan skyddas på olika sätt för att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer med särskilt stort
värde för djur, växter och människor. Områdena är en del
av vårt natur- och kulturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer. Avsikten med skyddande är ofta att
bevara den biologiska mångfalden men naturskyddet kan
också vara inriktat på att upprätthålla möjligheter till rekreation och friluftsliv. Reglerna kring skyddad natur och
dess former återfinns i miljöbalken.

ell naturtyp som har stor betydelse för skogens flora
och fauna. Den har också förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter. Ett skogsområde kan vara en
nyckelbiotop på grund av en speciell skogshistoria eller
på grund av sällsynta ekologiska förhållanden. Många
nyckelbiotoper känns lätt igen på att det är gott om olika
nyckelelement såsom död ved, gamla träd, hamlade träd,
mossklädda stenblock och bergväggar.
Två områden med nyckelbiotoper finns inom Mariestads
stad. Se karta på sidan 34.

Artskydd
Fridlysning och rödlistning som skydd för hotade växter och djur kan påverka kommunens planering. Drygt
300 arter är fridlysta i hela landet och ytterligare 50 arter
är fridlysta i ett enskilt län eller i en del av ett län med
stöd av miljöbalken och artskyddsförordningen. Försvunna och hotade arter kan även skyddas genom rödlistning. ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i
Uppsala samlar in, lagrar, utvärderar och tillhandahåller
information om svenska rödlistade växt- och djurarter.
För mer information se den oberoende hemsidan www.
artportalen.se.
Biotopskyddsområde
Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får
förklara mindre mark- eller vattenområden som biotopskyddsområde om de utgör livsmiljö för hotade djur- eller
växtarter eller om de är särskilt skyddsvärda. Inom biotopskydds område får inte bedrivas verksamhet eller vidtas
åtgärder som kan skada naturmiljön. Ett generellt biotopskydd gäller för alléer, källor, odlingsrösen, pilevallar (allé
av pilar), småvatten och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar.
I Mariestad finns många gamla träd, framförallt äldre ekar och
tallar. Gamla och döda träd är mycket viktiga livsmiljöer för en
mängd småkryp och växter. Arbetet med att peka ut lämpliga
områden för lagring av död ved, sk faunadepåer pågår.
Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett skogsområde med en speci-
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Kommunalt utpekade
bevarandeområden
Kommuner ska i sina respektive översiktsplaner peka ut
områden som av olika skäl behöver skyddas. Mariestads
kommun har tillsammans med Länsstyrelsen bedömt Tidan som ett nationellt särskilt viktigt vattendrag för fiske,
naturvård och kulturmiljövård.
Skydd av Tidan är viktigt för att bevara och återskapa strömsträckor med värdefulla svämlövskogar samt att området
har mycket stor betydelse som lek- och uppväxtområde för
många av Vänerns fiskarter. Det är även viktigt att utveckla
möjligheterna för fiske, utflykter och friluftsliv längs Tidan
för både mariestadsborna och turister. När det gäller Tidan
är det viktigt att värna helheten samtidigt som många andra viktiga intressen finns längs vattendraget. Därför är
det inte klart hur skyddet ska se ut eller vilken utbredning det kommer få. Området mellan Badhusbron och
kraftverksdammarna vid Kvarnen, bedöms av kommunen
vara det första att skydda. Huruvida skyddet kan utökas
till andra områden får utredas i särsklid ordning. Kommunen anser att det i första hand är åtgärderna för asp och
öring som behöver realiseras. Den nuvarnade bedömningen
är att detta kan utföras tillsammans med övriga intressenter
och samtidigt värna enskilda intressen. Det är viktigt med
varsamhet i skötseln av Tidan och dess strandområden.
Kartan på sida 34 visar vilken del av Tidan som i dag är
skyddad som Fiskvårdsområde.

Häckande fåglar vid Ekuddens naturreservat.
Foto: Sten-Gunnar Steenson

Naturreservat
Ett naturreservat är ett område med stor betydelse för
människan, floran, faunan eller är av intresse ur ett geologiskt perspektiv. Naturreservat regleras med särskilda
föreskrifter och utses av Länsstyrelsen eller kommunen i
syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för
friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer
för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.

ten. Strandskyddet regleras enligt miljöbalken och omfattar vanligtvis en zon på 100 meter från landsidan plus 100
meter från vattensidan av strandkanten (strandskyddsområde). Vissa undantag mot förbudet finns för areella näringar. Kring Vänern har strandskyddsområdet utökats till
300 meter på land och 300 meter i vattnet.

