Vårplantering
utanför bostadshus.
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DEL 3
STADENS STRUKTUR
En stads struktur består av många skikt och lager. Den historiska utvecklingen finns kvar i bebyggelsen, parkerna
och infrastrukturen. Beroende på trafikslag knyts staden
samman på olika sätt. Dessutom beror betydelsen av staden på alla våra minnen och associationer. Det här kapitlet
redovisar översiktligt Mariestads struktur, både den fysiska
och några av de kommunala förvaltningarnas verksamhet
samt kanske det viktigaste, stadens sociala struktur.

F Ö P M A R I E S TA D 2 0 1 3 - 2 0 3 0
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S TA D E N S S T R U K T U R •
Sociala nyckelplatser
Inledning stadens
struktur
Mariestad befinner sig i en perifer placering sett till den
globala och nationella urbaniseringsprocessen. Därför är
den ekonomiska utvecklingen i kommunen mycket central för att bibehålla servicenivåer i kommunen och förbättra exempelvis skola och underhåll av gator och publika
platser, samt verka för bland annat en förbättrad energihushållning.

ekologiskt perspektiv. Samtidigt är det svårt att svara på
hur en långsiktig hållbar utveckling skapas i Mariestad och
definitionen av vad som är långsiktigt hållbart måste definieras med utgångspunkt i både globala och lokala processer. För Mariestads framtida utveckling är det viktigt att
identifiera de strategiska prioriteringarna för att investera
resurser på rätt saker.

På följande sidor redovisas stadens struktur uppdelat i sociala nyckelplatser, bebyggelsestruktur, grön- och blåstruktur,
infrastruktur samt några förvaltningars strukturer. Följande
strukturer redovisas separat men måste förstås tillsammans
för att utgöra ett underlag för planeringen. Det är mycket
viktigt att framtida utveckling sker genom analyser som
inkluderar en förståelse för helheten.

Kartläggningen av sociala nyckelplatser syftar till att inkludera
en större mångfald av synsätt på stadens struktur och undersöka hur stadens olika delar används och hur de hänger samman eller inte hänger samman. I FÖP Mariestad är en social
nyckelplats definierad som en plats där människor från olika
grupper möts och har ett utbyte. Samtidigt är kartläggningen gjord på publika platser och därför finns inte de kanske
viktigaste mötesplatserna, arbetsplatser och föreningar med.
Exempel på publika platser som är kartlagda är lekplatser, affärer, skolor, torg, och idrottsplatser. Eftersom olika platser
används av olika människor har det i det här arbetet utförts
samtal och workshops med olika fokusgrupper under och efter samrådet. Kartan på nästa sidan visar några av de sociala
nyckelplatser som lokaliserats. Självklart finns det många fler.

Historia
Mariestad byggdes ursprungligen som en handelsstad i det
strategiska läget där Tidan rinner ut i Vänern. Mariestad
fick handelsprivilegier år 1583. Bebyggelsen utvecklades
efterhand på östra sidan Tidan och först under 1900-talet
utvecklades områden på västra sidan av Tidan för bebyggelse. Bebyggelseutvecklingen visar ofta på karaktäristiska
drag från svensk stadsutveckling och i Mariestad finns
byggnader från tidig medeltid fram till i dag. Mariestad
var fram till 1990-talet residensstad för Skaraborgs län. På
60- och 70-talen expanderade industrin kraftigt och likaså
bostadsbebyggelsen. Numera är Mariestad en del av Västra
Götalands län och större delar av tidigare administrativa
funktioner har flyttat från kommunen. Under det senaste
decenniet har universitetsutbildningar från Göteborgs
universitet etablerats i Mariestad. Mariestad visar genom
Vision 2030 målen att stärka sig som utbildningsort samt
ambitionen att utvecklas som Sjöstad med fokus på vattennära boende och en utökad besöksnäring.

Sociala nyckelplatser
Utgångspunkt

Som tidigare beskrivits försöker FÖP Mariestad balansera
hållbarhetsbegreppet mellan ett socialt, ekonomiskt och
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Analys

