Dagvattenmagasin i Dala, Mariestad
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DEL 4
GENOMFÖRANDE
Kommunens nämnder ska använda FÖP Mariestad som stöd
och inspiration i sin långsiktiga verksamhetsplanering. För att
få en bra effekt av planens förslag är det viktigt med ett brett
och tvärsektoriellt perspektiv.
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Karta över planförslagets 11 delprojekt.
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T E M AT I S K A K A R T O R •
Inledning
Planförslaget för FÖP Mariestad redovisas som 11 delprojekt, dessa visas i kartan på sidan intill.

ordnas. Ambitionsnivåer och målformuleringar utvecklas
gemensamt mellan politik, tjänstemän, fastighetsägare,
verksamma och boende med anknytning till specifika delprojekt.

Delprojekten bryter ner det övergripande planförslaget
i mindre delar. Syftet är därmed att identifiera konkreta
åtgärder som resulterar i en genomförande strategi för Vision 2030. Som nämndes i det inledande kapitlet om hållbarhet är utvecklingsprojekt som förädlar befintliga kvaliteter och genom smarta lösningar etablerar nya kvaliteter
avgörande för Mariestads framtida utveckling.

Tematiska sammanställningar av delprojekt
De fyra teman som redovisar delprojektens olika nätverk,
samband och relationer återknyter till planens tre övergripande principer; Aktivera - synliggöra strandlinjen, Koncentrera det koncentrerade och Tillgängliggöra på nytt sätt
och till det utpekade behovet av att se Mariestads lokala
utveckling i ett regionalt perspektiv. Sammanställningarna
redovisar hur delprojekten gemensamt är knutna till FÖP
Mariestads tolkning av Vision 2030.

Delprojekten är identifierade genom att de förutsättningar
som beskrivs i del2 och de kartläggningar som redovisas i
del3 sammanställts och överlagrats. På så sätt synliggörs
var olika projekt sammanfaller och har störst potential att
samordna resurser och utveckla staden enligt Vision 2030
och de styrande principerna.
Grundläggande för denna redovisning är att genomförandeprocessen ses som en integrerad del av FÖP Mariestad.
Fördjupad kunskap som utvecklas i genomförandeskedet
inarbetas i planen och utvecklar denna.

Kartläggningsarbetet av förutsättningar, nätverk och relationer, som redovisas i del 3, har varit viktiga för att identifiera delprojekten. De tematiska sammanställningarna
redovisar, förutom de tematiska sambanden och de delprojekt som ingår, även relaterande projekt. De relaterade
projekten består av funktioner och situationer som påverkar och påverkas av delprojekten.

Delprojekten och nyckelprojekten är därmed viktiga som
utgångspunkt för beslut om prioriteringsordning och
om hur planförslaget kan genomföras. Ambitionen är att
nyckelprojekten utgör planeringsredskap som förenklar
och förbättrar möjligheten till samverkan mellan de som
berörs och påverkas. I genomförandeskedet kan därmed,
genom förhandling och överenskommelser, resurser sam-

På följande sidor redovisas först teman. Därefter redovisas
alla delprojekt var och ett för sig. Nedan visas de tre illustrationerna för de övergripande principerna.

Illustrationer av de tre
tvärkopplingar











N

N



N

övergripande principerna.
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T E M A • Strandpromenaden
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kyrkoruin

pendelparkering
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höjdkurva 46.7m
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Tema strandpromenaden
Strand- och vattenområdet längs Vänern och Tidan är
betydelsefullt för invånarnas fritid och rekreation och en
viktig resurs för utvecklingen av stadens turism och näringsliv. Samtidigt utgör det viktiga områden ur naturvårdssynpunkt.
I dag är kontakten med Vänern och möjligheterna att röra
sig längs vattnet relativt goda. Däremot är möjligheterna
att röra sig längs med Tidan starkt begränsade.
Med Inre hamnen och Tidans mynning som utgångspunkt
förstärks strandpromenaden genom att koppla samman befintliga stigar och stråk längs vattnet och skapa nya aktiviteter och program. På så sätt skapas ökade förutsättningar för
invånare och besökare att uppleva dessa miljöer.
Promenaden synliggör strandlinjerna genom en sammanhållen gestaltning av gångstigar och kajkanter. Ge-

staltningen kan ske genom återkommande materialval,
belysning och mötesplatser. Strandområdet aktiveras genom delvis nya funktioner som följer promenaden men
framförallt genom att befintliga sammanhang och funktioner synliggörs och utvecklas. Strandpromenadens centrala delar utvecklas tillsammans med ny bebyggelse men
det är framförallt relationerna mellan land och vatten och
mellan bebyggelse och naturen som är viktiga att utveckla
när strandlinjerna knyts samman.
Vision 2030
Visionsbyggstenarna Mariestad – den stolta Sjöstaden och
Mariestad – den naturliga mötesplatsen samt i viss utsträckning Mariestad – internationellt modellområde och Mariestad - centrum för trädgårdens hantverk är knutna till det
här temat.

1.
1. Tidan är en dold resurs mitt i Mariestad. Bilden
visar koloniområdet Västeräng från vattnet.
2. Utökad verksamhet i tillfälliga bodar har utvecklat inre hamnen som målpunkt för många.

2.

3.

3. Tillgängligheten till strand- och vattenområden
vid Västra Ekudden kan förbättras.
4. Temporära aktiviteter synliggör strandpromenadens potential.
5. Gästhamnen är viktig för att aktivera strand-

4.

5.

promenaden.
6. Runstenen vid Västeräng kan förstärkas som målpunkt längs Tidan.
7. Vinteraktivitet vid Ekudden.

6.

7.
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T E M A • Koncentration
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betydelsefulla
bef. funktioner

Tema koncentration
Som nämnts tidigare är Stockholmsvägen och Göteborgsvägen Mariestads huvudstråk med viktiga kopplingar ut i
landet och med en samlande funktion för rörelsemönster
genom staden. Med utgångspunkt i hur vardagliga rörelsemönster för olika trafikslag ser ut inom, till och från Mariestad och tack vare att vägsträckan i dag är relativt gles har
den potential att ytterligare förtätas med innehåll med fokus
på handel och verksamheter. Samlade aktiviteter bildar noder som kan ge underlag för fler aktiviteter. Stråket är även
genom servicefunktioner och kollektivtrafik väl lämpat för
förtätning av bostäder. Sett till Mariestads nuvarande relationer till sin omgivning och framtida förändringar kring
bebyggelsemönster och infrastruktur är det även viktigt att
utgå från huvudstråkets förutsättningar. Var prioriteringar
av olika funktioner sker beror på hur de stärker helheten.
Längs stråkets centrala delar föreslås ny bebyggelse med
blandat innehåll av handel, verksamheter och bostäder. Tillsammans med trafikflöden längs E20 kan området vid Hag-

1.

gården förstärkas som handelsområde och för funktioner
som stödjer pauser i vägresandet av olika slag. Längs med
de delarna av Stockholmsvägen och Göteborgsvägen som i
dag omges av bostadsområden finns störst potential för ny
bostadsbebyggelse tack vare god kollektivtrafiksförsörjning
och glesa bebyggelsemönster.
Genom att samla aktiviteter och förtäta längs stråket förstärks befintliga noder som över tid kan spridas. På så sätt
utvecklas på sikt bebyggelsen inom Mariestad som mer
funktionsblandad, med kortare avstånd mellan service,
bostads- och verksamhetsområden.
Vision 2030
Det här temat knyter an till visionens Mariestad – en naturlig mötesplats, Mariestad – internationellt modellområde,
Mariestad - ledande inom hantverkets akademi samt Mariestad - centrum för trädgårdens hantverk.