Inom Mariestad finns ett naturreservat - Gamla Ekudden.
Utredningar pågår för att utöka området till att även omfatta Tegelängens våtmarksområde samt de betade strandängarna fram till båthamnen på Tidans västra strand.
Kartan på sidan 34 visar naturreservatets nuvarande omfattning.

Naturvårdsprogram för Skaraborgs län, 1984:

Naturinventeringar
Länsstyrelsen gjorde i början av 1980-talet en kartläggning
av värdefull natur i större skala. Denna pekar ut 24 områden av klass I eller II i Mariestads kommun. Flera av dessa
områden sammanfaller med befintliga reservatsbildningar.
Lövskogar 2001

Naturminnen
Ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas eller vårdas
särskilt får av Länsstyrelsen eller kommunen förklara som naturminne. De flesta naturminnen är gamla träd.

Kommunen genomförde år 2001 en inventering av lövskogar. Resultatet blev att knappt 1 800 ha lövskog hittades.
Dessa har delats in i fyra naturvärdesklasser:
Högsta, Mycket högt, Högt och Lågt naturvärde.

Två ekar i Alhagen är utpekade som naturminne. Se karta
på följande sida.

Inom staden finns inventerade lövskogsbestånd i alla klasser. Det är dock de två första som är viktigast att spara
enligt inventeringen. Se karta på nästa sida.

Strandskyddsområde

Sumpskogar

Strandskydd har till syfte att trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vat-

Sumpmarkerna samlar vatten och jämnar ut flöden och
fyller därför en viktig ekologisk funktion i landskapet. Variationen av arter som till exempel träd av varierad ålder,
vattensamlingar med mera gör att miljön blir mycket artrik.
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En inventering av sumpskogar har gjorts av Skogsvårdstyrelsen och totalt hittades 455 områden inom kommunen
varav fyra partier ligger inom staden.

tendrag. Kommunen verkar för att tillsammans med Länsstyrelsen långsiktigt skydda Tidan.
Våtmarksinventering

Vattendragsinventering

Länsstyrelsen har pekat ut särskilt skyddsvärda vattenområden och vattendragssträckor som ett led i arbetet med
miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Vänern med Mariestadssjön har här bedömts som ett nationellt särskilt
värdefullt vatten men även Tidan är ett skyddsvärt vat-

Våtmark definieras som sådan mark där vatten till stor
del av året finns nära under, i eller strax över markytan
samt vegetationstäckta vattenområden, exempelvis myrar, stränder, kärr och mossar. Den ekologiska betydelsen
av våtmarker är stor. Floran och faunan i en våtmark är
anpassade till de speciella fuktiga förhållanden som råder.
Inom staden finns tre större områden och ett mindre.

Natura 2000
/naturreservat

*

Naturminne

Nyckelbiotop
DJUR- & NATURVÄRDEN
BEF
NY
Värdefullt vatten

Nyckelbiotop

Våtmark
Sumpskog

Fiskvårdsområde

Lövskog
Naturvårdsprogram
Förslag till utökat
naturreservat

E

B

C

D

N

Landskapsvård

Karta över de naturinventeringar som gjorts
i Mariestad samt djur- och naurvärden.
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Rekreation och
friluftsliv
Att skapa möjligheter till rekreation blir allt viktigare.
Det finns studier som visar på ett klart samband mellan
den psykiska och fysiska hälsan och möjligheterna till att
vistas i naturen. Grönområden måste dock utformas på
rätt sätt för att människor verkligen ska använda dem.
Bland annat sägs att människors vanor av att vistas i naturen hänger samman med utformningen av omgivningen i
omedelbar anslutning till bostaden.

nära naturmarken i Mariestad. Här beskrivs vissa särskilt
värdefulla naturområden både för rekreation och höga naturvärden, förslag till skötselåtgärder samt tillgänglighetsåtgärder.
Kartan intill visar kartläggningen av Natur i vår stad och de
områden som där pekades ut som värdefulla. Inventeringen
är trots sin ålder fortfarande giltig. Enda skillnaden är två
områden som fått en ny gräns och att rekreationsområdena
i Västra skogen och Nolskogen planerats för bostäder.