Bedömningen är, i en jämförelse mellan förutsättningarna
att utvecklas till ett modellområde för hållbar utveckling,
att de bästa förutsättningarna i första hand finns för det
sociala perspektivet. De inledande prioriteringarna bör
riktas mot att förbättra sociala sammanhang och nyckelplatser för att på så sätt skapa förstärkta värden som leder till inflyttning av boende och näringsliv. Samtidigt är
bedömningen att dessa prioriteringar även ökar rumsliga
kvaliteter och minskar mentala avstånd och barriärer inom
tätorten med minskad bilanvändning som konsekvens.
Genom tidigare planeringsideal har Mariestad i många
fall expanderat genom att nya bostadsområden adderats
till befintliga. Ofta har bilen varit en ledstjärna inom planeringen. Detta har resulterat i breda gator och att det
mellan olika bostadsområden finns gröna mellanrum och
att varje bostadsområde är organiserat utifrån ett eget infrastrukturnät med tydligt grannskapsideal. Möjligheten
att röra sig mellan olika områden är dock begränsad vilket
gör att gränser mellan olika bostadsområden ofta utvecklas
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till starka sociala gränser. Kartläggningen av sociala nyckelplatser visar att beroende på var man bor, vilken ålder och
tillhörighet till olika sociala nätverk som finns förändras betydelsen av och tillgången till stadens olika rum.
Flera aktiviteter som kan kopplas till sociala nyckelplatser
ökar rumsliga kvaliteter och minskar mentala avstånd inom
tätorten.
Resultatet av denna analys är därför att utgångspunkten
för kartläggning och prioriteringsordning för planförslagets delar är att utgå från befintliga sociala nyckelplatser
och genomföra nyckelprojekt för en långsiktigt hållbar
utveckling.
Planförslag

En viktig målsättning med planförslaget är att bryta fysiska och sociala barriärer inom staden. Nya tvärkopplingar
planeras över Tidan, Marieforsleden och Kinnekulleba-

barriärer - områden

nan. Förtätning och nya funktioner planeras längs stråk
istället för enbart i centrala lägen. Lekmiljöer som är placerade mellan bostadsområden förstärks och utvecklas.
Förhoppningen är att dessa strategier öppnar upp staden
på nya sätt och att möjligheten för alla trafikanter att röra
sig i staden prioriteras lika.
Sjöbodsförening
Ett intressant förslag från Chalmers är idén om en
Sjöbodsförening liknande en koloniförening. Att tillsammans arrendera mark och bygga ut en förening där
sociala möten kan ske.
Sociala mötesplatser
Flera förslag från Chalmers visar på idéer och lösningar
för utveckling av befintliga och nya sociala mötesplatser.

F Ö P M A R I E S TA D 2 0 1 3 - 2 0 3 0
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S TA D E N S S T R U K T U R •
Bebyggelsestruktur
Gamla stan i Mariestad är en välbevarad äldre bebyggelse
som är utpekat som riksintresse. Det är av stor vikt att hänsyn tas till befintlig bebyggelse vid förtätning och ny exploatering. Hänsyn är extra viktigt nära riksintresset samt
i närheten av övrig skyddad bebyggelse och i närheten av
järnvägen och större vägar som orsakar bullerproblem.

Utgångspunkt

Kartläggningen nedan redovisar mycket övergripande olika bebyggelsetypologier i Mariestad. Bebyggelsestrukturen
visar skillnader i bebyggelsens skala och storlek. Mariestad
har geografiskt framförallt expanderat under 1900-talet
under planeringsideal som förspråkade friliggande byggnader. Stora delar av staden består av friliggande enfamiljshus eller hus som byggdes för två familjer men där det i
dag bor en familj. I de yttre lägena finns även flerfamiljshusområden som byggdes i samband med bostadspolitiska
program under 1960- och 70- talet.

Den streckade linjen visar var gränsen går för dagens
grundläggningsnivå i Mariestad, +46,7 RH2000. För
grundläggning över denna nivå krävs inga särskilda åtgärder med avseende på höga vattennivåer.

*
*

****
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*
*
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*

BEBYGGELSESTRUKTUR
BEF NY
Sluten centrumbebyggelse
Hög, gles och
stora enheter
Låg, tät och
små enheter

*
**
*
*
Bebyggelsestruktur i Mariestad.
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Verksamhet/
industri
Barriärer
Höjdkurva +46,7 RH2000
Förtätning verksamheter
Förtätning boende

Analys

Dagens boendesituation är i många avseenden annorlunda
mot tidigare. Hushållens storlek har ofta minskat samtidigt som kraven på större boendeytor ökar. Parallellt finns
en mer varierad sammansättning av familjer. Fler lever i
ensamhushåll eller med barn växelvis boende. Många unga
vuxna och studenter har inte möjlighet till en egen bostad
eftersom det är ett underskott av mindre lägenheter.
Det är en mycket liten del av Mariestad som består av tät
bebyggelse. Staden är relativt utspridd genom friliggande
hus med egna trädgårdar vilket skapar längre avstånd mellan stadens olika delar.
Planförslag

