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Sammanfattning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är upprättad i samband med att ett 

förslag har tagits fram till en ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för 

Mariestads kommun. De största förändringarna jämfört med ÖP 2003 är: 

 Förändringar av markanvändningen i enlighet med fördjupade 

översiktsplaner för Mariestads tätort, 

 Tematiskt tillägg för Landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS) 

och vindbruksplan.  

 För tätorterna Sjötorp, Lyrestad, Ullervad och Lugnås föreslås viss 

förtätning. 

 

MKBn har avgränsats så att områden med föreslagen förändrad markanvändning 

bedöms gentemot påverkan på riksintressen, miljömålen (även regionala 

miljömål) och folkhälsomålen. Även påverkan på strandskyddsområden samt 

riskerna med ett förändrat klimat tas upp särskilt.  

 

Miljömål som kan komma att påverkas i en större omfattning än övriga är till följd 

av ÖP är ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen 

övergödning”, ”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö” och ”Ett rikt växt- och 

djurliv”. Detta mot bakgrund av nedanstående. 

 

Generellt gäller att särskilda risker avseende översvämningar behöver utredas i 

samband med byggnation i strandnära lägen, både avseende Mariestads tätort, 

LIS-områden och annan föreslagen strandnära bebyggelse.  

 

ÖP innebär förslag till bebyggelse i totalt 12 LIS- områden, varav 9 tidigare utretts 

i kommunens tematiska tillägg för LIS-områden. De övriga tre områdena har inte 

tidigare hanteras utifrån ett planeringsperspektiv. Alla LIS-områden ligger inom 

riksintresset för friluftsliv. Vänerns öar och strandområde är riksintresse enligt 4 

kap MB. Dessutom är Vänern-Djurö, Brommö, Torsö, Fågelö samt Göta kanal 

riksintresse för friluftliv enligt 3 kap MB. Göta kanal är även riksintresse för 

kulturmiljövård.  

 

Flera LIS-områden har förutsättningar för att utvecklas på ett sätt som främjar 

friluftslivets intressen i berörda områden, samtidigt som Mariestads intentioner att 

kunna erbjuda attraktiva tomter i strandnära lägen uppnås. Risk för negativ 

påverkan på riksintresse för friluftslivet finns framförallt i området Laxhall-

Brommösund. För några områden påverkas naturvärden, främst skog. Även för 

tillkommande LIS-områden finns konflikter gentemot riksintresse för friluftsliv och 

påverkan på natur- och/eller kulturvärden. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till 

är att områden utanför Mariestad, där det finns planerade LIS-områden, kan ha 

bristande infrastruktur. Ny infrastruktur till dessa områden kan generera 

miljöpåverkan i form av ytterligare utsläpp eller intrång i skyddade områden.  
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I fördjupade ÖP för Mariestad föreslås i huvudsak förtätningar, men även 

byggnation i strandnära lägen. Förtätning har föreslagits på stora områden med 

tidigare industrimark vilken emellanåt består av förorenad mark. Det betyder att 

den förorenade marken behöver hanteras innan annan verksamhet eller 

bebyggelse är möjlig. Vidare föreslås nya handelsområden på jordbruksmark i 

utkanten av orten. En ytterligare faktor att ta hänsyn till är att staden har problem 

med VA- och dagvattenhanteringen, i synnerhet i samband med översvämningar i 

Vänern. I kommande planering behövs förbättrad fördröjning av dagvattnet då 

kapaciteten idag är begränsad.  

 

Genom kommunen går E20, som är riksintresse för kommunikation. Utbyggnad av 

E20 kommer innebära säkrare transporter, men också ingrepp i naturmiljöer.  

 

ÖP för Mariestad lyfter framförallt tre av de nationella folkhälsomålen, varvid 

följande behöver beaktas;  

 ”Delaktighet och inflytande”: Lokala miljöer som ger dessa förutsättningar 

behöver skapas för att uppnå målet. 

 ”Trygga och goda uppväxtvillkor”: Barn och ungdomar behöver ha ett 

socialt sammanhang och möjlighet att utöva aktiviteter i sitt närområde 

på ett lättillgängligt sätt. 

 ”Goda levnadsvanor”: ÖP behöver innehålla områden för fritidsaktiviteter 

samt beskriva förutsättningar för att ta cykel eller gå till arbetet. 
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Mariestad - MKB för översiktsplan 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund- behov av ny översiktplan 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ha en aktuell översiktsplan som 

omfattar hela kommunens yta.1 Mariestads översiktsplan från 2003 hade en 

framtidsvison hur kommunen skulle utvecklas till 2015 och det finns därför ett 

behov att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Flera av målen i 

översiktsplanen är idag uppfyllda, även om det inte alla gånger har skett på det 

sätt som den tidigare planen förutsåg. Detta visar på ett behov av att i en ny 

översiktsplan säkerställa möjligheterna till flexibilitet och öppenhet att hantera 

förändringar som uppstår över tid samtidigt som planen ska klargöra den 

långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i Mariestad.  En översiktsplan ska 

ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska 

vidare vara en vägledning hur mark- och vattenområden samt den byggda miljön 

ska användas, utvecklas och bevaras.2  

 

År 2013 antogs en fördjupad översiktsplan för Mariestads centralort. Den nya 

översiktplanen för hela kommunens yta har en framtidsvision till år 2030.    

1.2 Den nya översiktsplanen 
Kommunens vision är att Mariestad ska vara en attraktiv bo-stad år 2030. 

Mariestad ska tillfullo ta tillvara på sitt unika läge, med en levande skärgård och 

den rogivande kanalen som självklara utgångspunkter. Detta ska ske genom att 

hamnområdet bebyggs så det sjuder av aktiviteter för alla åldrar. Bad- och 

båtlivet ska locka besökare från när och fjärran med nya unika attraktioner. Över 

hela kommunen ska det marina inslaget vara högst påtagligt- inte minst inom 

näringsliv och utbildning.  

 

Vidare har kommunen angett att syftet med den nya översiktsplanen är dels att 

beskriva hur kommunen avser att hantera riksintressen och förordnanden att 

säkerställa en hållbar utveckling och dels att peka ut riktningar för kommunens 

utveckling.  

 

Mariestad har utmaningar att hantera  att en minskad andel av befolkningen är i 

arbetsför ålder. Generellt så sker en inflyttning till Mariestads tätort från 

landsbygden. För Mariestads kommun är det viktigt att pendlingsmöjligheterna 

fungerar bra eftersom många arbetar i grannkommunerna.  

 

 

                                                
1
 Se 3 kap Plan- och bygglagen. 

2
 Se 3 kap 2 § Plan- och bygglagen. 
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Mariestad vill erbjuda attraktiva tomter med sjöutsikt och möjliggöra byggnation 

inom strandnära områden för att vara en attraktiv kommun att bo i. Det finns en 

fördjupad översiktsplan för Mariestads centralort från 2007. Det har tillkommit nya 

detaljplaner för den Inre hamnen, bryggan och piren vilka följer stora delar av 

upplägget i den fördjupade översiktsplanen.   

 

Som ett led i att göra Mariestad till en attraktiv bo-stad har de senaste åren en 

rad bostadsområden vuxit upp i Mariestads kommun. Hamnens radhuskvarter, 

Strandgårdens hyreslägenheter och Nya Ekudden som nu rymmer hundratals 

familjer i villor. Pågående etableringar är Sjölyckan och Marieäng. Sjölyckan är ett 

område norr om Mariestad där det getts plats åt villatomter med en fantastisk vy 

över Vänern.3  

1.2.1 Närmare beskrivning av den nya översiktsplanen 
Mariestads nya översiktsplan har två syften. För det första ska den beskriva hur 

kommunen avser att hantera riksintressen och säkerställa långsiktig hållbar 

utveckling. För det andra att peka ut riktningar för kommunens utveckling.  

 

Utgångspunkten i en översiktsplan är det visionära, vart Mariestad är på väg. 

Samtidigt ska den vara ett verktyg i det dagliga beslutsfattandet när det gäller 

fysisk planering. Bebyggelseutvecklingen i Mariestad tar i stor utsträckning fasta 

på de övergripande principerna för översiktsplanen som handlar om att stärka 

nätverk av infrastruktur för olika trafikslag och att koncentrera ny bebyggelse till 

områden där det redan finns infrastruktur och service.  

 

Kommunen har pekat ut fyra områden utanför Mariestads tätort, Lugnås, Ullervad, 

Sjötorp och Lyrestad där exploatering genom nya bostader ska ske. Framtagandet 

har skett med hjälp av landskapsanalyser. 

 

Områden för vindkraft och LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen) har pekats ut i tematiska tillägg till översiktsplanen.  

 

1.3 Förändringar i ÖP jämfört med ÖP 2003 
Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan den nya och gamla översiktsplanen 

mycket små. I huvudsak är ÖP 2017 en fördjupning av tankarna som finns i ÖP 

2003. Vissa av målen i ÖP 2003 är genomförda medan kommunen fortfarande 

arbetar andra och några av målen har formulerats om. Vidare har många av 

målen i ÖP 2003 översatts för att fortfarande vara aktuella i ÖP 2017. De största 

förändringarna som har skett finns i tätorten, LIS-områden samt 

vindbruksområden. För dessa förändringar finns särskilda planer framtagna.  