3.

2.

1. Torghandel aktiverar centrum och bidrar till
centrumhandeln.
2. Stora outnyttjade parkeringsytor möjliggör förtätning av fler verksamheter.

4.

3. Torget är en viktig vardaglig mötesplats i Mariestad i mötet mellan Stockholmsvägen och Göteborgsvägen.
4. Korsningen Leverstadsvägen – Göteborgsvägen är
ett område som kan förtätas med ny bebyggelse.
5. Tillgängligheten till strand- och vattenområden

5.

6.

vid Västra Ekudden kan förbättras.
6. Bakluckeloppis är ett exempel på en temporär
aktivitet som aktiverar Haggården.
7. Vid Badhusbron möts Tidans och Göteborgsvägens
kvaliteter.

7.
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T E M A • Tvärkopplingar
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nya funktioner
betydelsefulla
bef. funktioner
Världsparken
kopplingar gc
kopplingar bil
bef. gångstråk
nytt gc-stråk
nytt verksamhetsområde
förtätning odling
förtätning bostäder
förtätning verksamheter
barriärer

Tema tvärkopplingar
På grund av de geografiska förutsättningarna, Tidans sträckning och bebyggelsens historiska utveckling har det genom
Mariestad etablerats fysiska, sociala och mentala barriärer.
Tidan omges av industrimiljöer som förhindrar kopplingar
mellan Mariestads västra och östra delar. Bebyggelsemönster och olika verksamheter skapar mentala avstånd som är
större än de faktiska avstånden, där till exempel Katthavets
verksamhetsområde skapar en barriär mellan centrum och
bostadsområden öster ut. Infrastruktur skapar separerade
enklaver av bebyggelse med olika innehåll och tyngre infrastruktur, som till exempel Marieforsleden och järnvägen,
som försvårar passagemöjligheten.

arna är framförallt fysiska kopplingar i form av gång- och
cykelbanor och broar. Samtidigt är förhoppningen att nya
möjligheter att röra sig i staden också skapar nya relationer
mellan olika områden. Därför behöver nya tvärkopplingar
kombineras med temporära aktiviterer och funktioner som
även skapar mötesplatser och samverkan.

För att möjliggöra nya sätt att röra sig mellan Mariestads
olika delar samt stödja en blandad bebyggelseutveckling och
nya funktioner har ett antal nya tvärkopplingar identifierats. Dessa kopplar samman befintliga bebyggelseområden
där det i dag finns svaga fysiska kopplingar. Tvärkoppling-

Vision 2030

Ett viktigt pågående projekt för att knyta samman bostadsbebyggelsen på ett nytt sätt är Världsparken som skapar ett
sammanhängande grönt stråk runt staden. Samtidigt som
Världsparken etablerar nya relationer kompletterar parken
den befintliga staden med nya miljöer och rumsliga kvaliteter.

Mariestad – en naturlig mötesplats, Mariestad – den stolta
Sjöstaden samt i viss utsträckning Mariestad - Internationellt modellområde är de visionsbyggstenar som temat
Tvärkopplingar främst relaterar till.

2.

1.

1. Hamnbron är ett exempel på en befintlig tvärkoppling.
2. Nya passager längs och över Tidan möjliggörs med
nya tvärkopplingar.

3.

3. Längs Tidan finns områden som aktiveras på ett
nytt sätt genom tvärkopplingar.
4. Äldre bebyggelse inom Katrinefors utgör kulturhistoriskt intressanta miljöer.
5. Behovet av säkra tvärkopplingar synliggörs ofta av
befintliga rörelsemönster i staden.

4.

5.

6. Värdefulla miljöer tillgängliggörs genom nya
tvärkopplingar.

6.
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T E M A • Regional samverkan
ÖREBRO

v26, Inlandsvägen

Besöksmål
MARIESTAD

Göta Kanal

Biosfär - Vänerkulle

LIDKÖPING

Kinnekullebanan

Regionpark v26
E20

Västra stambanan

Skaraborgs resecentrum

JÖNKÖPING
GÖTEBORG

1.

2.

3.

4.

5.

1. Götakanal är ett av de besöksmål som lockar flest besökare till
Skaraborg varje år.

4. E20 utgör en av de viktigaste kommunikationsstråken regionalt och
nationellt.

2. Vänern är en av Mariestads viktigaste resurser för besöksnäring och
boende.

5. Göteborgsvägens och Stockholmsvägens direkta anslutningar till det
regionala vägnätet stärker handelsetableringar i Mariestads centrum.

3. Genom att synliggöra landskapets omväxlande karaktär kan mentala
avstånd mellan städerna i Skaraborg minskas.
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Tema regional
samverkan
Samband och förutsättningar i en regional skala är av stor
betydelse för de lokala utvecklingsmöjligheterna. Därför är
regional samverkan av stor betydelse för att hantera många
frågeställningar med relevans för utpekade delprojekt.
Den tematiska kartläggning som är genomförd för Mariestad i
ett regionalt sammanhang utgår från de delprojekt som identifierats. Syftet är därmed att visa att nyckelprojekt som stödjer,
stärker och styr möjligheten att genomföra lokala delprojekt
måste identifieras och hanteras i många skalor. Vilka intressenter som är relevanta att genomföra förhandlingar och överenskommelser med måste identifieras delregionalt, regionalt eller
nationellt för att få verkan för del- och nyckelprojekt.

tiva resmöjligheter för olika trafikslag utvidgas upplevelser
för vardagsresenärer och turister.
Västra stambanan

Västra stambanan är en av Skaraborgs viktigaste kommunikationsleder. Resecentrum i Töreboda fyller en viktig funktion för regionala arbets- och studieresor.
Skaraborgs resecentrum

Bytesmöjligheterna vid Skövdes resecentrum är mycket viktiga för kollektivtrafiksförbindelserna till och från Mariestad.
Genom att förenkla byten och samband mellan pendelparkering, busshållplatser och tåg kortas restider. Skövdes resecentrum bör betraktas som Skaraborgs resecentrum.