Ambitionen är att i första hand arbeta med förtätning, i
lägen nära Vänern och längs med de stråk som är väl kollektivtrafikförsörjda. Att blanda olika boendeformer, upplåtelseformer och verksamheter är en viktig målsättning
för både den befintliga bebyggelsen och nya områden. När
fler har anledning att röra sig i ett område samt under fler
av dygnets timmar skapas underlag för en välutnyttjad och
mer levande stad. De utpekade bostadsområdena samt
förtätningspunkterna bedöms täcka en ökad befolkning
utifrån målet om 2000 nya invånare. Området Katthavet
har dock vissa restriktioner som måste uppfyllas innan boende blir aktuellt här.
De nya bebyggelseområdena bör med fördel vara varierade, både gällande hustyper och upplåtelseformer.
Boendetypologier
Ett studentprojekt från Chalmers har tagit fram förslag på bland annat ett hybridboende. Tanken är att
en bostad även har utrymme för en mindre verksamhet eller kontor. Ytterliga idéer från Chalmers handlar
om att bygga amfibiehus som ligger i vattnet och som
ändrar höjdläge efter vattenståndet. Detta finns nybyggt i bland annat Karlstad.

KOMMUNENS AMBITION
sociala nyckelplatser

• Folkhälsoperspektivet ska genomsyra kommunens
utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för
hållbar utveckling.
• Stadens mötesplatser ska alltid prioriteras i kommande planering.
• Världsparken och sammanhängande gröna nät genomförs enligt tidigare planeringsdokument.
• I första hand prioriteras lekmiljöer som är placerade
mellan bostadsområden samt dem vid förskolor/skolor. Kommunen ska även sträva efter att skapa integrerade lekmiljöer på alla viktiga offentliga platser.

KOMMUNENS AMBITION
bebyggelsstruktur

• Ambitionen är att skapa en mer varierad, tät och
blandad stad, både vad gäller hustyper och upplåtelseformer.
• Stadens mötesplatser ska alltid prioriteras i kommande planering.
• Kommunen ska sträva efter att tillgodose efterfrågan
på bostäder med vattenkontakt.
• Utredning om centrumutvecklingen behöver tas
fram. För att öka en stads utveckling behövs mer än
nya bostäder i gynnsamma lägen. En levande stadskärna behöver ett varierat utbud av både handel, restauranger, kultur och nöje.
• Möjligheterna med boende i Katthavet måste undersökas ytterligare då minskning av skyddsavståndet
till reningsverket och övriga verksamheter med riskavstånd krävs för att möjliggöra utökningen av detta.

Förtätning och blandområden
Flera av studentförslagen från Chalmers påtalar vikten
av förtätning och att skapa blandade områden i Mariestad i en stegvis utveckling.
F Ö P M A R I E S TA D 2 0 1 3 - 2 0 3 0
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Grön- och blåstruktur
Utgångspunkt

skötselbehov till privata trädgårdar och naturmark. Landskapsvårdsutbildningen vid Göteborgs universitet har tillsammans med kommunen pekat ut några områden som
de kommer sköta. Detta sker som en del i utbildning och
forskning på universitetet. Läs mer om parker, bostadsnära
natur och stadsnära skog i avsnittet Rekreation och friluftsliv på sidorna 35-36.

Mariestad upplevs tack vare sin glesa bebyggelsestruktur
och många parker samt villaträdgårdar som en grön stad.
Mariestad beskrivs som Sjöstaden och vattnet är en viktig
del av stadens struktur och identitet, både vad gäller Vänern och Tidan. En stor del av stadens gröna inslag består
av grönska på privata fastigheter. Parkmarken i Mariestad
beskrivs utförligt i Grönprogram för Mariestads tätort där
parkmark definieras utifrån ett antal olika kategorier beroende på syfte och funktion. Stadens grönstruktur är en
kombination av olika grönområden från parker med stort

Analys

Mariestads placering vid vattnet är mycket viktig för att
utveckla en identitet som bostadsort vid Vänern. Grönmot
Snapen

kallbadhus

Stadsbadet

Universitetsparken
Vildmarken
mot
Sandviken

*
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*

*
GRÖN- & BLÅSTRUKTUR
BEF.