 

Det finns flera fördjupade översiktsplaner antagna för Mariestads kommun. Bland 

annat en för Mariestads centralort och för Mariestads Norra. Den nya 

översiktsplanen kommer att följa gällande fördjupade översiktsplaner. I 

                                                
3
 www.drömlägemariestad.se 
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Mariestads kommun föreslås en bostadsökning på 2000 nya bostäder, vilket är en 

markant ökning. Ett stort antal nya bostäder planeras i kommunen och som nya 

exploateringsområden föreslås i huvudsak förtätningar. .  

 

 

1.4 Förhållande till andra planer och program 
En översiktplan är vägledande i kommunens detaljplanearbete även om den inte 

är juridiskt bindande. Intentionerna i översiktsplanen förväntas till stor del 

tillgodoses med hjälp av efterföljande detaljplanering. Detaljplaner och 

områdesbestämmelser bör i normalfallet ha ett uttalat stöd i den kommunala 

översiktsplanen.  

 

En översiktsplan kan förändras genom fördjupningar och tillägg. Med fördjupning 

menas en mer detaljerad redovisning av ett visst geografiskt område, exempelvis 

stadstelar eller tätorter där det sker förändringar. För Mariestad gällande 

översiktsplan, översiktsplan 2003, har två antagna fördjupningar:  

 

 Fördjupad översiksplan Mariestad (antagen 2013-05-17) 

 Fördjupad översiktsplan för Mariestad Norra (antagen 2010-11-29) 

 

Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen för Mariestad är att 

beskriva hur Mariestad kan uppnå vision 2030. Samtidigt ska den visa på hur 

livskvaliten i Mariestad kan förbättras, öka antalet invånare samt verka för en 

hållbar utveckling.  

 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Norra Mariestad är att redovisa hur 

bebyggelse, framförallt bostäder, på bästa sätt kan inrymmas. Vidare ska den visa 

vilken relation det nya området får till omkringliggande bostads- och 

friluftsområden och till stadens centrum.  

 

Kommunen har gjort följande tematiska utredningar som ska ses som en del av 

arbetet med en ny översiktsplan:  

 Landsbygdsutveckling i strandnära områden, LIS-områden. 

 Vindbruksplan. 

 Kommunens bostadsförsörjningsplan. 

 Klimatanpassningsplan.  

 Landsbyggdstrategi. 

 Klimat- och energiplan. 

 VA-plan. 

 

Andra strategiska dokument som kan vara styrande för kommunens utveckling är: 

 ”Det goda livet” är en vision framtagen 2005 av Västra Götalandsregionen 

och de fyra kommunalförbunden. För att genomföra visionen om det goda 

livet har ett regionalt tillväxt- och utvecklingsprogram ”Västra Götaland 

2020” tagits fram. Programmet ska bidra till att utveckla en region som är 
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attraktiv, med hög produktivitet och kreativitet och som kännetecknas av 

solidaritet med alla invånare och med vår omvärld. 

 Luft i Väst arbetar för en bättre luftkvalitet och värnar luftvårdsfrågor i 

västra Sverige. Verksamheten omfattar luftföroreningsmätningar, 

emissionskartläggning och spridningsberäkningar. Luft i Väst samordnar 

och skapar samarbeten mellan olika kommuner och företag. 

 2014 tog Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan för 

klimatanpassning med det övergripande målet ”Ett samhälle som står 

robust inför klimatförändringar”. Handlingsplanen innehåller 

Länsstyrelsens rekommendationer kring vilka åtgärder som behöver 

genomföras av olika aktörer för att anpassa Västra Götalands län till ett 

förändrat klimat. Stort fokus läggs på kommunernas arbete med 

översiktsplanering. 

 Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Mariestads kommun är 

tillsammans med Götene och Lidköpingskommuner utpekade som 

biosfärområde. 

 Avfall Östra Skaraborg. Från 2016 ingår avfallsavdelningen i 

kommunalförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS). 

1.5 Metod och avgränsning för MKB 
Den här miljökonsekvensbeskriviningen har utarbetas av Ramböll Sverige AB, som 

en separat del av översiktsplanen för Mariestads kommun. MKBn baseras på 

underlag framtagna för den nya översiktsplanen och kommunens kartor över 

miljöförutsättningar. För att åstadkomma största möjliga miljöanpassning av 

översiktsplanen har bedömningar av miljökonsekvenser och hållbarhet skett 

parallellt med framtagandet av den nya översiktsplanen.  

1.5.1 Osäkerhet i bedömningarna 
Det finns alltid en osäkerhet i de bedömningar som görs i en översiktsplan. Dels 

finns det en osäkerhet i att man gör antaganden om framtiden och dels finns en 

osäkerhet gällande kunskapsläget och analytisk kvalitet. Det finns också en 

osäkerhet i prognoser och beräkningar kan vara missvisande på grund av felaktiga 

antaganden.  

1.5.2 Avgränsning  
En MKB ska visa vilken påverkan och vilka risker som en plan kan medföra i vid 

mening från miljösynpunkt. En MKB för planer och program ska 

 

- Beskriva miljöförhållandena och hur dessa kan komma att utvecklas 

- Identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som 

planen eller programmet kan antas medföra på människans hälsa och på 

den biologiska mångfalden.  

- Olika alternativa sätt att uppnå målen till planen och programmet  

 

Kommunen har genomfört ett samrådsmöte med länsstyrelsen där man har 

kommit överrens om ovanstående avgränsning av MKBn. Samråd med 

närliggande kommuner bedöms inte krävas eftersom alla föreslagna förändringar 
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ligger en bra bit innanför Mariestads kommungräns. Närliggande kommuner 

påverkas därför endast i begränsad utsträckning av förslagen i den nya 

översiktsplanen.  

 

Den nya översiktsplanen för Mariestad (ÖP 2017) har Vision 2030. Den här MKB 

har samma tidsmässiga avgränsning som översiktsplanen, alltså 2030. Även den 

geografiska avgränsingen är gemensam med översiktsplanen, den omfattar alltså 

hela Mariestads kommun. MKB är vidare liksom översiktsplanen generell i sin 

karaktär. Med det menas att planens miljöpåverkan beskrivs på systemnivå och 

att analyserna generellt inte avser enskilda projekt. Den största förändringen av 

markanvändningen inom Mariestads kommun sker inom FÖP Mariestad från 2013, 

samt tematiska tillägg som LIS- och vindbruksområden. De tidigare gjorda 

bedömningarna om miljökonsekvenser i de mer preciserade planerna har inte 

omprövats utan återges i denna MKB.  

 

Utgångspunkten i den här MKB kommer att ligga på övergripande beskriva 

konsekvenserna för:  

- Riksintressen 

- Strandskyddsområden 

- Miljömålen och de regionala miljömålen 

- Folkhälsomålen 

- Klimataspekter, som stigande vatten framförallt i Vänern och Tidan 

 

Riksintressen 

Bedömning av påverkan på riksintressen görs utifrån ÖPs konsekvenser på 

värdekriterier för riksintressen,  främst med avseende på nyexploatering av vissa 

områden. Fokus läggs på områden där markanvändningen förändras, varvid 

endast vissa riksintressen tas upp i detalj. Övriga riksintressen redovisas 

översiktligt.  

 

Strandskydd 

Påverkan på strandskyddade områden tas upp särskilt, då en stor del av 

föreslagen ny bebyggelse berör strandskyddsområden. Konsekvenser utifrån 

ianspråktagande av stränder sett till hela kommunen bedöms, samt konsekvenser 

vid de enskilda platserna, utifrån de syften strandskyddet avser att bevara. 
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Miljömålen 

De miljömål som bedöms vara relevanta för kommunen tas upp. Miljömålen 

”Storslagen fjällnatur”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och 

”Skyddande ozonskikt” tas inte upp. För att konkretisera ÖPns påverkan på 

miljömålen, görs bedömningen även utifrån de regionala miljömål för Västra 

Götalands län, som beslutades 2015. De regionala miljömålen redovisas i vissa fall 

något förkortade, men alla redovisas. En bedömning görs huruvida ÖP bidrar till 

uppfyllandet av miljömålet eller ej.  

 

Folkhälsomålen 

Kommunen har en folkhälsostrategi som pekar ut pekas tre av folkhälsomålen. 

Övriga tas inte upp. En bedömning görs av vilka aspekter som behöver lyftas i ÖP 

för att tillgodose folkhälsomålen. 

 

Prioriterade folkhälsomål för Mariestad är;  

1) Delaktighet och inflytande,  

2) Trygga och goda uppväxtvillkor,  

3) Goda levnadsvanor.  

 

Klimataspekter 

Klimataspekter bedöms utifrån de risker som finns kopplat till den nya 

översiktsplanen.  

2. Redovisning av alternativ  

2.1 Nollalternativet  
Nollalternativet utgår från det scenario att en ny översiktsplan inte skulle antas. 

Utgångspunkten för nollalternativet är nuläget samt pågående detaljplaner. 

Flertalet av de förändringar som är angivna i den gamla översiktsplanen är i 

dagsläget genomförda och de nya detaljplanerna grundar sig på den gamla 

översiktsplanenen och den fördjupande översiktsplanen för Mariestads tätort.  

 

Det finns verksamhetsområden i den fördjupade ÖP som ännu inte tagits i anspråk 

för verksamheter och som i ett nollalternativ skulle kvarstå som jordbruksmark 

och inte omvandlas till områden för handel. Detaljplanering i vissa mer strandnära 

områden i Mariestad kvarstår också. Inne i Mariestad finns vissa problem med 

kapaciteten för reningsverket samt avstånd till närmaste bebyggelse. 