Nyckelprojekt
Biosfärsområde

Kinnekullebanan

Samarbetet mellan Lidköping, Götene och Mariestad inom
Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle bör stärkas än mer.

Direkta tågförbindelser ger viktiga relationer och anknytning till Lidköping, Göteborg och Örebro. En modernisering och elektrifiering är viktig för banans fortsatta utveckling. Tågförbindelsen till Mariestad och järnvägsstationen
är betydelsefull som kommunikationsmöjlighet men även
som identitetsbärare.

Besöksmål

Genom att med Mariestads besöksmål som utgångspunkt
knyta samman Biosfärsområdet och Kinnekulle med Götakanal kan målsättningen att skapa ett samlat besöksmål
skapas. Syftet med detta är att skapa en exportmogen destination. Centralt för detta arbete är att till de stora besöksmålen knyta mindre målpunkter och service i nätverk
för att utveckla och synliggöra de kvalitativa resvägarna, boende- och matutbudet.
E20

Utbyggnaden av E20 för att skapa en säkrare vägmiljö som
även minskar restider inom och till och från regionen är
ett regionalt nyckelprojekt. Förbättrade förutsättningar för
transporter stärker befintligt näringsliv och ger förutsättningar till nya etableringar genom att utöka arbetsmarknader.
Regionpark väg 26

Väg 26 är som tidigare beskrivits som en av de viktigaste
infrastrukturella kopplingarna för Mariestad i ett regionalt
perspektiv. Genom att aktivt utveckla gestaltningen och
betona landskapet och funktioner längs med vägen mellan
Mariestad och Skövde utvecklas både trafiksäkerheten och
relationerna mellan städerna. Genom att synliggöra alterna-

Boende

Mariestad kan i ett regionalt perspektiv erbjuda både befintliga och nya unika boendemiljöer nära både vatten, service
och handel. Men boendemiljöerna måste kommuniceras i
ett regionalt sammanhang tillsammans med utbud vad gäller arbetsmarknad, kultur- och fritidsaktiviteter för att motsvara attraktiva livsmiljöer som återfinns i andra regioner i
Sverige. Därför behöver en regional samverkan ske för att
gemensamt stärka regionen och därmed stärka Mariestads
lokala satsning på sjönära boende.
Näringsliv

Genom utbyggnad av E20, väg 26 och Kinnekullebanan
stärks Mariestads strategiska position i det nationella och
regionala infrastrukturnätet. Därmed ökar attraktiviteten i
industrimark längs med E20. Samtidigt krävs, på ett liknande sätt som för boendemiljöer, att infrastruktursatsningar,
samarbeten inom näringslivet och kvaliteter vad gäller boendemiljöer och livsmiljöer samordnas i ett regionalt perspektiv. På så sätt kan Skaraborg stärkas som lokaliseringsplats för ny industri och nya verksamheter.
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DELPROJEKT•
Delprojekt

Nyckelprojekt

Delprojekten som redovisas är i de flesta fall knutna till
specifika geografiska platser. Men genom att benämna
dem som projekt och inte delområden är ambitionen att
visa på dess påverkan på Mariestad som helhet. Samtidigt
som det, i det fortsatta arbetet med projekten, är viktigt
att de studeras utifrån sina relationer och samband och
inte som avgränsade geografiska områden. I genomförandeprocessen av FÖP Mariestad är det viktigt att arbeta
med projekten utifrån hur de relaterar till och påverkar det
omgivande stadslandskapet. Delprojektens identifierade
relationer och samband är genom FÖP Mariestad enbart
översiktligt redovisade i de tematiska kartläggningarna
och i följande redovisningar av projekten var för sig.

Alla projekt påverkar sin omgivning utanför den geografiska plats som projektet placeras i. En ny byggnad skapar
nya rörelsemönster i staden. Ett nytt innehåll i en byggnad eller i ett stadsrum förändrar vardagliga aktiviteter
och rörelsemönster. En ny väg skapar nya möjligheter att
röra sig på. Erfarenheter och minnen av aktiviteter och
verksamheter i stadens rum skapar nya tolkningar och nya
identiteter för det enskilda stadsrummet och för staden
eller regionen i sin helhet.

I följande kartor, illustrationer och i text redovisas kortfattat delprojektens karaktär och dess huvudsakliga funktioner och betydelse för att genomföra FÖP Mariestads
övergripande principer. Delprojektens funktioner beskrivs
huvudsakligen enligt fyra kategorier. Dessa funktioner redovisas som nyckelprojekt.
Kopplingar: Avser nya fysiska förbindelser. Dessa kan gälla
för olika trafikslag. Kopplingarna utgör i huvudsak förbindelser som i dag saknas mellan befintlig infrastruktur eller
mellan stadens olika områden. De flesta kopplingar som
redovisas gäller för gång och cykel.
Funktion: Avser nytt innehåll som har stor betydelse för att
förändra rumsliga förutsättningar för det specifika delprojektet eller för stadens utveckling i stort.
Bebyggelse: Avser de områden där ny bebyggelse är lämplig
och förstärker den fördjupade översiktsplanens övergripande principer.
Relationer: Avser nya sammanhang som stödjs av förändringar av den fysiska miljön men som framförallt skapas
med hjälp av aktiviteter och arrangemang. För de flesta
delprojekt pekas temporära projekt ut som inledande förändringar för att över tid förändra den fysiska miljön mer
permanent. Detta är viktigt för att både förstå de platsspecifika förutsättningarna men även för att skapa en delaktighet i förändringsarbetet.
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Inom varje delprojekt redovisas nyckelprojekt eftersom de
bedöms som projekt som har kapacitet att starta, driva och
samordna de förändringar som behövs för att uppnå FÖP
Mariestads målsättningar. Denna redovisning är också ett
sätt att dela upp övergripande frågeställningar i mindre
projekt som är lättare att genomföra.
Utvecklingen av Mariestad kan inte förlita sig på att problem enbart kan byggas bort genom nya fysiska byggprojekt eller att framtida möjligheter måste ges en fysisk form
innan de blir synliga. Stadens identiteter och det enskilda
rummets identiteter skapas i en kombination av rummets
fysiska förutsättningar, rummet relationer till andra rum
och berättelser som omger rummet. FÖP:en försöker därför även inarbeta aspekter av rummet som inte byggs fysiskt. Nyckelprojekt som redovisas kan därmed även ses
som bärare av berättelser, utgöras av temporära projekt
som skapar nya berättelser om staden och som projekt
som samlar kommunens förvaltningar kring gemensamma projekt.