Rapporten Natur i vår stad, 1989

I rapporten har inventeringar gjorts över delar av den stads-

Nolskogen

Västra
skogen

REKREATION &
FRILUFTSLIV
Befintlig
rekreation
Föreslagen
rekreation
Naturvärden
Omarbetat område
för rekreation
Stig
I

F

G

H

N

Gång- och cykelväg

Kartläggningen av Natur i vår stad samt de
tillägg/ändringar som föreslås.
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Bostadsnära natur

Kolonilotter

De som har en bra miljö i bostadens närhet är också mer
benägna att nyttja stadens övriga parker och stadsnära natur för rekreation. Den bostadsnära naturens främsta kvalitet är att den ligger nära bostaden och ger en känsla av
natur och grönska. Det kan innebära allt från trädgårdar,
parker, strövområden och kolonilottsområdet till de små
gröna ytor som återfinns mellan hus och längs årummet.

I Mariestad finns kolonilottsområdet Västeräng på Tidans
östra strand nedanför Marieforsleden. Odling är bra både
för miljön, hälsan och för ett ökat socialt samspel. I FÖP
Mariestad pekas ytterligare områden för odling ut, se förslaget på sidan 48.

Den bostadsnära naturen bör vara lättillgänglig (strövvänlig), kännas trygg, ligga max 5-10 min gångväg från
bostaden samt vara tillräckligt stor för att erbjuda en avslappnade miljö med känsla av ostördhet. Tillgången till
naturrekreation blir därmed säkert en allt viktigare faktor
när människor väljer var de vill bo i framtiden. Kommunen har tagit fram ett Grönprogram, läs mer på sidan 38.

Ett studentförslag från Chalmers Arkitektur är att skapa möjlighet för invånare att låna verktyg från kommunen för att tillsammans skapa bättre utemiljöer i
sina bostadsnära områden. Goda exempel på detta
finns på andra ställen i Sverige och världen.

Stadsnära skog

• Områden med höga naturvärden och/eller hotade arter ska användas på ett sådant sätt att värdena består
och arternas livsbetingelser förbättras.

En skog är stadsnära då den är tillgänglig för många
människor i vardagen och därför utnyttjas i högre grad
än skog långt bort från bostaden. Stadsnära skog är viktig
av många anledningar. Bland annat är skogen en plats för
friluftsliv och rekreation vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa. Skogens stora variation inspirerar och lockar till
nyfikenhet och man kan lära sig om växter och djur. Skogen bidrar även till renare luft och vatten samtidigt som
den dämpar buller. Den stadsnära skogen har eller kan
utveckla stora biologiska värden om den sköts på rätt sätt.
Några områden i den stadsnära skogen har pekats ut som
intressanta av Landskapsvårdsutbildningen vid Göteborgs
universitet. Tillsammans med kommunen har det valts ut
några ytor som universitetet kommer ha ansvar för när det
gäller skötseln. Se karta på sidan 48.
Park
Stadens parker och grönområden är viktiga stadsrum som
är till för alla invånare och besökare. De är betydelsefulla
för rekreation, ett socialt liv, förbättrad folkhälsa och för
en bättre miljö. En karta över dessa finns på sidan 48. Mariestads kommun vill värna och utveckla parker och andra
grönområden som viktiga mötesplatser och kulturmiljöer.
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Boendemiljö

KOMMUNENS AMBITION
djur- och naturvärden

• Ekuddens naturreservat ska utökas med Tegelängens
våtmark samt de i dag betade strandängarna fram till
båthamnen på Tidans västra strand.
• Befintliga våtmarker ska i första hand bevaras. Sådana
som behöver tas bort kompenseras genom nyanläggning.
• Områden för faunadepåer ska pekas ut i staden.

KOMMUNENS AMBITION
rekreation och friluftsliv

Områden med höga naturvärden och/eller hotade arter
ska användas på ett sådant sätt att värdena består och
arternas livsbetingelser förbättras.
• Allmänhetens tillgänglighet till Vänern/Tidan ska
förbättras med en sammankopplad strandpromenad.
Bostäder i staden ska ha max 1 km till närmsta natur/
rekreationsområde.
• Skogsbruk i stadsnära skogar ska bedrivas med hänsyn
till det rörliga friluftslivet.