NY
parkmark
trädgårdar

Södra
stadsdelsparken

skog
båtplats
badplats
dagvatten
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landskapsvårdsytor
kolonilotter
viktigt stråk
som förbättras
naturreservat

Exempel på enkel strandpromenad.

och blåstrukturen är även en viktig del för invånarnas rekreation och fritidsliv. Mariestad är relativt välförsett med
grönområden av olika kvalitet och pågående projekt för
att utveckla gröna områden är ambitiösa.
En större befolkning ställer högre krav på fler rekreationsytor. Förtätas staden istället för att breda ut sig sparas
viktiga oexploaterade områden. Det är dock angeläget att
vara varsam med grönstrukturen då den både behövs som
rekreationsytor och för de biologiska sambanden. Dagens
befintliga lekplatser har kartlagts och det finns ett förslag
på att ta bort några och satsa mer på några. Att göra alla
offentliga platser mer lekbara är något kommunen försöker uppnå.
Planförslag

Planförslaget lyfter fram parkprojekt som Världsparken,
nya områden för kolonilotter och vård av stadsnära natur
som viktiga projekt för att utveckla staden. Grönprogrammet tar även upp Fickparker som en framtida viktig del i
Mariestad. Att skapa en kontinuerlig strandpromenad är ett
av de mest prioriterade projekten. I anslutning till denna
samt i nya områden kan fickparker fungera som ett mycket
bra tillskott till befintliga större parker. Strandpromenaden
knyter samman stadens olika delar och värnar och utvecklar
samtidigt strandkanten. Det är viktigt att befintliga gröna
kvaliteter beaktas i planförslagets förtätningsprojekt. Samtidigt som förtätningsprojekt och utveckling av befintliga
kvaliteter även gäller för det fortsatta arbetet med stadens
grön- och blåstruktur. Att jobba med dagvattendammar på
ett estetiskt sätt och där dessa synliggörs i staden kan skapa
ytterligare blå struktur inom hela staden. På så sätt förstärks
hela Mariestad som Sjöstad.

Boendemiljö
Ett studentförslag handlar om hur boende själva kan
påverka sin närmiljö. Se sidan 36.
Dagvatten
Ett flertal förslag från Chalmers behandlar dagvattenfrågan. Placeringar och utformning samt varför det är
så viktigt blandas med talande illustrationer.
KOMMUNENS AMBITION
grön- och blåstruktur

• Allmänhetens tillgänglighet till Vänern/Tidan ska
förbättras med en sammankopplad strandpromenad.
Bostäder i staden ska ha max 1 km till närmsta natur/
rekreationsområde.
• Kommunen ska ta fram en handlingsplan för omhändertagandet av dagvatten.
• Befintligt grönprogram bör kompletteras med skötselplaner för övriga naturområden inklusive Tidan i
syfte att bevara och utveckla natur- och rekreationsvärden.
• Nya områden behöver planeras så att de passar in i
grönstrukturen.
• I första hand prioriteras lekmiljöer som är placerade
mellan bostadsområden samt dem vid förskolor/skolor. Kommunen ska även sträva efter att skapa integrerade lekmiljöer på alla viktiga offentliga platser.
• Världsparken och sammanhängande gröna nät genomförs enligt tidigare planeringsdokument.
F Ö P M A R I E S TA D 2 0 1 3 - 2 0 3 0
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Infrastruktur
Utgångspunkt

Som nämnts tidigare har större delen av Mariestad planerats under 1900-talets senare del med stort fokus på biltrafikens framkomlighet samt med ideal om separering av
olika trafikslag för att skapa trafiksäkra miljöer. Möjligheterna är därför goda för både bilar, cyklar och fotgängare
att röra sig i stråk in mot Mariestads centrum. Invånare
i Mariestad använder bilen även för många kortare resor
inom staden. Prioriteringen av bilar är även synlig i antalet parkeringsmöjligheter. Nära stadens centrum finns
parkeringsmöjligheter för bilar men sämre förutsättningar

finns för cyklar. Sjukhusets placering ställer krav på god
tillgänglighet. Godstransporter till industriområden med
central placering i staden försörjs genom stadens huvudgator. Kinnekullebanan är ett utpekat riksintresse och det
finns tankar på att elektrifiera banan. I dag går inget farligt
gods förbi Mariestad på järnvägen men detta kan komma
att ändras och måste därför finnas med i fortsatt planering.
E20 är ett nationellt riksintresse som behöver förbättras

för att fungera tillfredsställande. Berörda kommuner arbetar tillsammans med Trafikverket för detta och det

gång och cykel är
de prioriterade
trafikanterna

INFRASTRUKTUR
BEF.

NYTT
prioriterad gc-bana
gc-bana
gångväg/stig





N

korsning gata
korsningar järnväg
bilväg + gc
parkering
järnväg
F-6 skola

Karta över infrastrukturen i Mariestad.
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gar markerade. På kartan finns även ny infrastruktur samt
parkeringar utmärkta. Kartan visar att det saknas vissa
cykelvägar för att knyta samman staden med ett sammanhängande nät av cykelbanor. En mer komplex bebyggelsestruktur med minskad hierarki mellan stadens centrum
och kringligganade bostadsområden ställer också nya krav
på tvärkopplingar som binder samman stadens ytterområden på ett mer effektivt sätt.