Centrum
Teman: Strandpromenaden, Koncentration, Tvärkoppling
Centrum som delprojekt är snarare en samlad redovisning
av vilken betydelse de övergripande principerna och övriga
delprojekten får för utvecklingen av Mariestads centrum än
ett tydligt enskilt delprojekt. Ambitionen är att resultatet av
de tre övergripande principerna gemensamt stärker centrum. Historiskt har Mariestads centrum varit välavgränsat
av Tidan och Vänern. Men utifrån dagens relationer är det
viktigt att förstå att betydelsen av centrum varierar beroende
på perspektiv och frågeställning. Centrum i form av det
centrala området är fortfarande viktigt som identitetsbärare
för hela Mariestad.
Nyckelprojekt:
A. Temporära projekt. Genom att öppna
upp stadens rum för och stödja arrangemang, evenemang och initiativ från förenings- kultur- och näringsliv skapas händelser som befolkar, aktivera och utvecklar
centrum.

+ kallbadhus

B. Handelssamverkan. Pågående arbete
mellan kommunen, handel och fastig-

båtförvaring

hetsägare i syfte att samordna satsningar
och strategier. Är ett centralt projekt för
att identifiera konflikter och samla gemensamma resurser.
C. Tvärkopplingar. Handel och verksamheter i Mariestads centrum beror till stora
delar på flöden av människor och möjligheten att ta sig till, genom och från Mariestads centrala delar. Längs med Vänern och
Tidan kopplas befintliga gångvägar samman till en sammanhängande strandpromenad. Passagen mellan Kungsgatan och
Magasinsgatan återöppnas. För att tydligare knyta Katthavet och tätortens östra delar
till centrum och förstärka rörelsemönster
både genom Gamla stan och Katthavet
skapas en tvärkoppling från Resecentrum
över bangården.
D. Stadsbadet är en viktig symbol för
Sjöstaden och möjligheten att bada mitt
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+
+
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++*+ +hållplats+
*
fickpark
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+
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*
*
**
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+ C
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+
högskoleplattform - etableringar
+
GU
murgård +
+ + + biblioteket
+
lekplats+
+ musikskolan
+
C
+
+
byggård
trädgårdsmästeri +
*
*
+
*
universitetsparken
+* vildmarken+
+ A
hamn
husbilsparkering

synliggöra vatten

+

fisktrappa

i Mariestad. Stadsbadet är även ett viktigt
konkret projekt för att stärka Mariestad
som Sjöstaden.

*

+utsiktstorn

sjöhagaparken

+hållplats

betydelsefulla bef. funktioner
nya funktioner
förtätning bostäder
förtätning verksamheter
förtätning odling
ny etablering bostäder
ny etablering bostäder,
särskild utredning
ny etablering verksamheter
bef. gångstråk
nytt gångstråk
ny koppling bil
strandpromenad
världsparken
båtverksamhet
badplatser
park
dagvatten
betydelsefulla associationer
betydelsefulla relationer

Illustrerande karta över delprojekt Centrum.
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Högskoleplattformen
Teman: Strandpromenaden, Koncentration, Tvärkoppling
Mariestads högskoleplattform är ett projekt som konkretiserats mer och mer sen kommunens vision skrevs. Högskoleplattformen syftar till att samla och etablera flera utbildningar på universitets- och högskolenivå i Mariestad. I dag
har högskoleplattformen en tydlig förankring i Institutionen för kultur vård vid Göteborgs universitet och därmed
en förankring i hantverkskunskap. Plattformen som delprojekt har beroende på lokalisering av utbildningslokaler, studentboenden, inkubatorsverksamhet, övriga anläggningar
mm stor inverkan på den fysiska planeringen och möjligheten att utveckla Mariestadstätort i riktning mot planens
övergripande principer.

+stadsbadet
+ folketspark

biosfär

+

C
sjöhagaparken

hotell +
resecentrum
+ +lekpark
+
gamla stan
+
Landskapsvårdsyta
Landskapsvårdsyta
+hållplats
hotell +
+
+
*
fickpark
+
+
hållplats
*
+återanvändningscentral
Nyckelprojekt:
**
lekmiljö +
fängelset
+ Johannesberg
A. Projektorganisation. För att driva arstadsparken
tidigare anläggningar
+
betet med högskoleplattformen behövs
+ marieholmGU högskoleplattform - etableringar
murgård ++
C
en projektorganisation som samordnar
Landskapsvårdsyta
+ B + +badhus+ biblioteket
musikskolan
+
lekplats +
+byggård hotell
resurser och identifierar utbildningsmilträdgårdsmästeri +
+ hållplats +
jöer som kompletterar och stärker de
universitetsparken
+* vildmarken+
+
befintliga.
fisktrappa +
synliggöra vatten
B. Universitetsparken. Anläggningspro-

jektet kring Universitetsparken (Gärdesparken) består i att samla befintliga
utbildningar och skapa nya utbildningslokaler centralt i Mariestad för att synliggöra betydelsen av studenterna och

+ hållplats +utsiktstorn

*

utbildningarna.
C. Inkubatorsverksamhet som ger stöd
för att etablera verksamheter och näringar som följd av lokala utbildningar
är viktig för en långsiktig ekonomisk utveckling i Mariestad.
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+kalkugn

Illustrerande karta över delprojekt Högskoleplattform.
Teckenförklaring finns på nästa sida.

Sjöstaden
Teman: Strandpromenaden, Koncentration
Exploatering av den tidigare handelshamnen möjliggör i
ett regionalt perspektiv unika sjönära boende- och verksamhetsmiljöer samtidigt som området öppnas upp för en
större mångfald av användningsområden som synliggör
Mariestads läge vid vattnet. Området har under de senaste
åren förändrats mot att bli ett vistelserum för många. En
viktig orsak är placeringen av den nya hamnbron som öppnar upp inre hamnen på ett nytt sätt och nya aktiviteter och
program i området.

Nyckelprojekt:
A. Temporära projekt. I området har det
under de senaste åren genomförts ett antal tillfälliga evenemang och projekt med
syfte att levandegöra området. Detta är
projekt som måste utvecklas vidare och
återkomma genom hela etableringsprocessen för att stärka Strandpromenaden
och hamnområdet som ett viktigt gemensam rum i staden.

+ kallbadhus

B. Strandpromenaden. Det går i dag

båtförvaring

att röra sig längs med större delen av
Strandlinjen inom tätorten. Men genom
medveten gestaltning och ett fåtal nya
kopplingar stärks strandpromenaden
som områdets sammanhållande rum, ett
ramverk för ny bebyggelse.
C. Stadsbadet är en viktig symbol för
Sjöstaden och möjligheten att bada mitt
i Mariestad är ett viktigt konkret projekt
för att stärka Mariestad som Sjöstaden.
D. Båtförvaring. I dag används stora
delar av hamnpiren för båtförvaring.
Genom att vintertid samla båtarna på
pirens yttre del kan ny bebyggelse påbörjas i de inre delarna. Båtförvaring kan
samordnas med ställplatser för husbilar
sommartid.
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betydelsefulla bef. funktioner
nya funktioner
förtätning bostäder
förtätning verksamheter
förtätning odling
ny etablering bostäder
ny etablering bostäder,
särskild utredning
ny etablering verksamheter
bef. gångstråk
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park
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betydelsefulla associationer
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Illustrerande karta över delprojekt Sjöstaden.
F Ö P M A R I E S TA D 2 0 1 3 - 2 0 3 0

77

Tvärkopplingar över Marieforsleden.