KOMMUNENS TIDIGARE
PLANERING•
Mariestads kommun har en mängd olika dokument som är
av betydelse för kommunens utveckling. De som har störst
inverkan på den fysiska planeringen och staden redovisas i
detta kapitel.

Övriga planer och program

Översiktsplaner Mariestad

Avfallsplan 2010

Översiktplan Mariestads kommun 2003

Det övergripande syftet med översiktsplanen är att skapa en
gemensam syn på hur kommunen ska utvecklas, framför allt
för att fler människor ska vilja bo och verka i Mariestads kommun. En viktig målsättning i detta utvecklingsarbete är att
kunna erbjuda attraktivt boende, det vill säga att tillvarata och
utveckla det som är bra och unikt i varje del av kommunen.
Såväl befintliga som nya kommuninvånare ska kunna erbjudas tilltalande och variationsrika bostadsområden med god
tillgänglighet till fina natur- och kulturmiljöer. Ny bostadsbebyggelse och närmiljöer ska bidra till ett effektivt nyttjande av
teknisk försörjning och befintlig infrastruktur. Verksamheter
och service bör så långt som det är möjligt integreras. Boendet ska samtidigt utvecklas inom ekologiskt hållbara ramar.
I översiktsplanen nämns att kommunen särskilt ska sträva
efter att tillgodose efterfrågan på bostäder med vattenkontakt. Med vattenkontakt avses här dels sjöutsikt, dels tillgång till strandpromenader.
Fördjupad översiktsplan - Mariestad Norra 2010

Syftet med fördjupningen är att redovisa hur bebyggelse,
framför allt bostäder, på bästa sätt kan inrymmas i Nolskogen och vilken relation det nya området får till omkringliggande bostads- och friluftsområden samt till stadens centrum. Värdefull naturmark och friluftsområden
kommer delvis att tas i anspråk av bebyggelse, men målet
är att Nolskogen ska vara ett bostadsområde med olika
funktioner, varav ett är samspelet med naturen.
Fördjupad översiktsplan - Mariestads hamn- och
strandområde 2007

Syftet med fördjupningen är att utifrån en helhetssyn på
områdets utveckling ange riktlinjer för mark- och vattenanvändningen samt principer för utformning och gestaltning av stadsdelen Sjöstaden. Ett detaljplaneprogram har
även tagits fram för området där förslag på utformning
och gestaltning visas mer konkret.

Inom kommunens olika nämnder finns ett antal aktuella
styrande planer och program som påverkar utvecklingen av
staden. Ett urval av dessa presenteras kort nedan:

Kommunens styrdokument för avfallshantering. Mariestads avfallsplan (2010-2016) riktar sig till såväl kommunens egen verksamhet som till privatpersoner och företag.
Deponin på avfallsanläggningen Bångahagen kommer
att täckas över med ett skyddsskikt för att fördröja urlakning genom regn. Ett försök med att använda aska från
KKAB:s värmeverk som täckmaterial pågår just nu (2011).
Metoden skulle utvärderas och lämnas till Länsstyrelsen
för godkännande under våren 2012, arbetet har dock försenats. Därefter kan kommunen påbörja täckningsarbetet
som förväntas pågå under en lång tid. Deponin räknas
som avslutad 30 år efter att sluttäckningen är färdigställ.
Hela tiden genomgår deponin miljökontroll genom olika
former av provtagningar.
Cykelplan 1996

Mariestads cykelplan från 1980-års reviderades 1996 i
handlingen Bättre cykeltrafik i Mariestad, Cykeltrafikutredning för Mariestads tätort. Planen utgör ett stöd för att förbättra villkoren för cyklisterna inom staden. Utredningens
generella åtgärder handlar främst om belysning, beläggning, underhåll, skyltning samt förslag till nya stråk och
punktinsatser.
Cykelplanen behöver revideras med utgångspunkt från
innehållet i denna fördjupade översiktsplan.
Dagvattenpolicy 2005

Där det är möjligt ska dagvattnet omhändertas lokalt
(LOD). I andra hand ska dagvattnet fördröjas och avledas
trögt till kommunens anläggning. Vid behov ska dagvattnet från till exempel parkeringsytor och andra nedsmutsade hårdgjorda ytor renas innan det släpps ut i kommunens
ledningsnät. För att minska mängden dagvatten eftersträvas att så små ytor som möjligt hårdgörs.
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Energi- och klimatplan 2009