finns ett förslag till ungefärlig ny dragning och breddning. För utvecklingsmöjligheterna i Mariestad är det
viktigt att de tre nuvarande avfarterna in till staden
säkras.
Analys

Tidigare prioritering av biltrafiken har skapat behov av
att nu prioritera cykel- och gångtrafik inom staden. Kartläggningen på sidan innan visar Mariestads befintliga infrastruktur med järnväg, gång- och cykelvägar samt sti-

Kartan nedan visar kollektivtrafiken till och från samt
inom staden.
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samt inom Mariestad.
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Planförslag

Att koppla samman stadens ytterområden och skilda delar
är en övergripande princip för den fördjupade översiktsplanen. Gång- och cykeltrafik prioriteras genom utbyggnad av gc-nätet samt strategiskt placerade passager över/
under Kinnekullebanan och bilvägar som i korsningssituationer prioriterar lätta trafikanter för att ge förutsättningar för en hållbar utveckling. Ambitionen är att på så
sätt förbättra tillgänglighet och framkomlighet för alla
trafikanter inom staden. Viktiga industrier kommer även
fortsättningsvis att vara placerade centralt i staden. Transporter är hänvisade till de större vägarna. I samband med
att centrala områden bebyggs kommer trafik och parkeringsbehov att öka. Ett antal förtätningsprojekt föreslås på
tomter som i dag är parkeringar. Fler parkeringar krävs
runt Vänershovsområdet vid större evenemang. Nya ytor
för parkering pekas ut i planen. När det gäller Kinnekullebanan är tanken att skapa en övergång vid stationen samt
undergångar på tre andra ställen. Läs mer om bilparkering
i Bilaga PM.
Stadsbussarna har nyligen fått en översyn av turer. Dessa bedöms försörja befintliga och nya områden på ett tillfredställande sätt. Studenter från Chalmers Arkitektur har analyserat
dagens bussnät och sett att det endast på ett fåtal punkter i
staden inte går att nå en busshållplats inom 300 m.
Cykelambassadör
Cykelambassadör är ett studentförslag från Chalmers
som handlar om hur cykling kan öka i Mariestad. Genom att utse en person som enbart arbetar med utvecklingen av cykelnätet samt olika projekt kopplade
till detta antas att cykling kan öka betydligt.
Digital infrastruktur
Utgångspunkt

Sverige finns ofta med ibland topplaceringarna gällande
IT, tele- och datakommunikation i internationella jämförelser. Sveriges stadsnät har i högsta grad bidragit till dessa
höga placeringar. Ett stadsnät är ett lokalt nätverk som till
största del består av fiberkabel. Fibernät är ett fiberoptiskt
kommunikationssystem där den traditionella koppartråden ersatts av en fiberkabel. Denna fiberkabel har mycket
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högre kapacitet och prestanda. Stadsnäten har traditionellt sett byggts ut av kommunerna och deras energibolag,
så även i Mariestad.
Analys

Dagens tillgång och efterfrågan på uppkoppling är inte i
närhet av vad som i framtiden krävs. För att klara de krav
som framtida invånare och företag kommer att ställa måste
vi arbeta för en fortsatt utbyggnad av Mariestads stadsnät.
Snabb och säker uppkoppling möjliggör ökad etablering
av företag samt att många fler kan välja att arbeta hemma
och på så sätt kan exempelvis arbetspendlingen troligtvis
minska. För Mariestads del är det viktigt att kunna attrahera nya invånare med samma teknik som finns i större
städer. Att erbjuda positiva värden som naturnära boende,
tid och närhet kan endast göras trovärdigt då även tekniken är minst lika bra som i storstäderna. Hela Mariestad
kan i princip nås från stadsnätets stomme.
Planförslag

I planförslaget pekas inte något specifikt område ut, det
förutsätts att utbyggnaden av stadsnätet fortsätter. Det är
dock viktigt att alltid ha med den här frågan i arbetet med
nya detaljplaner.
KOMMUNENS AMBITION
infrastruktur

• Ett sammanhängande nätverk av säkra gc-vägar prioriteras i framtida infrastruktursatsningar.
• 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.
• Kommunen bör tillsammans med närliggande kommuner fortsätta att arbeta för att korta restiderna med
kollektivtrafiken mellan städerna, främst för pendlare.
• Tung trafik och farligt gods bör i första hand gå längs
rekommenderade vägar.
• Möjligheten att arbetspendla till och från Mariestad
ska förbättras.