 

De tematiska tilläggen till ÖP för vindkraft och för LIS kommer även i ett 

nollalternativ utgöra grund för fortsatt planering.  

 

Planering av vägkorridor för E20 sker enligt särskild ordning men processen för 

planeringen av vägkorridorer för E20 gör att den gamla ÖPn blivit inaktuell i detta 

avseende. 
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2.2 Alternativ markanvändning 
Kommunen ska enligt 6 kap 12 § miljöbalken redovisa rimliga alternativ att uppnå 

målen med planen. Detta ska ske med hänsyn till planens syfte och geografiska 

räckvidd. För översiktsplanen är den geografiska räckvidden lagstadagad. Med 

rimliga alternativ menas olika alternativa sätt att uppnå målen med planen eller 

programmet.4  

 

I den nya översiktsplanen för Mariestads kommun har planarbetet inte utgått från 

scenarior eller andra typer av alternativ. Istället har utvecklingsstrategier och 

successiva ställningstaganden varit grunden för planarbetet. Det finns således 

inga realistiska alternativ att behandla i miljökonsekvensbeskrivningen. ÖPs 

huvudprincip för förslag till områden med nya bostäder är förtätningar i befintliga 

bostadsområden och stråk.  

De fördjupade översiktsplanerna för Mariestads tätort kan ses som ett inledande 

arbete till den nya översiktsplanen för hela Mariestads kommun, varvid vissa 

alternativ bedömts där. Planförslagen utgår från förtätning, nya gång- och 

cykelstråk och förbättrad tillgängligheten till Vänern och Tidan. 

 

Tematisk tillägg avseende Landsbygdsutveckling i strandnära områden har tagits 

fram i en planprocess enligt plan-och bygglagen.  Efter varje skede har 

synpunkter sammanfattats och planen bearbetats med hänsyn till dessa inför 

kommande skede. 

 

Även tematiskt tillägg Vindbruk har tagits fram i en planeringsprocess i enlighet 

med plan- och bygglagen. Efter utställning av planförslaget reviderats på några 

punkter genom minskning av några utpekade lämpliga områden för vindkraft, 

varav ett område togs bort helt.  

3. Nya relevanta planeringsunderlag och strategiska mål 

I följande avsnitt redovisas några särskilt väsentliga planeringsunderlag och mål 

som tillkommit sedan den förra översiktsplanen skrevs.  

3.1 Regionala miljömål 
Det finns 16 antagna miljömål. Ett nytt system med etappmål och preciseringar av 

miljömålen antogs 2012. Samtliga miljömål har fått preciseringar som förtydligar 

vad som avses med miljömålet. Dessa preciseringar saknar måttsatta mål, varvid 

även etappmål införts, som går på tvären över alla miljömålen och ska ses som 

steg på vägen till att nå miljömålen. 

 

                                                
4
 Zeteos lagbokskommentar till 6 kap 12 § miljöbalken, hämtad 2017-01-13. 
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Som ett komplement till de nationella miljömålen med sina preciseringar och 

etappmål har regionala tilläggsmål tagits fram för Västra Götalands län5. Målen 

komplettererar de nationella målen, och tillsammans utgör de Västra Götalands 

regionala miljömål. Målen är framtagna av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i 

samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, men övriga aktörer 

i länet har haft möjlighet att medverka genom att målen varit på remiss. De nya 

regionala tilläggsmålen antogs i september 2015.  

 

3.2 Folkhälsomålen 
Våren 2003 fattade riksdagen beslut om ett övergripande nationellt mål och elva 

målområden för det samlade folkhälsoarbetet (Regeringens proposition 

2002/03:35) Det övergripande nationella målet är ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen”. De elva målområdena är: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomisk och social trygghet 

3. Trygga och goda uppväxtvillkor 

4. Ökad hälsa i arbetslivet 

5. Sunda och säkra miljöer och produkter 

6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Gott skydd mot smittspridning 

8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 

9. Ökad fysisk aktivitet 

10. Goda matvanor och livsmedel 

11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och 

dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 

 

Utförlig beskrivning av de elva folkhälsomålen finns hos folkhälsomyndigheten: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/.  

 

Faktorerna som påverkar människors hälsa är olika så som livsvillkor, omgivning, 

produkter, levnadsvanor och ansvaret för dessa faktorer är fördelade mellan skilda 

sektorer och nivåer i samhället. Statens folkhälsoinstitut ansvarar för den 

nationella samordningen av folkhälsoarbetet.  

 

Mariestads kommun har det lokala folkhälsomålet ”Friska och trygga 

kommuninvånare med den bästa livskvalitén”. Kommunen följer den nationella 

och regionala inriktningen för folkhälsoarbetet men prioriterar jämlika och 

jämställda livsvillkor, trygga och goda uppväxtvillkor och goda levnadsvanor. I 

kommunens folkhälsostrategi 2014-2017 pekas tre prioriterade områden ut: 1) 

Delaktighet och inflytande, 2) Trygga och goda uppväxtvillkor, 3) Goda 

levnadsvanor. Folkhälsoperspektivet ska genomsyra kommunens 

utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar social och 

ekonomisk utveckling. 

                                                
5
 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Regionala miljömål för Västra Götaland, Rapport 

2015:50 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Samhällsplanering och fysisk planering ska skapa förutsättningar för en god hälsa 

genom att, främja fysisk aktivitet genom trygga och attraktiva gång och 

cykelvägar som uppmuntrar människor till att gå och cykla i stadsmiljön, samt 

skapa en aktiv och stimulerade fritid för alla åldrar med grönområden, parkmiljöer 

och motionsanläggningar. 

 

Den övergripande utvecklingen av folkhälsoarbetet i kommunen leds av 

Folkhälsorådet och Folkhälsorådets ledningsgrupp. Folkhälsorådet är ett 

samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen, 

Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan regleras i ett avtal 

vars syfte är att förstärka och utveckla det lokala folkhälsoarbetet. I 

folkhälsorådets uppgift ingår att utveckla och samordna det lokala folkhälsoarbetet 

och verka för att folkhälsofrågorna integreras i förvaltningarnas verksamhet. 

(Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2011). 

3.3 Klimatanpassning  
Klimatet förändras i hela världen på grund av den globala uppvärmningen. En av 

2000-talet största utmaningar är att lösa den klimatpåverkan som vi människor 

orsakar. Klimatförändringarna beror främst på att utsläppen av växthusgaser som 

koldioxid. Användningen av fossila bränslen som eldningsolja, bensin och diesel 

gör att koldioxidhalten ökar.  

 

För Mariestads del innebär klimatförändringarna främst att det blir varmare och 

blötare. Det kan medföra ökade vattennivåer i Vänern och ökade flöden i Tidan 

vilket innebär att sannolikheten för översvämning, ras, skred och erosion ökar. I 

dagsläget finns det en ras- och skredrisk utmed vissa delar av Tidan. Vidare finns 

det också områden längs med Vänern som består av utfyllnadsmark där 

stabilitetsproblem i form sjunkhål kan inträffa vid överssvämningar.  

4. Miljökonsekvenser 

Detta avsnitt redovisar de miljökonsekvenser som förväntas uppkomma vid 

genomförande av översiktsplanen. Konsekvenserna bedöms mot ett nollalternativ, 

vad miljökonsekvenserna kommer att bli om den nya översiktsplanen inte antas.  

4.1 Nollalternativet påverkan och konsekvenser  
I ett nollalternativ är det sannolikt att inflyttning från landsbygden in till staden 

fortsätter, men detaljplanering i områden som utsetts som LIS kan komma att 

motverka detta. Nollalternativet innebär att den planerade bebyggelsen utanför 

tätorten Mariestad enbart kommer att ske i strandnära lägen eftersom nu 

bebyggelse sannolikt kommer att ske i enlighet med det tematiska tillägget till ÖP, 

LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära områden), som antogs 2011. Enligt 

nollalternativet kommer bebyggelse på landsbygden att ske baserat på intresse 

och övriga strategisk planering uteblir. Strukturerad planering av cykelnät och 
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vandringsleder kommer att saknas samtidigt som bilberoendet ökar till följd av 

byggande i områden utan kollektivtrafik. 

 

I ett nollalternativ saknas förslag och åtgärder enligt klimatanpassningsplanen. 

Klimatanpassningsplanen för Mariestad är ny och har inte används som 

planeringsunderlag för tidigare ÖP, fördjupningar och tematiska tillägg. Därmed 

saknas ett strategiskt underlag för hur man i kommunen kan arbeta för att 

motverka översvämningar och andra risker kopplat till klimat. 

 

Bullersituationen bedöms inte påverkas i någon större omfattning, även om trafik 

lokalt kan öka, framförallt sommartid, till följd av förslagen på bebyggelse i vissa 

LIS-områden, med syftet utvecklad turism. Utbygganden av E20 med dess 

konsekvenser sker även i ett nollalternativ, men markytor som påverkas saknar 

förankring i befintlig ÖP, eftersom planeringen då inte kommit lika långt. 

4.2 Påverkan och konsekvenser i områden med föreslagen ändrad 

markanvändning 
Den nya översiktplanen föreslår byggnation inom ett urval av områden som 

därmed kommer att få en förändrad markanvändning.  