Gemensam plan för Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner. Områden som berör den fysiska planeringen
i energiplanen är framförallt kommunernas mål när det
gäller transporter och uppvärmning:
• Externa områden för handel och andra verksamheter ska ha
anslutning med kollektivtrafik samt säker gång- och cykeltrafik
till år 2020.
• Ett nätverk av säkra gång- och cykelvägar inom och mellan
staderna i kommunerna ska byggas ut till år 2020.
• Vid överlåtande av kommunal mark för bostadsbyggnation ska användande av lågenergihus stimuleras.
Energieffektiviseringsstrategi ”Ett grönt och skönt MTG” 2012

I MTG kommunerna har det 2012 tagits fram en strategi för
energieffektivisering inom kommunerna samt kommunala
bolag. Målen är satta till år 2020 och innefattar egna byggnader och persontransporter. Målen för byggnader grundas
på EU:s och riksdagens mål där Sverige ska ha en 20 % effektivare energianvändning. För transporter ska energieffektiviseringen uppnå 32 %.
Grönprogram 2009

I oktober 2009 antogs ett Grönprogram för kommunen.
I denna presenteras beskrivningar och utvecklingsförslag
av kommunens gröna ytor. Grönprogrammet tar fasta vid
att Mariestads kommun vill värna om och utveckla parker
och grönområden. Grönprogrammet är ett komplement
till Översiktsplanen och underlag i arbetet med kommande fördjupade översiktsplaner. Detta har för kommunen
varit ett sätt att samla och konkretisera tankar, idéer och
visioner så att arbetet med det gröna i kommunen strävar
åt samma håll.
Mariestad har goda förutsättningar att utveckla ett grönt
nät vilket innebär att koppla samman allt det gröna i staden genom att hitta eller bevara kopplingar mellan parker/
naturområden, alléer, gång- och cykelvägar och så vidare.
Ett finmaskigt nät av grönt genom bebyggelsen bedöms
som en förutsättning för alternativ infrastruktur och rekreation. Genom detta skapas även en god grund för folkhälsa samtidigt som ekologiska sammanhang upprätthålls.
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Tanken på ett grönt nät måste därför finnas med vid planeringen av nya områden så att delar av vegetationen sparas
och det gröna nätet i staden kan upprätthållas. Lämpligtvis sparas värdefulla och befintliga växtmiljöer där parkmiljöer senare kan skapas, som får en ny, trädgårdsmässig
prägel i till exempel en bostadsmiljö.
Naturvårdsplan 2006

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

Planen från 2002 anger övergripande riktningen för hur
Mariestads kommun ska kunna öka tillgängligheten för
funktionshindrade och att bemöta dem på ett bättre sätt.
Planen uttrycker även kommunens allmänna riktlinjer
i frågor som berör funktionshinder och den ska vara en
kontinuerlig process som leder till bättre villkor för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt ska den fungera
som ett effektivt styrinstrument för arbetet i de olika verksamheterna där konkreta åtgärder ska genomföras. Revidering kommer ske under 2013.
Annan tidigare värdefull planering:

• Skogsbruksplan
• Ljussättningsprogram
• Trafiknätsanalys

M I L J Ö - O C H R I S K FA K T O R E R •

Miljö- och riskfaktorer är centrala begrepp i samhällsplaneringen som särskilt lyfts fram både i plan- och bygglagen samt i miljöbalken. Miljö- och riskfaktorer kan påverka enskilda människors hälsa och säkerhet direkt eller indirekt, liksom miljön som
helhet. Nedan följer en kort redogörelse, utförligare fakta finns
under Miljöbedömning sidan 88 och i Bilaga PM.
Risk- och sårbarhetsanalys

En risk- och sårbarhetsanalys beskriver vilka risker som
finns i kommunen samt hur dessa ska hanteras vid eventuell uppkomst. Materialet sammanställs men är inte offentligt då det bland annat kan handla om uppgifter från
Försvaret och annan känslig verksamhet.