S TA D E N S S T R U K T U R •
Förvaltningar
Under arbetsprocessen med FÖP Mariestad har dialog
förts med kommunens förvaltningar kring deras nuvarande och framtida verksamhet. Arbetet har skett i flera steg
från en första kartläggning till diskussion om prioriterade
satsningar och samarbetsprojekt. I det betydande arbetet
med att i FÖP Mariestad beskriva hur enskilda projekt
samverkar är en bred samsyn kring kommunens utveckling angelägen. En viktig aspekt av det gemensamma kartläggningsarbetet är att skapa en förståelse i kommunens
alla förvaltningar för vilken betydelse deras verksamhet
har för den fysiska planeringen i stort, men också för uppfyllande av Vision 2030. Även förändringar i verksamheten som inte innebär att den fysiska miljön byggs om har
stor betydelse för förståelsen av vår stad. Lokaliseringen
av kommunens alla verksamheter får följdeffekter som påverkar rörelsemönster och den fysiska planeringen i stort.

Kartläggningen har även varit en arbetsmetod som gjort
FÖP:ens stora arbetsgrupp, där förvaltningscheferna finns
representerade, aktiv i arbetsprocessen. Några av förvaltningarnas kartläggningar redovisas inte som separata
kartor. Det beror på att förvaltningens kartläggning har
bedömts som inarbetad i övriga kartor som redovisar verksamheter i kommunen.
Kommande sidor visar olika förvaltningars verksamheter
och lokalisering men också var samarbete kan ske eller i
vilka frågor förvaltningarna kan medverka för att stärka
planförslagets olika delprojekt.
Läs mer om delprojekten i del 4, sidan 74 och framåt.

KOMMUNENS AMBITION
förvaltningar

• Kommunen ska arbeta mer förvaltningsövergripande
med verksamhetsmål och en helhetssyn.
• Inom staden ska nya etableringar av förskolor innehålla minst fyra avdelningar.
• Vid nyetablering bör grundskolor inom staden innehålla minst två parallellklasser.
• Senast år 2020 ska ett nytt äldreboende vara skapat.
• Kommunen ska sträva efter en ökad integration mellan människor när nya bostäder inom vård och omsorg
skapas.
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Skola och utbildning
Skolan är en omfattande kommunal verksamhet av central betydelse för den fysiska planeringen. Som betydande
målpunkter för vardagslivet är placeringar av skolor och
gränsdragningar för skolupptagningsområden mycket viktiga för hur relationer mellan stadens olika delar kan skapas och förstärkas. Genom att utveckla olika pedagogiska
inriktningar blir skolupptagningsområden inte längre lika
aktuella som innan.

Planförslag

Skolstrukturen i Mariestad bör ses över. Val av placering
av utbildningslokaler måste ske med hänsyn till stadens
övriga utveckling av den fysiska miljön.
Samverkansområden för förskolan och grundskolan är
exempelvis att få vara delaktiga när nya närliggande lekplatser utformas, passagen över Marieforsleden vid Södra
vägen samt att delaktighet kan användas vid etableringen
av det nya kolonilottsområdet väster om Tidan.

Dessutom finns runt skolverksamheten ofta kringliggande
funktioner som idrottshallar och samlingssalar som även
används kvällstid och på så sätt skapar liv i staden.

Snapenområdet

När Nolskogen är utbyggt
behövs en ny F-6 skola
viktigt
+ Nolskogen,
för uteverksamhet

Ekudden, viktigt
för uteverksamhet

+

simskola - ute

inriktning
Reggio Emilia

skolavslutning

inriktning
hälsa & motion

inriktning
Reggio Emilia
ny lekplats
Vadsbogymnasiet
Centrum för
utbildning G+
lärcenter, komvux

viktigt för
uteverksamhet

+

färdig aug 2013
inriktning matematik,
teknik & naturvetenskap
Sandvikenområdet

+

ny lekplats

+

Tunaholm 7-9

musikskola
simskola

+Johannesbergsområdet
viktigt för uteverksamhet

+ny lekplats
Kronopark F-6

x

Flitiga lisan F-6

försvinner i aug 2013
Lockerud F-6

Högelid F-9

+

viktig passage
Grangärdet F-6

+

odling

x

försvinner i aug 2013

+

SKOLA OCH UTBILDNING

Leksbergs idrottsområde

BEF

NY
upptagningsområden
gymnasium - bef

Leksberg F-6

grundskola - bef
förskola - bef
övrig skola - bef

+ +
\

Y

Z

[

N
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viktiga funktioner

Idrott
Kartläggningen av idrottsverksamhet har skett genom
flera av kommunens förvaltningar, men tekniska förvaltningen har huvudansvar för de kommunala idrottsanläggningarna. Ofta har drift- och skötselansvar övertagits
av föreningar. Kring idrottsverksamheter som samlar stora mängder av människor har trafiklösningar och parkeringsalternativ varit en viktig frågeställning. Ska idrottsverksamheter koncentreras till ett fåtal platser i staden
eller spridas? Idrottsanläggningarnas placering i förhållande till den övriga staden är viktig genom att de samlar
stora mängder människor som berikar livet i staden. De