4.2.1 Konsekvenser i strandskyddade områden som berörs av LIS 

4.2.1.1 Strandskyddade områden i Mariestads kommun 
Vänern och Torsöskärgården utanför Mariestadsfjärden tillhör de största 

tillgångarna i Mariestads kommun. Även Göta kanal, vars Västgötadel mynnar i 

Sjötorp, lockar besökare till kommunen. Inom kommunen finns cirka 26 mil 

stränder och ett stort antal öar i Vänern. Byggnation i strandnära lägen förväntas 

bidra till att locka nya invånare och verksamheter till kommunen. Indirekt medför 

detta att landsbygden stärks och att befintlig service kan behållas eller stärkas, 

som till exempel kan nämnas livsmedelsbutiker, barnomsorg, kollektivtrafik och 

bättre vägar. 

 

Kommunen ser ett starkt behov av att stärka den norra delen av kommunen, samt 

att tillsammans med angränsande kommuner stärka den nordöstra länsdelen. I 

denna strävan är Vänern och Göta kanal viktiga. Vatten har alltid lockat människor 

till både bosättning, friluftsliv och näringsverksamhet av olika slag. Möjlighet till 

etablering i attraktiva strandnära lägen med vattenkontakt bedöms kunna locka 

boende och näringsliv och underlätta för friluftslivet.  

 

Strandskyddet är normalt 100 meter från strandkanten både på land och i 

vattenområdet, men Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga 

strandskyddet upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets 

syften. Sjöar med utökat strandskydd i Mariestads kommun är Vänern (300 

meter), samt Vristulven, Ymsen och Östen (sistnämnda tre har 200 meters 

strandskydd). 
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4.2.1.2 Förändrad strandskyddslagstiftning 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till 

strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddslagstiftningen finns i 7 kap. 

miljöbalken och är i grunden en förbudslagstiftning. För att tillgodose syftena är 

det förbjudet att inom strandskyddsområden genomföra vissa åtgärder, som till 

exempel att uppföra nya byggnader. För att få dispens, eller för att kunna 

upphäva strandskyddet i en detaljplan, krävs särskilda skäl. De sex särskilda skäl 

som kan tillämpas framgår av 7 kap. 18 § c i MB.  

 

År 2009 genomfördes vissa förändringar i strandskyddslagstiftningen. 

Förändringarna innebär ett fortsatt generellt strandskydd, men också ökade 

möjligheter att kunna ge dispens för åtgärder som utvecklar landsbygden om 

dessa områden pekas ut i en översiktsplan som ett så kallat LIS-område 

(Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Strandnära lägen ska stimulera den 

lokala och regionala utvecklingen, vilket är befogat utanför de stora 

tätortsområdena. En ny del av strandskyddslagstiftningen är också att det vid ny 

dispensgivning på platser där allmänheten har tillträde idag, ska säkerställas att 

det fortsättningsvis finns en fri passage för allmänheten längs vattnet. Detta 

förutsatt att åtgärden inte gäller vattenanknutna anläggningar.  

 

Om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får 

man, enligt 7 kap 18 d § miljöbalken, utöver de skäl som anges i 7 kap 18 § c, 

även som särskilt skäl beakta om ett strandnära läge för en byggnad, anläggning, 

verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen 

gäller en dispens för att uppföra enstaka en- och tvåbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller 

husen avses uppföras i anslutning till befintligt bostadshus. 

 

Boverket och Naturvårdsverket har angivit var i Sverige kommunerna kan peka ut 

områden för landsbygdsutveckling6. Vänern tillhör en mellankategori och för 

Vänern gäller att kommunerna ska vara restriktiva med att peka ut områden för 

landsbygdsutveckling.. Villkoren för att området ska kunna pekas ut är bland 

annat följande: 

 

• Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva sysselsättningseffekter eller 

ökat serviceunderlag på landsbygden. 

• Området får inte innebära att tillgången till stränder för allmänheten och för ett 

rikt växt- och djurliv inte tillgodoses långsiktigt. 

• Området ska ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften 

  

                                                
6
 Naturvårdsverket, Boverket, Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 

Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 
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4.2.1.3 Mariestads LIS-områden 
Kommunen har mot bakgrund av ovanstående tagit fram LIS-områden som ett 

tematiskt tillägg till översiktsplanen7. LIS-planens utpekade områden följer 

översiktsplanens övergripande principer om att lokalisera nya etableringar till de 

stråk där det redan finns bebyggelseetableringar och förutsättningar för en 

effektiv infrastrukturförsörjning. Indirekt medför detta att landsbygden stärks och 

att befintlig service kan behållas eller stärkas.  

 

Följande 9 områden ingår i det tematiska tillägget till ÖP avseende LIS, se även 

Figur 1: 

- Askevik 

- Moviken 

- Sjötorp utmed Vänern och Göta kanal 

- Lyrestad utmed Göta kanal 

- Sundsören-Ekenäs 

- Kryparetorp-Klippingsberg 

- Torsö bygdegård 

- Laxhall-Brommösund 

- Sjöängen 

 

 

Figur 1 Områden som pekats ut som LIS-områden i Mariestads kommun 

                                                
7
 Mariestads kommun, LIS-områden, Tematiskt tillägg till översiktsplanen 2011 
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Samtliga områden utom Lyrestad ligger inom Vänerns strandskyddsområde, som 

är 300 meter. Förutom strandskyddsbestämmelserna behöver följande aspekter 

beaktas inför genomförandet av översiktsplanen:  

 

 Berörda riksintressen: Generellt gäller att områden längs Vänern berörs av 

riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken. Vänerns 

vattenområde berörs även av riksintresse för friluftlivet enligt 3 kap. 

miljöbalken (Vänern-Djurö, Brommö, Torsö och Fågelö). LIS-områden i 

Lyrestad och Sjötorp berörs av riksintresse för kulturmiljövård och 

friluftsliv enligt 3 kap. miljöbalken (Göta kanal). E20 utgör riksintresse för 

kommunikationer, något som behöver beaktas vid planering i Lyrestad 

 

 Lövskogsmiljöer, skyddsvärda träd och nyckelbiotoper: I Moviken berörs 

ytor som ingår i lövskogsinventering (naturvärdesklass 3, visst 

naturvärde). I Sjötorp berör LIS-område 3d nyckelbiotop, sumpskog och 

naturvärdesobjekt samt att område 3a har dokumenterats i 

lövskogsinventeringen (klass 4, lägst naturvärde). I Lyrestad berörs 

lövskogsinventering (klass 3) samt inventering av skyddsvärda träd. Vid 

Sundsören-Ekenäs förekommer skyddsvärda träd. Områdena vid 

Kryparetorp-Klippingsberg berör nyckelbiotop och objekt i 

lövskogsinventeringen. Torsö bygdegård berör lövskogsobjekt (klass 4). 

Laxhall-Brommösund berör lövskogsobjekt (klass 3) och skyddsvärda träd. 

 

 Fornlämningar berörs i området vid Sundsören-Ekenäs, Kryparetorp-

Klippingsberg och Laxhall-Brommösund.  

 

 Betesmarker med naturvärden berörs vid Kryparetorp-Klippingsberg 

 

 Objekt i våtmarksinventeringen berörs i området Torsö bygdegård (klass 

1, högsta naturvärde). 

 

 För samtliga områden bedöms det finnas risker kopplat till 

översvämningar 

 

Tre ytterligare områden, Snapen, Sjöberg och Västra Torsö, föreslås som LIS-

områden i ÖPn. Det finns ingen tidigare process för att utse dessa områden. 

Berörda aspekter att beakta beskrivs därför mer i detalj nedan. 

 

Snapen, norr om Mariestad:  

Området ligger inom strandskyddsområdet för Vänern. Flera andra intressen 

berörs i området, som behöver beaktas vid fortsatt planläggning:  

 

 Vattenområdet berörs av riksintresse för friluftlivet enligt 3 kap. 

miljöbalken (Vänern-Djurö, Brommö, Torsö och Fågelö).  



 
  

 

14 av 50 

 

 

 

Mariestad - MKB för översiktsplan 

Unr 1320025741 
 \\

ra
m

s
e
\p

u
b
\g

o
t1

\s
m

i\
2
0
1
6
\1

3
2
0
0
2
5
7
4
1
\4

_
le

v
e
ra

n
s
\m

k
b
 m

a
ri
e
s
ta

d
 2

0
1
7
0
2
1
0
_
u
tk

a
s
t 

ti
ll
 k

n
.d

o
c
x
 

 Hela området berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 

miljöbalken (Vänern).  

 Delar av Vänern är utpekat som influensområde luftrum av 

Försvarsmakten.  

 Området kring Snapen är ett populärt friluftsområde med bland annat en 

badplats och för detta område behöver påverkan strandskyddets intressen 

avseende friluftsliv särskilt beaktas. 

 I området finns också kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och ytor som 

dokumenterats i lövskogsinventeringen.  

 Risker kopplat till översvämningar 

 

Sjöberg, norr om Lugnås 

Vid Sjöberg, norr om Lugnås, föreslås ny bebyggelse inom strandskyddsområdet 

för Vänern. Förutom strandskyddet behöver följande intressen beaktas vid 

kommande planering:  

 

 Vänern är riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken.  