Buller
De främsta bullerstörningarna kommer från väg- och järnvägstrafiken. Bullret har inverkan på vår trivsel men kan
även påverka vår hälsa vid långvariga eller höga nivåer. Nationella rekommenderade riktvärden gäller i hela landet.
Vid tillämpning av åtgärder bör hänsyn tas till vad som är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Även industriverksamheter kan orsaka buller och det kan behövas ett
visst skyddsavstånd till eventuellt närbelägna bostäder för
att minska störningarna.
1998 tog kommunen fram en översiktlig kartläggning av bullersituationen i Mariestad. År 2000 gavs ett uppdrag att ta
fram en bullersaneringsplan med förslag till åtgärder. Denna
saneringsplan antogs aldrig men vissa åtgärder utifrån planen
har utförts och utförs än i dag 2013.

Vattenkvalitet
Vatten är en viktig naturresurs för Mariestads kommun.
Både för växt- och djurliv men också som dricksvattenresurs. Rent vatten i Vänern och Tidan är viktigt för naturupplevelser, fiske, bad, dricksvattenkvaliteten och för
turismen. För att trygga framtida generationers vattenresurser så får vattenkvaliteten inte försämras ekologiskt eller
kemiskt. Framtagna miljökvalitetsnormer (MKN) anger
gränsvärden för vattnets status och är juridiskt bindande.

I alla planeringssammanhang är det viktigt att utreda och
minimera risker för försurning och ökad näringstillförsel
till vattendrag och sjöar. En ökad andel hårdgjorda ytor i
staden kräver genomtänkta dagvattenlösningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten.

Farligt gods
Farligt gods kan exempelvis ha brandfarliga, explosiva eller
frätande egenskaper. Det medför en risk för omgivningen
och kräver hänsyn och att riskaspekter uppmärksammas
i planeringen. Rekommenderade transportvägar för farligt gods i Mariestads kommun är E20 och väg 26. Inom
staden bör transport av farligt gods till bl a Electrolux,
Metsä Tissue och DS Smith Packaging (tidigare SCA) ske
via Sandbäcksvägen-Marieforsleden samt till Katthavet
via Stockholmsvägen. Verksamheter som hanterar farligt
gods bör förläggas i anslutning till dessa rekommenderade

KOMMUNENS AMBITION
buller

• Utkastet till bullersaneringsplanen ska genomarbetas
för att sedan antas.

KOMMUNENS AMBITION
vattenkvalitet

• Skyddszoner längs med Tidan i form av växtlighet bör
anläggas för att minska risken för övergödning samt
ras/skred och erosion.
• För att trygga framtida generationers vattenresurser
får vattenkvaliteten inte försämras ekologiskt eller kemiskt. Alternativ till hårdgjorda ytor ska eftersträvas
där så är möjligt.
• Kommunen ska ta fram en handlingsplan för omhändertagandet av dagvatten.
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Skyltning vid Sandbäcksrondellen för transproter
till några av våra större industrier.

vägar. Genom staden sker i dag ingen transport av farligt gods på Kinnekullebanan men detta kan komma att
ändras på sikt. Läs mer om planering och farligt gods i
Länsstyrelsens Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods.

Farliga verksamheter
För att människor ska kunna bo eller vistas intill miljöfarlig verksamhet utan risk för hälsa och miljö tillämpas
skyddsavstånd. Verksamheter som reningsverk, industrier
och bensinstationer där det finns risk för brand, explosioner, utsläpp och buller har riktvärden för skyddsavstånd.
Dessa riktvärden har grund i en sammanvägd bedömning
av riskerna för miljö, hälsa och säkerhet. Skyddsavståndet
räknas från den aktuella verksamheten till bostad, och är
rekommenderade avstånd enligt Boverkets allmänna råd
1995:5 Bättre plats för arbete. På grund av ny kunskap bör
skyddsavstånd dock fastställas efter en särskild analytisk
beräkning eller liknande och även ta hänsyn till andra
möjliga skyddsåtgärder.
Inom planområdet klassas framförallt reningsverket,
Bångahagens avfallsanläggning, KKAB, Metsä Tissue,
Electrolux, krematoriet och UW-Elast som farliga verksamheter. Vid nyetableringar av exempelvis industri eller
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bensinstation bör dessa lokaliseras till områden där konsekvensen av en olycka blir så liten som möjligt.