är även en viktig förutsättning för stora delar av stadens
föreningsliv.
Planförslag

Kartan nedan visar nya utegym samt ett kallbadhus. Utegym kan vara utformade på olika sätt beroende på platsen.
Placering bör vara vid promenadstråk och i närheten av
andra spontansporter. Planförslaget handlar också om att
skylta fler löpspår centralt, dessa kan då utnyttjas direkt
från hemmet och motionärer behöver inte ta bilen eller
känna sig otrygga när det är mörkt.

utegym
kallbadhus

badplats
utomhusbad

utegym

löpspår

båtklubb
volleyboll, boule

friidrott

idrottshall
fotboll

gymnastiksal

gymnastiksal
brukshundsklubb

utegym
tennisplaner
gymnastiksal

tennisplaner

gymnastiksal

badhus
idrottshall

gymnastiksal

idrottshall

kombihall

tennishall
ishall
fotboll

fotboll

motorsport

idrottsområde, vinter
gymnastiksal

gymnastiksal

gymnastiksal

gymnastiksal
utegym
skateboardhall
vattenskidor

fotboll
utegym
idrottsområde, sommar
elljusspår

IDROTT

gymnastiksal

BEF

NY
framtida prioriterade områden
idrott

ridhus

hälsans stig, 5km
`

]

^

_

N
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Stöd och omsorg
Dessa två förvaltningars verksamheter är liksom skola/utbildning och idrott en viktig vardaglig verksamhet med
stor betydelse för den fysiska planeringen. En stor del av
verksamheten består av olika boendeformer som ofta har
speciella förutsättningar. För till exempel gruppboenden
och dagverksamhet har kollektivtrafiken och gång- och
cykelstråk stor betydelse. Hur och var placeras ett serviceboende så att verksamheten berikar stadsmiljön och stadsmiljön berikar verksamheten?

Planförslag

Det finns två föreslagna placeringar för ett framtida äldreboende beroende på olika framtidsscenarion. Bäckatorpen
skulle kunna fungera som en tillgång och ett enklare utflyktsmål inom vård och omsorg. Att skapa grön sysselsättning på exempelvis Johannesberg är viktigt både inom
individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg. Att
arbeta med växter och djur berikar vardagen för många
som har det svårt både fysiskt och/eller psykiskt.

kallbadhus

+

Äldreboende
Seniorboende
+ lekplats

Äldreboende
Seniorboende
+ lekplats

Korttidsboende, barn

utegym

++

Ankaret
dagligverksamhet

Gruppboende

utflyktsmål

+

+
+
+

sinnenas trädgård

+
Tomt för
gruppboende

Seniorboende
Solgläntan, dagverksamhet
Seniorboende
grön sysselsätttning med växter & djur

Ungbo
Korttidsboende, bra
plats för framtida ensamkommande flyktingbarn

+

Skogslyckan, dagverksamhet

Bra infrastruktur
för gruppboende
Korttidsboende,
multihandkappade

STÖD OCH OMSORG
BEF

NY
VoO, serviceboende
VoO, gruppboende
VoO, äldreboende
VoO, övriga
IFO

+
d

a

b

c

N

+

viktiga funktioner

IFO står för Individ- och familjeomsorg och
VoO står för Vård och omsorg.
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Näringsliv och turism
är ledorden vilket passar mycket bra i Mariestad som är en
del av Biosfärsområdet, inkubatorverksamhet för universitetets utbildningar med strukturer som ger bättre förutsättningar för entreprenörskap och företagande, maritimt
kluster där näringsverksamheter med anknytning till vattnet samverkar och marknadsförs.

En av de viktigare faktorerna för en hållbar utveckling av
Mariestad är näringsliv och turism. Besöksnäringen är växande i Mariestad, näringslivet ger arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt och handeln är bland annat en viktig aktivitet
som förknippas med stadens publika rum. Kartan nedan
visar var koncentrationer av dessa verksamheter finns och
hur dessa skapar och påverkar stråk och rörelser i staden.

Turismen och besöksnäringen är redan en viktig del av
Mariestads utveckling och näringsliv och är troligtvis en
växande marknad. Mariestads geografiska läge mot Vänern
är en viktig orsak till det. Turismen och det vardagliga livet behöver kombineras och berika varandra för att skapa
den största möjliga gemensamma utvecklingspotentialen.
Att skapa sammanhang där stora och mindre besöksmål
samverkar, båtturismen och besöksmål Mariestad är viktiga delar i detta.