 Området närmast Vänern berörs även av riksintresse för friluftlivet enligt 3 

kap. miljöbalken (Vänern-Djurö, Brommö, Torsö och Fågelö).  

 Området har höga naturvärden och har dokumenterats i flera 

inventeringar och planeringsunderlag. Sjöberg är utpekat som regionalt 

värdefullt odlingslandskap och delar av området berörs av inventering av 

skyddsvärda träd, lövskogsinventering och nyckelbiotopsinventering.  

 Området berörs även av kulturhistoriska intressen och det förekommer 

fornlämningar i området. Söder om själva Sjöberg har en yta 

dokumenterats som potentiellt förorenat område.  

 Motivering behövs också avseende hur området faller in under begreppet 

landsbygdsutveckling samt hur infrastruktur i området är tänkt att 

fungera, såsom hantering av VA, vägar m.m. 

 Risker kopplat till översvämningar 

 

Västra Torsö 

Söder om Laxhall, i förlängningen av övriga föreslagna LIS-områden i området 

Brommösund-Laxhall, föreslås ett område som kommer att tillgängliggöras genom 

att väginfrastrukturen längs med vattnet knyts samman och öppnas för passage 

från Södra Torsö. Följande aspekter behöver beaktas inom kommande planering:  

 

 Området berörs av Vänerns riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 

miljöbalken och riksintresse för friluftlivet enligt 3 kap. miljöbalken 

(Vänern-Djurö, Brommö, Torsö och Fågelö). För det redan föreslagna LIS-

området vid Laxhall-Brommösund har Länsstyrelsen i sitt 

granskningsyttrande över LIS-planen8 bedömt att ytorna är olämpliga och 

riskerar att utgöra påtaglig skada på riksintresset för friluftsliv.  

                                                
8
 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2011-04-19, dnr 401-684-2011  

  



 
  

 

15 av 50 

 

 

 

Mariestad - MKB för översiktsplan 

Unr 1320025741 
 \\

ra
m

s
e
\p

u
b
\g

o
t1

\s
m

i\
2
0
1
6
\1

3
2
0
0
2
5
7
4
1
\4

_
le

v
e
ra

n
s
\m

k
b
 m

a
ri
e
s
ta

d
 2

0
1
7
0
2
1
0
_
u
tk

a
s
t 

ti
ll
 k

n
.d

o
c
x
 

 Risker kopplat till översvämningar 

4.2.1.4 Sammantagen bedömning av ÖPs påverkan på strandskyddade 
områden till följd av LIS 
De områden som ingår i LIS-planen har analyserats på en översiktlig nivå med 

avseende på allemansrättslig tillgänglighet och värden för djur- och växtlivet med 

hjälp av GIS-analyser. Befintligt underlag över områden med höga värden för 

djur- och växtliv från berörda myndigheter har använts. Hänsyn har tagits till 

längre sträckor av obebyggd och oexploaterad strand, då sådana områden är 

särskilt viktiga för strandskyddets båda syften. Intresseföreningar har bistått med 

information till LIS-planen genom samråd. I kommande detaljplaneskeden inom 

LIS-områdena ska fördjupade utredningar av översvämningsriskerna utföras. 

 

LIS-områdena i det tematiska tillägget upptar totalt en strandlängd av cirka 12,5 

km vilket motsvarar 1,7 % av kommunens totala strandlängd. Av dessa områden 

består 3,5 km av stränder där strandskyddet redan är upphävt p.g.a detaljplaner. 

Det måste dock beaktas att strandskyddet återinträder när en detaljplan för ett 

område som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller 

byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan, detta enligt 10 a § i lagen 

om införande av miljöbalken (1998:811). 

 

Även om hänsyn tagits till längre sträckor av obebyggd och oexploaterad strand, 

föreslås relativt långa sträckor längs Vänerns stränder som LIS-områden. 

Områdena omfattas också av riksintresse för friluftslivet, dvs dessa områden kan 

anses ha särskilt starkt intresse för strandskyddets syften och allmänhetens 

tillgänglighet. Det är viktigt att nya privata bostadstomter inte inverkar negativt 

på områden som idag flitigt utnyttjas av allmänheten, såsom exempelvis populära 

badplatser eller naturhamnar.  

 

Vid utökad turism i områdena, framförallt i Vänerskärgården, behöver hänsyn tas 

till områden som är mer känsliga för störning, som till exempel 

fågelskyddsområden, vid planering av organiserad friluftsverksamhet. Under 

förutsättning att hänsyn tas finns goda förutsättningar för att lyfta områdenas 

värden för friluftsliv. Detta genom planerade cykelleder, vandringsleder, 

kanotleder, mer tillgängliga badplatser och kvarstående eller förbättrad service. 

För att motverka en ökad bilturism in i områdena bör lösningar för kollektivtrafik 

undersökas, som t.ex. badbussar sommartid.  

 

I områden med risk för översvämning behöver hänsyn tas till regeln om fri 

passage vid dispensgivning, förutom risker förenat med byggnationen i sig. 

Sårbarhetsutredningens prognos är att dagens 100-årsnivå på +46,7 i höjdsystem 

RH 2000, kommer att bli vanligare i framtiden och utgöra 20-årsnivå om 100 år. 

Prognosen har lett till den övergripande rekommendationen i 

sårbarhetsutredningen att vattennivåer på +47,57 i RH2000 ska kunna hindras 

från att nå ny bebyggelse i Vänerområdet. 
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Länsstyrelsen har i utställningsyttrande 2007 över ”Fördjupad översiktsplan för 

Mariestad” angett att ny bebyggelse inte bör grundläggas på lägre nivå än +46,67 

i RH2000, vilket motsvarar att färdigt golv i byggnader ligger strax under +47,50. 

Även infrastruktur ska säkras mot översvämning på motsvarande sätt. Kommunen 

har för avsikt att beakta dessa rekommendationer men även att ta hänsyn till 

lokala variationer och eventuellt kommande revidering av Vänerns vattenstånd.  

 

Under förutsättning att fortsatt detaljplanering innebär hänsynstagande till andra 

intressen i de berörda områdena, bedöms påverkan på strandskyddet i kommunen 

i stort som litet i förhållande till de 16 mil stränder som finns i kommunen. 

4.2.2 Konsekvenser i övriga föreslagna bebyggelseområden 

I ÖP föreslås förtätningar i orterna Sjötorp, Lyrestad, Ullervad och Lugnås.  

Berörda aspekter att beakta i kommande planering beskrivs för respektive 

område. 

4.2.2.1 Sjötorp  
Sjötorp är en viktig stödpunkt för turismen längs kanalen, som är ett turistmål av 

internationell klass. Under senare år har cykelturismen längs kanalens dragvägar 

utvecklats starkt. I Sjötorp föreslås områden för byggnation som berör flera 

riksintressen som behöver beaktas inför genomförandet av ÖP;  

 

 Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken (Vänern), 

 Riksintresse för kulturmiljövård (Göta kanal) 

 Riksintresse friluftsliv enligt 3 kap. miljöbalken (Göta kanal).  

 

För områden inom 300 meter från Vänern kan även strandskyddet behöva 

beaktas, då det kan komma att återinträda vid upphävande av detaljplan. 

 

 

Figur 2 Föreslagen bebyggelse i Sjötorp 
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4.2.2.2 Lyrestad 
Lyrestad ligger i korsningen mellan Göta kanal och E20, ca 15 km nordost om 

Mariestad. Även Kinnekullebanan korsar kanalen i Lyrestad. I Lyrestad föreslås 

områden som delvis ligger strandnära.  

 

Följande behöver beaktas för genomförandet av ÖP:  

 Närheten till E20, som utgör riksintresse för kommunikation, behöver 

beaktas vid planering av ny bebyggelse.  

 Riksintresse kulturmiljövård enligt 3 kap. miljöbalken 

 Riksintresse friluftsliv enligt 3 kap. miljöbalken (Göta kanal) och 

förutsättningarna för utvecklad turism. 

 Strandskyddsbestämmelserna 

 

 

 

Figur 3 Föreslagen bebyggelse i Lyrestad 

 

4.2.2.3 Ullervad 
I ÖP pekas nya områden ut mot bakgrund av att de anses lämpliga för ny 

bebyggelse genom närheten till befintlig bebyggelse och närheten till 

kollektivtrafik. Bostadsbebyggelse intill Tidan föreslås, i ett område som inte 

omfattas av strandskydd idag. Aspekter som behöver beaktas inför 

genomförandet av översiktsplanen är:  

 

 Strandskyddet. Strandskyddet återinträder om befintliga detaljplaner 

upphävs, varvid särskilda skäl behöver motiveras. Regeln om fri passage 

att allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och de planerade 

byggnaderna eller anläggningarna behöver också beaktas  

 Risker kopplat till översvämningar vid byggnation i strandnära lägen.  

 Det norra området berör objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). 
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Figur 4 Föreslagen bebyggelse i Ullervad 

 

4.2.2.4 Lugnås 
Lugnås ligger på pendlingsavstånd från Mariestad. Aspekter som behöver beaktas 

är;  

 Kinnekullebanan som går genom samhället. Järnvägen behöver beaktas 

ur säkerhetssynpunkt samt med avseende på buller vid planering av nya 

bostäder.  

 Björsäters radby, som är riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 

miljöbalken.  