Marieforsleden
Tema: Tvärkoppling
Genom att förlänga anslutande tvärgator över Marieforsleden förstärks rörelsemönster i dessa knutpunkter. Världsparken som i vissa punkter är anlagd längs med Marieforsleden ses som en del av tvärkopplingarna. På så sätt
förstärks relationer till stora delar av Mariestad. Föreslagna
tvärkopplingarna samverkar med varandra för att knyta
samman staden på ett nytt sätt.

Marieforsleden är en viktig genomfartsväg som förbinder
Mariestads yttre delar med varandra och med centrum.
Samtidigt utgör Marieforsleden på många ställen en barriär som försvårar att röra sig mellan områden som ligger
på olika sidor. Syftet med nya tvärkopplingar är att skapa
trafiksäkra möjligheter för lätta trafikanter att korsa Marieforsleden. Där Södra vägen och Leverstadsvägen, som
ansluts till de nya tvärkopplingarna, möter Göteborgsvägen är i dag busshållplatser och viss handel lokaliserad.

+
+

*
*
*

Nyckelprojekt

betydelsefulla bef. funktioner
nya funktioner
förtätning bostäder
förtätning verksamheter
förtätning odling
ny etablering bostäder
ny etablering bostäder,
särskild utredning
ny etablering verksamheter
bef. gångstråk
nytt gångstråk
ny koppling bil
strandpromenad
världsparken
båtverksamhet
badplatser
park
dagvatten
betydelsefulla associationer
betydelsefulla relationer

A. Tvärkopplingar. Nya korsningar är
viktiga för att på ett trafiksäkert sätt
hantera all den trafik som i dag sker
över Marieforsleden.
universitetsparken

+

+

lekplats

bef. gångtunnel

B
lekplats
Lockerudskolan
Lockerudsgården
lekplats

+
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lor, förskolor och barn och vuxna i om-

Vadsbogymnasiet

rådet utvecklas de lokala lekmiljöerna.

+ Sporthall

Genom gemensamma teman skapas
nya relationer över Marieforsleden.

Netto
(närbutik)

lekplats

B. Lekmiljöer. Tillsammans med sko-

+ Tunaholmsskolan

+

Lekmiljöprojektet används även för

+
+ lekplats

+Kronoparksskolan

att kartlägga områdets förutsättningar

+
+ + Flitiga
*Lisan skola
hållplats

i detalj.

Tempo
(närbutik)

C. Kolonilotter. För att stärka Lock-

A

+ världsparken
++pulkabacke

+ C*
+

erudsparken som en gemensam mö-

+lekplats

+kojor + förskola
tennisbanor +
A + världsparken
bef. odling +
återvinningstation +

+*
+
*+ hållplats
*+

tesplats för många utvecklas delar av
området i anslutning till lekmiljöerna

+ Elvärket

*

som kolonilotter. Elever från skolor och
förskolor deltar i koloniområdet genom
gemensamma odlingslotter. Som stöd
och inspiration för elevernas odling kan
Dacapos trädgårdsstudenter bjudas in.

Illustrerande karta
över delprojekt Marieforsleden.
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Nolskogen
Tema: Strandpromenaden
Nolskogen är ett av de områden som i tätortens ytterområden är planlagt för framtida bostadsbebyggelse. Områdets västra delar har utsikt över vattnet och utgör därför
de första etapperna av områdets utbyggnad. Området är
i dag ett mycket viktigt rekreationsområde för boende i
närliggande kvarter. Möjligheten att röra sig direkt från
befintlig bebyggelse till skogsområden bevaras genom att
naturområden mellan ny och befintlig bebyggelse skapas.
För att Nolskogen ska bli ett integrerat område med befintlig bebyggelse är det viktigt med nyckelprojekt som
skapar starka relationen mellan nytt och befintligt. Bebyggelsen som eftersträvas är en blandning av olika boendeformer för att öka mångfald och förbättra möjligheterna
för området att förändras över tid.

Nyckelprojekt:
A. Anslutningar. Placeringen av infartsväg
samt gång- och cykelvägar till Nolskogen
har stor betydelse för hur det nya området
kan integreras med befintlig bebyggelse. Förbindelser som ansluter till Bergsgatans västra
delar ökar förutsättningar för nya och befintliga handelsetableringar i Katthavet.
B. Lekmiljöer. Gemensam lekmiljö för Nolskogen och Högelidsområdet utgör en viktig
gemensam målpunkt och mötesplats. Nya
och befintliga lekmiljöer kan ges gemensamma teman för att stärka sammanhang och
variera lekupplevelser.
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Illustrerande karta över delprojekt Nolskogen.

+

Teckenförklaring finns på föregående sida.
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Förrådsgatan Mariagatan
Teman: Strandpromenaden, Tvärkoppling
Mellan Mariestads västra och östra delar ligger ett större
industriområde som samtidigt som det delar staden utgör kvaliteter och kontraster till det omgivande stadslandskapet. Tack vare att området i dag är otillgängligt
finns det mitt i staden relativt orörd natur på de öar som
ligger i Tidans forssystem. Syftet med en ny förbindelse
mellan Mariagatan och förrådsgatan är att tillgängliggöra området på ett nytt sätt och knyta det till en sammanhängande strandpromenad. För områdets framtida
utveckling är högskoleplattformens och utvecklingen av
Universitetsparken central. Därför beror Tvärkopplingen
mellan industrierna på nya förbindelser längs med Tidan
över Göteborgsvägen.

Nyckelprojekt
A. Förberedande aktiviteter. Som första steg för
att undersöka områdets möjligheter genomförs
evenemang och tillfälliga aktiviteter längs med
strandpromenaden. För att skapa en lokal delaktighet bland de som i dag bor och verkar i området bjuds dessa in för gemensam kartläggning.