Skred- och rasrisker
Stora delar av vårt samhälles bebyggelse uppfördes utan
tanke på naturolyckor. Många områden är utsatta för
okänd risk. Staten genomför därför översiktliga karteringar i bebyggda områden där riskerna för översvämning
samt ras och skred kan finnas. Utredningen som gjorts i
KOMMUNENS AMBITION
farligt gods

• Verksamheter som hanterar farligt gods bör förläggas i anslutning till rekommenderade vägar.

KOMMUNENS AMBITION
farliga verksamheter

• Ny etablering av farlig verksamhet bör placeras där
konsekvensen av eventuell olycka blir så liten som
möjligt.

Enstaka borrhål
har gjorts.

GEOTEKNISKA
UNDERSÖKNINGAR
Finns
Finns översiktlig,
behöver fördjupas
Saknas

M
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Inga troliga
markproblem

Karta över de föreslagna exploateringsområdena inom
FÖP Mariestad, var geotekniska undersökningar utförts
och vilka områden som översiktligt bedöms som riskfyllda.

Mariestad heter Översiktlig stabilitetskartering, Västra Götalands län, Mariestads kommun. I den redovisas var det i
dag kan tänkas finnas problem samt var det bedöms som
problemfritt enligt rådande förutsättningar.
Kartan ovan visar var undersökningar utförts för utpekade
nya områden enligt FÖP Mariestad samt vilka av dessa områden som översiktligt bedöms som riskfyllda. De områden
som är utpekade för framtida bostadsbebyggelse ska senast
när detaljplan aktualiseras genomgå en översiktlig geoteknisk undersökning. Det då aktuella området ska inventeras
genom att våta områden undersöks för att fastställa ytavgränsning samt djup genom att ta stickprover. Berg i dagen
ytavgränsas och stickprover tas för att ge en bild över djup
till fast jordlager.

Avgränsningarna och stickprovspunkterna mäts in och
läggs in i det digitala grundmaterialet där det kan läsas
in tillsammans med befintligt laserdata (höjdmodell).
Höjdmodellen bearbetas för att hämta fram höjdkurvor
och hitta lågpunkter inom området. Det insamlade och
bearbetade materialet tillsammans med grundkarta redovisas med ett protokoll över mätningspunkterna och utgör
ett Geotekniskt PM som ger ingångsvärden för planläggningen.
När planläggningen har kommit fram med en grov struktur över området så genomförs en geoteknisk undersökning där även borrning och sondering utförs i de lägen
som plankartan visar har särskilt stor betydelse.

F Ö P M A R I E S TA D 2 0 1 3 - 2 0 3 0

41

Översvämningsrisker
Längs Vänerns kust kan bebyggelse utsättas för översvämningar främst på grund av ökad nederbörd som är en följd
av klimatförändringar. SMHI har tagit fram undersökningar
som ger riktvärden för ny bebyggelse. På grund av osäkerhet
om framtiden kring hur mycket vattennivån kan komma
att stiga så måste försiktighet iakttas i utsatta områden.
Genomtänkt utformning och lokalisering kan minimera
framtida eventuella skador. + 46,7 i RH2000 är det generella
riktvärdet för lägsta grundläggning vid ny bebyggelse som
Mariestads kommun utgår från i dag. Inom planområdet
berörs Sjöstaden och Katthavet där utbyggnad av bostäder
föreslås.
Kommunens reningsverk och avloppsledningsnät är särskilt
känsligt för höga vattennivåer. Även Tidan svämmar över
ibland, men då det främst sker längre bort från utflödet är
riskerna för Mariestad små. Det finns dock kända problem
strax norr om E20 där Haggården och Sund ligger. Tidans
vattensystem har endast en liten areal sjö varför flödena
snabbt varierar med nederbörden.
Länstyrelsen har tagit fram handboken Stigande vatten för
att hjälpa kommuner att planera i utsatta lägen.
För närvarande pågår diskussion och utredningsarbete kring
Vänerns framtida reglering och vattennivå. Detta arbete
sker med utgångspunkt av ny kunskap, de klimateffekter
som antas uppstå över tid och hur statens reglering av Vänern påverkar den bebyggda miljön, naturmiljön, djur- och
växtliv samt människan. Mariestads kommun deltar aktivt
i samarbetet kring Vänerns framtida vattennivåer och syftet
med kommunens engagemang grundas mot att kommunen
principiellt önskar att gällande miljötillstånd kan fortsätta
gälla och att stat och kommuner kan komma överens om
att Vänerns vattennivå inte tillåts bredda över dessa nivåer.
Mot denna bakgrund och i avvaktan på långsiktiga och
accepterade planeringsförutsättningar fastställs planeringsnivån i Mariestads tätort för ny bebyggelse till + 46,7m i
RH2000. Höjden grundas mot bakgrund i FÖP Sjöstaden
och åtgärder som finns beskrivna i de miljötillstånd som
finns kopplade till detta. Kommunen antar att man utifrån
detta resonemang kan komma till framtida ställningstaganden som kommer ge förslag på planeringsnivåer som är
både högre och lägre än den nivå som kommunen fastställer
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i detta dokument. Utöver detta grundläggande ställningstagande kommer kommunen även genomföra ett övergripande arbete kring hanteringen av nuvarande och nya områden
och eventuella stigande vattennivåer.