 

 

Figur 5 Föreslagen bebyggelse i Lugnås 
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4.2.2.5 Sammantagen bedömning av ÖPs påverkan på övriga planerade 
bebyggelseområden 
För områden som ligger nära större vägar och järnväg, som i Lyrestad och 

Lugnås, behöver riktvärden för buller beaktas.  

 

Konsekvenser för riksintressen till följd av ÖP beskrivs i avsnitt 4.3. Riksintressen 

som berörs är framförallt riksintresset för rörligt friluftsliv vid Vänern samt 

riksintressena för kulturmiljövård och friluftsliv vid Göta kanal. Vid utformning av 

bebyggelse i Lugnås behöver närheten till riksintresset Björsäters by beaktas. Den 

nya etableringen är dock inne i Lugnås, varvid konsekvenserna för riksintresset 

bedöms vara små.  

 

Översiktsplanen innebär förslag till ytterligare bebyggelse i ett urval områden där 

de flesta föreslagna områden ligger i strandnära lägen. Konsekvenser som 

behöver beaktas till följd av detta är strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 

miljöbalken. Om strandskyddet har varit upphävt i en detaljplan och den upphör 

att gälla eller ersätts av en ny detaljplan, återinträder strandskyddet. Om man då 

vill upphäva skyddet eller få dispens måste det prövas på nytt mot de nu gällande 

reglerna. Strandnära bebyggelse innebär alltid en risk för konsekvenser till följd av 

översvämningar. 

4.2.3 Konsekvenser av förtätningen av områden i Mariestads samhälle 
Det finns två antagna fördjupningar för Mariestads gällande översiktsplan, ÖP 03. 

Den ena behandlar utvecklingen i Mariestads tätort som antog 2013 och den 

andra utvecklingen precis norr om Mariestads tätort som antogs 2010.  

4.2.3.1 Fördjupad översiktsplan för Norra Mariestad 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Norra Mariestad är att redovisa hur 

bebyggelse, framförallt bostäder, på bästa sätt kan inrymmas. Dessutom ska den 

visa vilken relation det nya området får till omkringliggande bostads- och 

friluftsområden och till stadens centrum. Det är i det här området som Sjölyckan 

ligger och där kommunen har sålt ett flertal tomter.  

4.2.3.2 Fördjupad översiktplan för Mariestads tätort 
Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort 

är att beskriva hur Mariestad kan uppnå vision 2030 som är att; förbättra 

livskvaliten, öka antalet invånare samt verka för en hållbar utveckling. Principerna 

som styr den fördjupade översiktsplanen är; Aktivera och synliggöra strandlinjen, 

koncentera det koncenterande och tillgängliggöra på ett nytt sätt.  

 

Stor vikt ligger på sociala värden som i sin tur ska leda till ökad inflyttning av nya 

invånare och näringslivsutveckling. Som ett led i detta har Mariestad identifierat 

sociala nyckelplatser. Dessa platser kan vara olika beroende på kön, ålder, 

etnicitet, inkomst och bakgrund ger olika förutsättningar och behov.  

 

Den fördjupade översiktsplanen för Mariestads kommun har resulterat i ett antal 

nya detaljplaner för Mariestads tätort. Bland annat har kommunen har tagit fram 
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ett detaljplaneprogram för Inre hamnen, bryggan och piren som i stort sätt följer 

upplägget i den fördjupade översiktsplanen.  Vidare har en rad bostadsområden i 

enlighet med den fördjupade översiktsplan för Mariestads tätort vuxit fram som 

Hamnens radhuskvarter, Strandgårdens hyreslägenheter och Nya Ekudden som nu 

rymmer hundratals familjer i villor. Pågående etableringar är Sjölyckan och 

Marieäng. Sjölyckan är ett område norr om Mariestad där det getts plats åt 

villatomter med en fantastisk vy över Vänern.9 

 

Bebyggelseutvecklingen i Mariestad tar fasta på de övergripande principerna i 

översiktsplanen om att stärka nätverk och infrastruktur för olika trafikslag samt 

att koncentera bebyggelse till områden där det redan finns infrastruktur och 

service. Förtätning är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom en 

sammanhållen bebyggelse skapar stöd för kollektivtrafik, nyttjar befintlig 

infrastruktur samtidigt som det främjar möten och interaktion mellan de som bor 

och verkar i staden.  

 

Det är viktigt att vid ny bebyggelse säkerställa handlingsutrymme och balansgång 

mellan förtätning och stegvis utbyggnad av tätorten. Här tillämpar kommunen två 

principer. För det första ska centrala tomter inom redan planlagd mark bebyggas 

genom exempelvis omvandling av industrifastigheter som inte längre används. För 

det andra pekas ett antal områden ut som är lämpliga för kommunens 

bebyggelseutveckling, där nyetablering sker på naturmark, se figur 6.  

 

 

                                                
9
 www.drömlägemariestad.se 
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Figur 6 Förtätningar och nya bebyggelseområden inne i Mariestads tätort. 

4.2.3.3 Bebyggelseförtätning på redan planlagd mark 
Här prioriteras områden för omvandling av fastigheter längs de stora vägarna som 

Stockholmsvägen, Göteborgsvägen, och Marieforsleden. Längs dessa vägar 

bedöms möjligheten till funktionsblandad bebyggelse att vara som störst. I många 

av husen ska näringsverksamheter ske på bottenvåningen. Förtätning längs med 

de här vägarna förväntas också medföra goda förutsättningar för 

kollektivtrafikförsörjning.  

 

Tillståndsansökan är inlämnad för att utöka verksamheten vid reningsverket. 

Detta i syfte att utöka kapaciteten samt åtgärder för att kunna minska 

skyddsavstånd till bebyggelse. 
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För att förtätning ska kunna ske inom tätorten kan det krävas att industrimark 

åtgärdas och renas innan annan bebyggelse eller verksamhet är möjlig. Vidare ska 

hänsyns tas till buller från vägtrafik samt till närboende.  

4.2.3.4 Ny bebyggelse på naturmark 
Den nya bebyggelsen på naturmark ligger i nära anslutning befintlig bebyggelse. 

Kommunens målsättning är här att trots att naturmark tas i anspråk ska leda till 

förbättrad tillgänglighet till tätortsnära naturmark. Detta ska ske genom att det 

nya gränsområdet till naturmark utformas med särskild vikt på allmänhetens 

tillgänglighet. Det största området för ny bebyggelse på naturmark är Sjölyckan. 

Kommunen har redan detaljplanelagt delar av området och sålt tomter till nya 

hus. Kommunens ambition är en varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer.  

4.2.3.5 Konsekvenser till följd av förtätningen av Mariestads samhälle 
I miljöbedömningen till den fördjupade översiktsplanen tar de framförallt upp två 

problem, att det finns problem med kommunens VA-system och att reningsverket 

inte har kapacitet att ta hand om allt spillvatten vid riklig nederbörd eftersom 

dagvatten då läcker in i spillvattensystemet.  

 

Dagvatten är ett stort problem inom staden eftersom kommunens 

dagvattenledningar och avloppsledningar är hårt belastade. Det är framförallt 

dagvattnet som orsakar översvämningar i källare och gator eftersom få 

fördröjningsmagasin finns. Kommunens plan för dagvattenhanteringen är att den i 

större utsträckning ska tas om hand genom infiltration lokalt inom fastigheten och 

i andra hand fördröjas till ett infiltrationsmagasin innan det leds vidare.10 I 

Sjöhagaparken planeras en dagvattenanläggning med kapacitet för dagvatten från 

östra Mariestad. 

Det finns alltid en risk för översvämningar när bebyggelse sker i strandnära 

områden. För att minska riskerna från översvämningar har kommunen vid 

bebyggelse nära vattnet ställt krav på att byggnaderna anpassas så att de bättre 

klarar av om översvämningar i inträffar. Vidare har kommunens som mål att deras 

dagvattenhantering blir bättre så att översvämningsrisken i källare minskas.  

 

4.2.4 Konsekvenser i andra områden med ändrad markanvändning 

Översiktsplanen innebär föreslagna områden för byggnation inne i Mariestad samt 

i orterna  Sjötorp, Lyrestad, Ullervad, Lugnås samt LIS-områden 

 

Utöver dessa berör översiktsplanen följande etableringsområden: 

 E20 

 Utvecklat cykelnät samt vandringleder 

 Byggnation i stråk längs befintlig bebyggelse, se ”Radby 2.0 i Figur 7. 

 Vindbruk 

 

                                                
10

 Mariestads kommun, Miljöbedömningen till den Fördjupade översiktsplanen för 
Mariestads tätort.  
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Det är en pågående breddning av E20 förbi Mariestad. Den norra sträckningen är 

klar där Trafikverket har kommit fram till att blå korridor är det bästa alternativet. 

För den södra delen pågår fortfarande utredning om sträckningen av 

vägkorridoren. Här är det viktigt att man tar hänsyn till Lugnåsberget som är 

skyddat genom riksintresse för naturvård påverkas så lite som möjligt. 

 

I ÖP föreslås utveckling av cykelnätet och vandringsleder i Mariestads kommun. 

Utveckling av bebyggelsen föreslås kunna göras i stråk längs befintlig bebyggelse.  

 

Avseende åtgärder som innebär en påverkan på lokala natur- och kulturmiljöer, 

behöver etableringarna anpassas utifrån lokala förutsättningar och relevant miljö- 

och/eller kulturmiljölagstifting tillämpas. 