*
+

B. Bro över Tidan. Tidan är vid forsarnas södra
sida dämd och längs med dammarna finns det
dambroar som i dag är stängda. Med hjälp av en
öppnad bro kopplas stränderna samman och området tillgängliggörs på ett nytt sätt. Över tid kan
området utvecklas med bryggor och mötesplatser.
C. Strandpromenaden. Ett viktigt syfte med
kopplingen Mariagatan-Förrådsgatan är att etablera en strandpromenad som följer Tidan genom
tätorten. Genom att skapa promenader längs
med vattnet som ger bättre tillgänglighet synliggörs vattnet på nya sätt vilket förstärker Mariestad
som Sjöstad. Som ett nyckelprojekt för att växla

+
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D +
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ut potentialen i kopplingen mellan Mariagatan

utsiktstorn

och Förrådsgatan behöver nya förbindelser förbi

*

Göteborgsvägen och Järnvägen skapas.
D. Gångväg. I dag ligger Industrierna Electrolux
och Metsä-Tissue sida vid sida med ett gemensamt staket. Men det finns markområden som gör
det möjligt att koppla samman området vid Tidan
med Förrådsgatan. På så sätt skapas en längsgående förbindelse som tillgängliggör staden på ett

+*
+
*+ hållplats

*

sporhall
+kolonilotter
+ fiskeklubb

A

Elvärket

historiskt intressanta industrimiljöerna, planteringar och belysningsprojekt synliggörs områdets
verksamheter och betydelse för Mariestads historiska utveckling.
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betydelse för
Mariestads utveckling

nytt sätt. Genom att kombinera en ny förbindelse
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båtverksamhet
badplatser
park
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Illustrerande karta över delprojekt
Förrådsgatan - Mariagatan.

Haggården
Teman: Strandpromenaden,
Koncentration, Tvärkoppling
Haggården fungerar i dag som handels- och verksamhetsområde och
som entré från väster och söder till
Mariestads tätort. Längs områdets
östra gräns går Tidan som i dag är en
outnyttjad resurs. Placeringen längs
Tvärkoppling under järnvägen bakom Coop.
med Göteborgsvägen och nära E20
gör att området fungerar för både pausfunktioner för resande och som handelsområde med stort upptagningsomtigt att spara jordbruksmark och koncentrera handel och
råde i kommunen och angränsande kommuner. Området
verksamheter inom mindre, mer aktiverade områden. Anhar genom sin placering potential att ytterligare utvecklas
greppsätt kring bebyggelse och trafik som möjliggör att
dels genom förtätning och dels genom nyetableringar söförtäta områden som redan i dag är väl försedda med inder och norr om befintligt område. Samtidigt är det vikfrastruktur bör prioriteras.

+*
kolonilotter
+
*+hållplats
*+
+* +
Världsparken
Elvärket +
+
++ +

Nyckelprojekt
A. Temporära aktiviteter. För att synliggöra
områdets viktiga funktion som vardaglig
mötesplats kan arrangemang, evenemang
och aktiviteter användas för att levandegöra området ytterligare, både vid handelsetableringarna och längs Tidan.

+
+

B. Strandpromenaden. Genom att visa
vattnet och anlägga stigar längs Tidan mot

+
arriä

tal b

Mariestads centrum och mot Ullervad ska-

Men

+kolonistugor +Handelsträdgård + +

r

A

pas förutsättningar att utveckla platsspecifika kvaliteter i det i dag relativt generella

betande djur

området.
C. Tvärkopplingar. Trots de korta avstån-

avståndet stort. Genom en ny tvärkopp-

C

+

möjligheter att röra sig till området. Vid

öster om Tidan. En ny tvärförbindelse
är viktig för att skapa nära kommunikationsmöjligheter mellan nya och befintliga
områden. Även en ny E20-dragning bör
betraktas som en tvärkoppling. Utformningen och gestaltningen av anslutningar
är avgörande för att potentialen i Haggården och Sund ska utnyttjas maximalt.

+
+ ++konstprojekt

B +

+

regional
handelsetablering
Kyrkan

närliggande bostadsbebyggelse skapas nya

verksamheter finns markområden inköpta

runsten

Södra stadsdelsparken
Leksberg

ling till Leksbergsvägen och vidare till

ytterligare behov av tomtmark för nya

+

+

den mellan bostadsbebyggelse och handelsområdet vid Haggården är det mentala

+

+

+

skola

A + fickpark

+ +
+
+ +
fickpark+
+

bankomat

Siktlinje mot Domkyrkan
Sund

+

C

+ grillplats
A

+
+ + konstprojekt +
+ bensin + rastplats
pausfunktion E20
+
A + bankomat A
+ betande djur
+ ny bro med passage längs Tidan

utformningen av framtida
avfarter och dragning av E20
är avgörande för utvecklingen
av Haggården och Sund

ridhuset

+

Illustrerande karta över delprojekt Haggården.
ny dragning och
anslutning E20

Teckenförklaring finns på föregående sida.
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Nyckelprojekt
A. Förberedande aktiviteter. Tillsammans med
fiskeklubben, Elvärket och verksamma i området
kartläggs kopplingen mer i detalj inför genomförandet. Förutsättningarna för området kan även
testas genom temporära aktiviteter och evenemang.
B. En ny bro över Tidan är central för att skapa
nya relationer mellan Tidans västra och östra sida.

Tidankanalen

Men för att möjliggöra nya relationer måste bron

Teman: Strandpromenaden, Koncentration, Tvärkoppling

mötesplats, grillplats/kök, utegym, information

kompletteras med funktioner som gör den till en
om fiske mm.

Tidankanalen är ett delprojekt som syftar till att skapa nya
sammanhang mellan Mariestads västra och östra delar. Att
tvärkopplingen ansluter till Göteborgsvägen i Leverstadsvägens förlängning är viktigt för att öppna för ytterligare
möjlighet till aktiviteter och program kring korsningen.
Kring korsningen med Leverstadsvägen finns i dag flertalet verksamheter lokaliserade tillsammans med hållplats
för bussar. Samtidigt som Tidan utgör en fysisk barriär
genom Mariestad har den stor betydelse för Mariestads utveckling. Genom att öppna upp för en sammanhängande
promenad längs med vattnet synliggörs Tidans kvaliteter och historiska betydelse. Föreslagna tvärkopplingarna
samverkar med varandra för att knyta samman staden på
ett nytt sätt.

C. Koloniområde. Längs kopplingen anläggs nya
kolonilotter. Elever från skolor och förskolor kan
delta med gemensamma odlingslotter. Som stöd
och inspiration för elevernas odling kan Dacapos
trädgårdsstudenter bjudas in. Området söder om
Katrinefors innehåller redan i dag aktiviteter med
relationer till matproduktion. Genom att synliggöra samband mellan odling, djurhållning och
vattenhantering kan tvärkopplingens specifika
kvaliteter förtydligas som synliggör sammanhang
mellan matproduktion och dagvattenhantering.
Odlingsmiljön kombineras med Världsparken
som ger ett sammanhang till en stor del av staden.

+ trädgårdsmästeri

D. Förtätning. Vid korsningen mellan Leverstads-

+ vildmarken
+ fisktrappa

synliggöra vatten

vägen och Göteborgsvägen finns möjligheter att

+

idrottsområde
förtäta med ny bebyggelse.
Genom en tvärkopp-

ling över Tidan kan korsningens betydelse och
placering i förhållande till stadens rörelsemönster
öka. Därmed förbättras möjligheterna att etablera

+ hållplats +

utsiktstorn

verksamheter i gatuplan i nya byggnader.