Luftkvalitet
Dålig luftkvalitet är först och främst ett stadsproblem där
utsläpp från trafiken är en betydande orsak. Luftföroreningar kan ge skadliga effekter på människors hälsa. En tät
och blandad stad ger dock närhet till viktiga målpunkter
och med en bra kollektivtrafik samt gång- och cykelstruktur kan transportberoendet minska.
Som mått på luftföroreningar används kvävedioxid,
marknära ozon och partiklar. Framtagna miljökvalitets-

KOMMUNENS AMBITION
skred- och rasrisker

• En detaljerad strategi för hanteringen av risker för
skred, ras och erosion bör tas fram.
• Innan detaljplan krävs geoteknisk undersökning i utpekade områden.
• Kommunens ska ta fram en klimatanpassningsstrategi.

KOMMUNENS AMBITION
översvämningsrisker

• Genom inspiration av handboken Stigande vatten
kan kommunen planera framtida bostads- och verksamhetsområden nära Vänern och Tidan på ett hållbart sätt. Kommunen ska ta fram ett dokument som
visar kartor med högvattenzoner samt rinnvägar med
tillhörande åtgärdsplan. Samverkan med övriga Vänerkommuner ska fortsätta.
• Kommunen ska ta fram en handlingsplan för omhändertagandet av dagvatten.
• Kommunens ska ta fram en klimatanpassningsstrategi.

Partikelmätare vid Mariaskolan i Mariestad,
2012. Foto: Håkan Magnusson

normer (MKN) anger gränsvärden för olika luftkvaliteten
och är juridiskt bindande. Vid överskridande ska särskilda
åtgärdsprogram upprättas. Luften i Mariestad är över lag
bra. Den för Mariestads del i nuläget intressantaste miljökvalitetsnormen är den för partiklar (PM10). Partiklar
härrör från förbränning, slitage samt från naturliga källor
och kan orsaka luftvägsproblem.

Förorenade områden
I kommunen finns ett antal områden, främst på land men
även i vatten, som förorenats genom industriell eller annan verksamhet. Det finns även områden som inte är undersökta men där verksamheter och markanvändning varit
sådan att risken för eventuella föroreningar bör observeras.
Mark kan också förorenas genom att utfyllnad har skett
med förorenade massor. Dessa områden riskerar att negativt påverka människors hälsa och miljön. Länsstyrelsen
arbetar med att inventera och riskklassa olika områden.
Kommunen har ansvar för objekt där kommunen är verksamhetsutövare samt ibland även för objekt där kommunen är fastighetsägare eller om objekten berörs av planläggning och exploatering. Kommunen har även ansvar
för tidigare kommunala deponier. I en planerings- och

byggprocess är det viktigt att så tidigt som möjligt identifiera problem och vid behov åtgärda dessa.
2003 antogs en handlingsplan för förorenade områden i

kommunen. Denna bör ses över och eventuellt revideras.

KOMMUNENS AMBITION
luftkvalitet

• Kommunen verkar för en ökad användning av förnyelsebar energi genom att främja utbyggnaden av
när- och fjärrvärme från förnyelsebara energikällor.
• Ett sammanhängande nätverk av säkra gc-vägar
prioriteras i framtida infrastruktursatsningar.

KOMMUNENS AMBITION
förorenade områden

• Handlingsplan för förorenade områden bör ses över.
• Kommunen ska hantera frågor om förorenad mark
enligt handlingsplanen för förorenade områden.
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