 

Kommunen antog en vindbruksplan år 2010 där ett antal områden föreslås för 

vindkraft. Dessa trots att det saknas riksintresseområden för vindbruk i 

kommunen. Vid utpekande av områden har hänsyn så långt som möjligt tagits till 

riksintressen och Natura 2000-områden, men även här kan lokala natur- och 

kulturmiljöer komma att påverkas av vindkraftsetableringen. Under förutsättning 

att hänsyn tas till lokala förhållanden bör vindkraftsplanen kunna genomföras utan 

stora konsekvenser på andra intressen. Detta eftersom områdena har pekats ut 

genom strategisk planering. Försvarets intressen behöver dock fortsatt beaktas. 
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Figur 7 Områden utanför Mariestads tätort som berörs av bebyggelse och andra 

etableringar. Begreppet ”Radby 2.0” innebär möjlighet till förtätning längs 
befintliga vägar. 

 

4.3 Påverkan och konsekvenser för riksintressen  

4.3.1 Allmänt om riksintressen 
Ett område är riksintresse enligt 3 kap MB om det är ganska unikt i landet eller i 

en region. Det är de statliga sektorsmyndigheterna som ska precisera vilka 

områden som är av riksintresse i ett visst avseende.11 Exempelvis ska 

Naturvårdsverket bedöma vilka områden som är av riksintresse för naturvård och 

friluftsliv, Riksantikvarieämbetet vilka områden vilka områden som är av 

riksintresse för kulturmiljövård och Trafikverket vilka områden som är av 

riksintresse för flygplatser osv. De centrala myndigheterna sammarbetar med 

länsstyrelsen vid framtagandet av riksintressen.  

 

                                                
11

 Myndighetsansvaret regleras i förordning (1998:896) om hushållningen av mark- och 
vattenområden.  
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I 4 kap miljöbalken har lagstiftaren angett ett antal geografiska områden i landet 

som är av riksintresse. I 4 kap är områden enbart av riksintresse för naturvård, 

kulturmiljövård och/eller friluftsliv. Vänerns öar och strandområde är riksintresse 

enligt 4 kap 2 § MB. Det innebär att turismens och friluftslivets intressen, främst 

det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid tillåtligheten av 

exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Ingrepp får endast ske om det 

inte påtagligt kan skada områdets natur- och kulturvärden. Natura 2000- områden 

är alltid riksintresse enligt 4 kap MB.12 

4.3.2 Friluftsliv 
Inom Mariestads kommun är följande områden intressanta för friluftslivet enligt 3 

kap 4 § MB:13 

 

- Brommö-Torsö-Fågelö, natursköna strand- och skärgårdsområden med 

nästan helt ostörda stränder. Området berör också riksintresse för 

naturvård.  

- Djuröarkipelagen som utgörs av ett 70- tal öar, holmar och skär. 

Djuröarkipelagen är en isolerad, ostörd och naturskön skärgård mitt i 

Vänern som besöks av båtfolk från hela Vänern samt kanalfarare. 

- Göta kanal, ”Sveriges blå band” sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till 

Karlsborg vid Vättern. Merparten av kanalen går genom öppet 

åkerlandskap och längs kanalen finns alléplanteringar med framförallt 

oxel, lönn och lind.  

 

Vidare är Vänerns öar och strandområde är riksintresse friluftsliv enligt 4 kap 2 § 

MB. Det innebär att turismens och friluftslivets intressen, främst det rörliga 

friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid tillåtligheten av exploateringsföretag 

och andra ingrepp i miljön. Ingrepp får endast ske om det inte påtagligt kan skada 

områdets natur- och kulturvärden.  

4.3.2.1 Påverkan på riksintresset friluftsliv i den nya översiktsplanen 
Nedan kommer påverkan och konsekvenserna på riksintresset friluftliv att 

beskrivas. 

 

Brommö-Torsö-Fågelö  

Öarna Brommö- Torso och Fågelö med tillhörande småöar och skär består av ett 

område av småbruten kustmiljö med fina sandstränder i flera olika väderstreck. 

Området ger goda förutsättningar för bad, strövande, bär- och svamplockning, 

fritidsfiske och naturstudier. Områdets anses vara av särskilt intressant för 

naturstudier och är en av Sveriges största insjöskärgårdar.  

 

Kommunen har på Västra Torsö, söder om Laxhall, således i ett område som 

berörs av riksintresset för friluftsliv enligt både 3 och 4 kap MB, föreslaget ett LIS- 

                                                
12

 Se 4 kap 8 § MB.  
13

 Områden med riksintresse för friluftliv enligt 3 kap 6 § MB, Naturvårdsverkets beslut 
1987-12-21, Länsstyrelsen för Västra Götalands län.  
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område. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande ansett att området är 

”synnerligen olämpligt” för LIS. Detta eftersom området utgör riksintresse för 

friluftsliv, 3 kap 6 § MB förutom de geografiska bestämmelserna i 4 kap 2 § MB. 

De tar vidare upp att det är viktigt att områdets karaktär som i huvudsak är 

oexploaterat och opåverkat bevaras samt att tillgängligheten till stränder och 

andra attraktiva områden bibehålls.14 

 

Kommunen har efter länsstyrelsen yttrande och i samband med den nya 

översiktsplanen lagt till ytterligare ett LIS- område på Torsö i närheten av det 

tidigare föreslagna. Länsstyrelsen har inte yttrat sig angående det nya LIS-

området.  

 

En exploatering av Västra Torsö genom att kommunen erbjuder strandnära tomter 

kan komma att försvåra tillgängligheten för allmänheten eftersom exploatering 

sker i ett område som till stor del är opåverkat.  Det strider också mot 

kommunens ställningstagande att det är betydelsefullt att kommunen ska erhålla 

ett tillgängligt friluftsliv för att utveckla potentialen bland annat för 

besöksnäringen och lokala boendemiljöer. Kommunen strävar vidare efter att 

genom detaljerad planering säkerställa tillgänglighet för friluftslivet samt 

möjliggöra balans mellan allmänna och enskilda intressen.  

 

Ytterligare områden som är skyddade enligt 4 kap MB 

I Lyrestad ligger samtliga LIS-planer inom områden som både berörs av rörligt 

friluftsliv enligt 4 kap MB och ligger inom områden som berörs av Vänerns 

strandskydd.  

 

Djuröarkipelagen 

Djuröarkipelagen är en isolerad, ostörd och naturskön skärgård mitt i Vänern. Här 

finns skyddade naturhamnar, möjligheter till bad i rent vatten och fin 

strövterräng. Djuröarkipelagen är Nationalpark och det rörliga friluftslivet kommer 

inte att påverkas av den nya översiktsplanen. 

 

Göta kanal 

Göta kanal berörs både av riksintresset för friluftsliv15  och riksintresset för 

kulturmiljövård.  Göta kanal går genom ett omväxlande och naturskönt landskap 

och det finns goda förutsättningar för båt- och kanotsport samt cykling. Kanalen 

är vidare internationellt känd och ett av Sveriges viktigaste kulturhistoriska 

byggnadsverk. Dessutom är kanalen en attraktiv vattenväg för fritidsbåtar och ett 

stort utflyktsmål för landbaserade aktiviter. Camping, stugbyar, strövterräng, 

intressanta natur- och kulturmiljöer, goda förutsättningar för båt- och kanotsport, 

cykling och bad bidrar till områdets värden för friluftslivet. Gästhamnar finns bland 

annat i Sjötorp, Lyrestad, Töreboda. Forsvik och Karlsborg.   

                                                
14

 Granskningsyttrande 2011-04-19, länsstyrelsen i Västra Götalands län, Diarienummer 401-
684-2011, s. 3.   
15

 Se 3 kap 5 § MB 
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LIS-områdena i Lyrestad och Sjötorp berörs av riksintresse för kulturmiljövård och 

friluftsliv enligt 3 kap MB (Göta kanal). Det är här viktigt vid planerandet av ny 

bebyggelse att man säkerställer framkomligheten längs med kanalen exempelvis 

genom utveckling av cykelvägar och att ny bebyggelse inte har strandtomter utan 

att man sparar en bit mot kanalen som allmänheten kan nyttja.  

4.3.3 Kulturmiljö 

Syftet med att avsätta kulturmiljöer som riksintresse är att skydda, vårda och 

sprida kunskap om det fysiska kulturarvet. Riksintressen ska bevara historiska och 

miljömässiga värden i det levande kulturlandskapet. Inom Mariestads kommun 

finns det åtta områden som har klassats som riksintresse för kulturmiljön.   

 

Tre av dessa återfinns i Mariestads stadskärna;  

1. Gamla stan, fängelset, Residenset 

 

Utanför stadskärnan är;  

2. Göta kanal 

3. Stora Eks Herrgård, ett område präglat av herrgårdsmiljö 

med ett av de främsta exemplen på frihetstidens 

arkitektur (1700-talet).  

4. Sveneby säteri präglas av herrgårdsmiljö med välbevarad 

bebyggelse. 

5. Odensåker, Flistad, Väring, Binneberg, Horn, området i 

anslutning till sjön Östen speglar Valboslättens 

bebyggelsehistoriska utveckling från järnålder och framåt.  

6. Karleby, området är klassificerat som ett av områdets 

bästa bymiljöer med radbyns typiska planmönster och 

höjdläge.  