Planförslag

En grundläggande målsättning för FÖP:en är att utveckla
bättre förutsättningar för handel och verksamheter inom
staden. Detta sker genom att förtäta områden som redan
är täta, koncentrera rörelser och utveckla områdesspecifika
kvaliteter samt att näringsområden kopplas i kluster. Exempel är; hållbar handel där närproducerat och ekologiskt

R I TA

Båttillverkning Lyrestad

IN NÄRINGSLIV/
A R B E T S P L A T S+ Vänern
ER??

+ Göta-Kanal

Maritimt center

+

Ekudden
rekreation - turism

+

+ temporär camping
Folketspark
+
Katthavets verksamhetsområde
Gamla stan
utvecklas med blandad bebyggelse

+ Resecentrum

Johannesberg
Utvecklingsområde
koppling mellan
näringsliv och Universitetet
rekreation - kultur

+ regional kollektivtrafik

+ Golfbanan
Sandviken

+
NÄRINGSLIV OCH TURISM
BEF NY

+ Kinnekulle

kommersiell verksamhet

Sunds industri- och
verksamhetsområde
Haggårdens handelsoch verksamhetområde

maritimt kluster

+ regional kollektivtrafik

Inkubator - hantverk
verksamhetsområden

+ E20

Båttillverkning Lugnås

övriga större arbetsplatser

+ Tidans landskapsrum
+ infrastruktur till flygplatser
h

+ regional kollektivtrafik

sevärdheter
övernattning
e

f

g

N

+

viktiga funktioner
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Kultur
Kulturförvaltningens verksamhet är likt handeln ofta förknippad med det publika rummet. Kommunens kulturverksamhet och kulturutbud är tillsammans med det övriga
föreningslivet en viktig verksamhet för att utveckla och förstärka berättandet om stadens rum. Kulturprojekt skapar
nya berättelser och kan på så sätt användas som en aktiv del
i att förbereda en stads utveckling. Kulturen kan synliggöra
nya områden som ska tas i anspråk eller förändra upplevelsen av befintliga. För att kulturen ska vara tillgänglig i en
stad av Mariestads storlek bör den placeras vid viktiga stråk
där många människor rör sig och vid sociala nyckelplatser,
läs mer på sidan 44.

Projekt som har betytt mycket för Mariestad är graffitiprojektet, Stadslaboratoriet och Mural2012. Den här
typen av konstprojekt som till stor del handlar om stadsutveckling bör fortsätta drivas i Mariestad i samverkan
med invånare, forskning och stadsplanering.
Planförslag

Kulturstråk är promenadslingor med visuell information
som kan kombineras med audioguider för att öka medvetenheten och kunskapen om vår stad samtidigt som fler
rör på sig och det kan fungera som turistattraktioner.

Karlsholme

Jubileumsteatern
cirkusplatsen
arkiv
rotundan

Speed, Art & Design

+

Högelidskolans aula

domkyrkan

Marieholm

kommunhuset
bio
Kultur- & skördefesten
Vadsbo museum
teatern
biblioteket
Alhagen biologiskt museum
Stallet
GU
musikskolan
Tunaholmsskolans Aula
Universitetsparken
Regionens hus

+

Panncentralen
GU

Lockerudsgården

+ odling

Elvärket

+odling

Skolmuseum

KULTUR
BEF

NY
Kulturstråk
framtida prioriterade områden
kultur

l

i

j

k

N
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viktiga funktioner

M A R K A N V Ä N D N I N G S K A R TA •

bostadsbebyggelse
längre sikt

*
*

****

*
*

skyddsområde
Bångahagen

* *
*
*
* **
*

*

MARKANVÄNDNING
BEF

NY

**
*
*

*

*
*
p

m

n

o

N

Markanvändning
Kartan ovan redovisar huvuddragen vad gäller dagens användning av staden samt framtida insatser. I Mariestads
kommun finns Vision 2030 som är styrande för kommunens utveckling. Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Mariestad är att förbättra livskvaliteten, öka
antalet invånare samt att den verkar för en mer hållbar
utveckling. Grundtanken handlar om att utgå från sociala

kultur&sport
handel
verksamheter
vård&skola
blandad användning
bostadsbebyggelse
industri
park
natur/öppen mark
förtätning
kolonilotter
gc
väg
vägreservat
dagvatten
landskapsvård
naturreservat

Karta över dagens och framtidens planerade
markanvändning i Mariestad.

värden och det befintliga och att vidare utveckling, t ex
inflyttning, kan katalyseras genom smarta utvecklingsprojekt av det befintliga.
Utvikbar karta i A3 finns längst bak i pappersversionen
och digitalt på hemsidan.
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