+ Flitiga
*Lisan

+ Kronoparksskolan
+ världsparken
+
+

*
*
*

betydelsefulla bef. funktioner
nya funktioner
förtätning bostäder
förtätning verksamheter
förtätning odling
ny etablering bostäder
ny etablering bostäder,
särskild utredning
ny etablering verksamheter
bef. gångstråk
nytt gångstråk
ny koppling bil
strandpromenad
världsparken
båtverksamhet
badplatser
park
dagvatten
betydelsefulla associationer
betydelsefulla relationer
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förskola

+

+*
+
*+ hållplats
*D ElvärketA

sporhall A
+kolonilotter
+ fiskeklubb

*+B+

C

A

+

++

lekplats

Grangärdets skola

grillplats

världsparken

+

bef. odling

+

betande djur

Landskapsvårdsyta

+ kolonistugor
+ idrottsområde
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Illustrerande karta över delprojekt Tidankanalen.

+

Katthavet
Tema: Koncentration
Katthavet är ett centralt beläget verksamhetsområde i tätorten som även innehåller bostäder, handel och kontorslokaler, framförallt längs med Stockholmsvägen. Genom att
prioritera etableringar av verksamheter som kan kombineras med bostäder kan området på sikt förstärkas som ett
blandat stadsområde.
Nyckelprojekt
A. Temporära projekt. För att visa områdets
möjligheter genomförs evenemang och tillfälliga aktiviteter. På så sätt kan området testas
temporärt vilket ger kunskap om framtida prioriteringar.
B. Förtätning. Längs med Stockholmsvägen
finns flera lucktomter som genom ny bebyggelse och gestaltning minskar upplevelsen av
Stockhomsvägen som genomfartsgata och förtydligar områdets centrala placering i staden.
C. Nya sammanhang. När Nolskogen utvecklas kommer rörelsemönster genom Katthavet
påverkas vilket med rätt gestaltning kan användas för att utöka möjligheten till handelsetableringar i Katthavet. Mot Resecentrum är i dag

småbåtshamn

förbindelserna svåra på grund av att järnvägen

+ kallbadhus

utgör ett fysiskt hinder.
D. Strandpromenaden. Katthavshamnen, båtförvaring och ny bebyggelse kommer aktivera

C

+
båtförvaring

strandpromenaden och förändra relationen
mellan centrum och bebyggelsen längs med
Strandvägen. En förtätning av händelser och
nya program längs med vattnet kommer förstärka Katthavets relation till vattnet.
E. Reningsverket är placerat centralt i Katthavet. Genom åtgärder som kan minska riskavståndet kan den närliggande bebyggelsens
innehåll varieras mer än vad som är möjligt i
dag. Viktigt för reningsverkets kapacitet är dagvattenhanteringen. Genom smarta lösningar
kan kretsloppstänkande och biosfärområdets
ambitioner synliggöras. Förbättringar på ledningsnätet och reningsverket medför även att
badvattenkvaliteten i Mariestadsfjärden förbättras. Dagvattenhanteringen kan inom Katthavet,
som har stor andel hårdgjorda ytor, lyftas fram
som rumsliga kvaliteter.

hamn

+
+ stadsbadet

+ brygga
+ småbåtshamn + Världsparken
+båthantering
A
+fotbollsplan
förvaring

+Maritimt centrum
D
+
+
E synliggöra vatten
+E
reningsverk
+ gamla stan
bryggdäck
resecentrum
Sjöhaga+lekpark
+
+
parken
+
+
gästhamn+
C+ + hållplats handelsetableringar
+hållplats
+
+
*
*
+
+
gamla
+
++ A + + inkubator+(Johannesberg)
+ + återanvändningscentral
torget ++ * A
nya+
torget
* + Ekhamraskolan
lekplats +
*B*
+
+badhus
stadsparken
Biblioteket
högskoleplattform +
+ musikskolan
riskområde reningsverk

+

+ idrottsområde
Illustrerande karta över delprojekt Katthavet.
Teckenförklaring finns på föregående sida.
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Västra Ekudden
Tema: Strandpromenaden
Utmed Vänern finns i dag promenadvägar längs de flesta
sträckor inom tätorten. På sträckan förbi Västra Ekudden är promenaden delvis otydlig och vattenkontakten
liten. Området är i dag delvis bebyggt med bostäder nära
Vänern men det finns möjligheter till förtätning av mer
bebyggelse. Genom att se hur området väster om befintlig bebyggelse byggs ut tillsammans med att tillgängligheten till strandnära områden ökar, genom förbättringar
av befintliga stigar, kan områdets relationer till vattnet
öka. Samtidigt blir tillgängligheten till vattennära områden bättre för boende i områdena i Västra skogen och
Lockerud. Bebyggelsen som eftersträvas är en blandning
av olika boendeformer för att öka mångfald och förbättra
möjligheterna för området att förändras över tid.

Nyckelprojekt:
A. Lekplats. En ny lekplats för nya kvarter planeras även som målpunkt för strandpromenaden. Genom att utveckla lekplatserna i relation
och med gemensamma teman till befintliga lekmiljöer i närområdet skapas nya sammanhang
mellan befintliga och nya områden.

Redan i dag används området för friluftsliv och rekreation.
Dessa förutsättningar är vägledande för fördjupad kartläggning och genomförande av förändringar i området.

B. Strandpromenaden aktiveras genom att befintliga kvaliteter synliggörs, utsiktsplatser, grillplatser, pulkabacke. Delar av området ligger lågt
och är kraftigt vassbeväxt. Problematiken med
ökad vegetation längs Vänerns strandlinjer som
konsekvens av reglering och klimatförändringa
synliggörs genom landskapsvårdsprojekt och
dagvattenhantering.

+ bad

+ bad
+ hamn
båtförvaring
+ Bäcken
+bäckatorpen

Närheten till Vänern
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+
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betydelsefulla bef. funktioner
nya funktioner
förtätning bostäder
förtätning verksamheter
förtätning odling
ny etablering bostäder
ny etablering bostäder,
särskild utredning
ny etablering verksamheter
bef. gångstråk
nytt gångstråk
ny koppling bil
strandpromenad
världsparken
båtverksamhet
badplatser
park
dagvatten
betydelsefulla associationer
betydelsefulla relationer

betande djur
knytteskogen
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+
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+
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+

+
+ Marieholm

universitetsparken

+ Tunaholmsskolan
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Netto
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A
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Illustrerande karta över delprojekt Västra Ekudden.

Sund

Ridväg och dagvattendammar vid Sund.

Teman: Tvärkoppling, Strandpromenaden
Sund har utpekats som ett nytt verksamhets- och industriområdeområde längs med E20, i anslutning till de befintliga
områdena Västeräng och Haggården. Mot väster avgränsas
Sund av Tidan. Placeringen längs med E20 ger goda förutsättningar för verksamheter att etablera sig i bra skyltläge
och nära det regionala och nationella vägnätet. Samtidigt
är det viktigt att relationen till Tidans landskapsrum som i

+*
+
*+ hållplats

Nyckelprojekt:
A. Strandpromenaden/Södra stads-

*

delsparken. Genom att synliggöra

dag är viktigt som Mariestads skyltläge mot E20 och väg 26.
Konstrasten mellan det öppna landskapsrummet som Tidan och jordbruksmarken utgör mot vägsträckorna genom
skogsområden är en viktig kvalitet. Utformning av anslutningar och placering av ny E20dragning är avgörande för
områdets framtida utvecklingsmöjligheter.

+kolonilotter

Elvärket

*

+

vattnet och etablera stigar längs med
Tidan in mot Mariestad och mot
Ullervad skapas förutsättningar att
utveckla platsspecifika kvaliteter i
området.
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B. En ny bro över Tidan ger viktiga
kommunikationsmöjligheter mellan
befintligt och nytt verksamhetsom-
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+
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+ ++bankomat +

utformningen av framtida avfarter
och dragning av E20 är avgörande för
utvecklingen av Haggården och Sund.
Tidans landskapsrum

+ny bro med passage längs Tidan

+ ridhuset

Illustrerande karta över delprojekt Sund.
Teckenförklaring finns på föregående sida.
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S T R AT E G I F Ö R F O R T S AT T A R B E T E •
Planens genomförande
Genom att kommunfullmäktige antar FÖP Mariestad blir
handlingen ett av de styrande dokumenten för utvecklingen av staden. Med stöd av FÖP Mariestad ansvarar
kommunstyrelsen för flerårsplanering, prioriteringsordning och är beställare av de delprojekt som ska genomföras
kommande år. Som ett led i fullmäktiges ställningstagande
ska kommunens olika nämnder använda FÖP Mariestad
som stöd och inspiration i sin långsiktiga verksamhetsplanering. För att få en hållbarhet i arbetet med att genomföra FÖP Mariestad krävs att förvaltningsorganisationen skapar en struktur för att möta och stödja politikens
arbete med planering och beställning av delprojekten. I
detta sammanhang är det viktigt med ett brett perspektiv
och tvärsektoriell representation för att kunna samordna
delprojektens olika nyckelprojekt.
Arbetsmetoden som leder till att identifiera delprojekt och
nyckelprojekt syftar till att förbereda val av strategier för
att genomföra FÖP Mariestad. Målsättningen med arbetsmetoden är att ta fram kunskap och skapa förutsättningar
för att fatta trygga beslut och anta en gemensam prioriteringsordning.
Delprojekten kan genomföras enskilt eller parallellt, det
viktiga är att kartläggningar av delprojektens förutsättningar fortsätter genom hela genomförandefasen och att
de fortsatta kartläggningarna sammanställs som underlag
för att synliggöra en samlad bild av sammanhang och konsekvenser.
Samtidigt måste genomförandet av FÖP Mariestad anpassas till samhällets övriga utveckling och det krävs att flera
målsättningar utförs parallellt. Därför är det troligt att påbörjade delprojekt kommer att växla spår, övergå i vägval
som beror på att frågeställningar och förutsättningar förändras.
Alla delprojekt ingår i kommunens visionsskrivning och
tolkningen av visionens konsekvenser för den fysiska planeringen. Genom att projektgrupper tillsätts specifikt för
varje projekt kan även olika förutsättningar för kommunen att samverka med närings-, kultur och föreningsliv
utvecklas. Genom medskapandeprocesser ökar delaktigheten i genomförandeskedet, gemensamma resurser samlas
och förutsättningarna för ett lyckat resultat ökar.
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Fortsatt kartläggning
Eftersom de processer som skapar förutsättningar för
den fysiska planeringen och Mariestads identitet ständigt förändras är det viktigt med en pågående kartläggningsprocess, även efter att FÖP Mariestad antagits av
kommunfullmäktige. Kartläggningens syfte är att behålla
kunskapsnivån kring hur staden förändras och samordna
tillgängliga resurser och initiativ.
I FÖP Mariestad ingår kartläggning av en mängd förutsättningar för stadens fysiska gestaltning, stadens karaktär och administrativa bestämmelser. Det kartläggningen
därmed gör är att synliggöra och koppla samman förändringar som sker mycket långsamt och pågår under lång tid
med processer som snabbt dyker upp och genomförs. FÖP
Mariestad lyfter därför fram kartläggningsarbetet som en
integrerad del av planeringsarbetet.
Kartläggningen är alltså inte bara något som sker före planeringen utan är en parallell process och en aktiv del av
gestaltningsarbetet. Att förstå pågående verksamhet inom
kommunens förvaltningar och sociala- och kulturella aktiviteter inom den byggda miljön är avgörande för att se
vilka förutsättningar som är av betydelse för den framtida
planeringen. Kartläggningen måste därför ske tillsammans
med dem som använder sig av och lever i ett område.
I redovisningen av planens delprojekt ingår exempel på
verksamheter och aktiviteter som påverkas av eller påverkar genomförandet av delprojekten. Kartläggningen
som genomförts i FÖP Mariestad har framförallt varit en
arbetsmetod för att identifiera delprojekt. I genomförandeprocessen måste kartläggningsarbetet utvecklas på en
mer detaljerad nivå. De specifika situationer som omger
delprojekten måste utvecklas samtidigt som förståelsen för
stadens övergripande relationer finns kvar.

AV S L U T N I N G •

Den här planen har varit ute på samråd mellan 31 maj 2012
och 14 september 2012. Efter det sammanställdes inkomna
yttranden i en samrådsredogörelse. Planen omarbetades
där det ansågs nödvändigt och blev sen utställd offentligt
ytterligare en gång. Utställningen pågick från 14 mars till
14 maj 2013 och yttranden från denna sammanställdes
därefter i ett utställningsutlåtande. Planen omarbetades
utifrån relevanta synpunkter och antogs den 17 juni 2013
i kommunfullmäktige.
Denna fördjupade översiktsplan för Mariestad är ett inledande arbete till den nya översiktsplanen för hela Mariestads kommun.
Målåret för den här fördjupade översiktsplanen är år 2030.
Fram till dess kommer dock många förändringar ske varför planförslaget kan komma att förändras och FÖP Mariestad bör därför aktualiseras varje mandatperiod. I god
tid innan målåret bör en ny plan för stadens utveckling
tagits fram.

Chalmers
Flera av studentprojektens tankar har tagits upp i
FÖP Mariestad. Många av förslagen har dock en högre detaljeringsgrad varför dessa projekt kan tänkas
inspirera i senare skeden. En del tankar fanns redan
med i FÖP Mariestad och har därför inte pekats ut
som studentförslag.
Titta på alla förslag på www.mariestad.se

Den följande texten i dokumentet är en miljöbedömning
av planförslaget samt utställningutlåtandet som inkluderar
Länsstyrelsens yttrande.
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