7. Lugnåsberget, berget präglas av ett som ett karaktäristiskt 

odlingslandskap, där kvarnstensbrytningen spelat en viktig 

roll i bygdens ekonomi sedan tidig medeltid.  

8. Björsäter, en kyrkby väster om Mariestad. Byn har 

karaktären av en radby och den är i mycket liten 

omfattning påverkad av 1800-talets skiften. 

Gårdsbebyggelse går på rad längs en rullstensås och i 

området finns även en kyrka, prästgård och skola. 

 

4.3.3.1 Områden inom riksintresse kulturmiljö som berörs av översiktsplanen 
Den nya översiktsplanen har större ingen större påverkan på de olika områden 

som har klassats som riksintresse för kulturmiljövård. Kommunens mål är att 

bevara och skydda riksintressena för kulturmiljövården eftersom de berikar den 

lokala livsmiljön.  Vid Göta kanal har områden i Lyrestad och Sjötorp har klassats 

som LIS-områden. Beroende på hur dessa områden bebyggs påverkar de 

riksintresset för kulturmiljövård. Det är viktigt att ny föreslagen bebyggelse i 
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närheten av radbyarna utformas i enlighet med tidigare bebyggelse så att det inte 

stör landskapsbilden.  

 

Vid utformning av ny planerad bebyggelse i Lugnås behöver närheten till 

riksintresset Björsäters by beaktas. Den nya etableringen är dock inne i Lugnås, 

varvid konsekvenserna för riksintresset bedöms vara små. 

 

4.3.4 Naturmiljö 
Inom Mariestads kommun finns sju områden som är av riksintresse för 

naturmiljövård:  

 

1. Kalvöarna, är riksintresse, naturreservat, natura 2000- och 

fågelskyddsområde och ligger i Mariestads skärgård och ligger i 

kommunens norra del, ovanför Torsö. 

2. Hovden och västra Brommö, är riksintresse, naturreservat och natura 

2000- område. Området tillhör, liksom Kalvöarna, Mariestads skärgård och 

ligger benägen i Mariestads nordvästra del. 

3. Ymsen och Fredsbergs mosses, Ymsen är ett Natura 2000-område som 

utgörs både av sjön Ymsen och våtmarksmarksområdet Fredsbergs 

mosse. 

4. Djurö, Djuröarkipelagen, som har ett isolerat läge mitt i Vänern, består av 

ett 70-tal öar, holmar och skär, där de mindre skären och öarna är helt 

öppna. Djurö är också nationalpark. 

5. Lugnåsberget, är ett stort opåverkat platåberg och här finns lövskogar i en 

trakt som annars främst domineras av barrskog. 

6. Östen, sjön Östen är en grund och näringsrik lerslättsjö, som delas med 

de två andra kommunerna Töreboda och Skövde. 

7. Låstad-Binneberg, är ett område i slättbygd med ett brett bälte av 

parallella låga moräner som svagt reser sig över lerslätten. 

4.3.4.1 Områden av riksintresse för naturmiljön som berörs av 
översiktsplanen 
Inga av riksintressena för naturvård berörs direkt av de föreslagna åtgärderna i 

översiktsplanen. Möjligen kan områden lokalt beröras av åtgärder som föreslagen 

förtätning längs befintliga vägar eller planerade cykelbanor och vandringsleder. 

Kommunens målsättning är att använda riksintresset för att skydda och berika 

den lokala livsmiljön.  

4.3.5 Kommunikationer 
De större vägar och järnvägar som går genom Mariestads kommun utgör 

riksintresse för kommunikationer.16 Mariestad anser det avgörande för 

kommunens utveckling att kommunikationerna på land- och vatten förbättras. 

Kommunen ska vidare verka för att standarden på E20 och väg 26 höjs samt att 

det sker en modernisering av Kinnekullebanan. Detta tillsammans med 
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trafikverket, Västra Götalandsregionen och övriga kommuner. Kommunen 

framhåller också att det vid detaljerad planering krävs att både nationella och 

lokala intressen balanseras.  

4.3.5.1 Område av riksintresse för kommunikationer som berörs av den nya 
översiktsplanen 

I dagsläget pågår en utbyggnad av E20 förbi Mariestad där den ska byggas ut till 

en mötesfri landsväg på en cirka 17 km lång sträcka. Den nya sträckningen norr 

om Mariestad är fastställd medan arbete fortfarande pågår för sträckningen söder 

om Mariestad. Blå korridor visar sträckningen norr om Mariestad.  

 

 

 

 

Figur 8: Karta över E20 och studerade alternativ norr om Mariestad. Ur 

samrådsunderlag 2016-06-21 (Trafikverket) 
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Figur 9 Utredningskorridor för E20 sydväst om Mariestad. Ur 
planläggningsbeskrivning 2016-05-17 (Trafikverket) 

 

E20s riksintresse har ett utökat byggnadsförbud till 50 meter respektive 30 meter 

utanför planlagt område. Både Lyrestad och Lugnås ligger nära E20 och det är här 

viktigt att ta hänsyn till den nya sträckningen samt det buller och föroreningar 

som vägen medför.  

4.3.6 Yrkesfisket 

Inom Mariestads kommun är Vänern och Ymsen riksintresse för yrkes- och 

fritidsfiske.17 Det innebär att dessa sjöar ska skyddas så långt som möjligt från 

övergödning och föroreningar.  

 

Här är det viktigt att se till att det finns ett fungerade VA-system för fast- och 

fritidsbebyggelse. Kommunens målsättning är att alla avlopp som utmynnar i sjöar 

ska vara godkända på sikt samt att utsläpp från båtar endast ska ske i hamnar 

med särskilda tömningsanordningar. Kommunen arbetar aktivt för att bibehålla 

och förbättra vattenkvaliten i sjöar och vattendrag samt att yrkesfisket ska 

undvikas i känsliga miljöer så att inte vattenkvaliten försämras. Vidare framhåller 

de att det är viktigt att yrkesfisket bedrivs i sådan omfattning att även fritidsfisket 

kan utvecklas.  
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4.3.7 Totalförsvaret 
Stora delar av Mariestads kommun ligger inom riksintresset för totalförsvaret. 

Förvarets intressen kan framförallt påverka vid uppförande av höga byggnader 

som master och vindkraftverk.  

4.4 Påverkan och konsekvenser för relevanta miljömål 

4.4.1 Begränsad klimatpåverkan  
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan 

på klimatsystemen inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 

sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelproduktionen 

säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 

tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet ska uppnås. 

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Begränsad miljöpåverkan” 

 Bebyggelse i områden utan kollektivtrafik (skapar ett bilberoende) 

 Etablering av handel utanför stadskärnan (skapar ett bilberoende) 

 Utbyggnad av E20 och andra vägar (ökad trafik, ökade utsläpp) 

 Byggande i strandnära lägen 

 

Fyra regionala tilläggsmål:  

- En ekonomi oberoende av fossila bränslen till 2030 

- Minskade utsläpp av växthusgaser, mål för 2020 och 2030  

- Ökad andel förnybar energianvändning, mål för 2020 och 2030 

- Minskad klimatanvändning från vår konsumtion, mål för 2030 

4.4.1.1 Konsekvenser till följd av ÖP 
År 2009 antog Mariestad Töreboda och Gullspång en gemensam energi- och 

klimatplan vars målsättning är att utsläppen ska vara 15% lägre år 2020 jämfört 

med år 2004. År 2013 var utsläppen 15% lägre än 2005. Samtidigt planeras ny 

bebyggelse i glesbygd, som kommer att bidra till ökad biltrafik, eftersom 

kollektivtrafiken i dessa områden inte alltid är tillfredsställande. ÖP uttrycker en 

ambition om att arbeta med åtgärder för att uppmuntra biltrafik som går på 

alternativa bränslen. 

 

Lokalt producerad förnybar energi stod år 2013 för c:a 18% av kommunens totala 

energianvändning. Lokal elproduktion stod för c:a 15% av den totala 

elförbrukningen. Trenden är svagt uppåtgående under perioden 2004 till 2013. 

 

Under planperioden förväntas en breddning av E20 förbi Mariestad att bli klar. Den 

nya sträckningen norr om Mariestad är planlagd medan den södra sträckningen 

arbetar Trafikverket med flera alternativ på var vägkorridorena ska gå. 

Breddningen av E20 kommer att innebära trafiksäkerhetshöjande åtgärder men 

bedöms också innebära ett ökat trafikflöde, vilket inte inverkar positivt på 

miljömålet. 
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Byggande i strandnära lägen skapar risker kopplat till översvämningar och det är 

viktigt att rekommendationer avseende höjdsättning följs.  

 

Vid utpekande av områden för vindbruk har hänsyn så långt som möjligt tagits till 

riksintressen och Natura 2000-områden. Därmed bedöms vindbruksplanen kunna 

bidra positivt till miljömålet utan att andra miljömål berörs på ett oacceptabelt 

sätt18. 

4.4.2 Frisk luft  
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 

inte skadas.  

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”frisk luft”. 

 Ny bebyggelse (ökad trafik) 

 Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (ökad trafik) 

 Nya industriverksamheter (luftutsläpp) 

 Ökad befolkningsmängd innebär en ökad förbränning av avfall. 

 

Fyra regionala tilläggsmål:  

- Minskade utsläpp av kväveoxider: År 2020 ska utsläppen av kväveoxider 

(NOx) ha minskat till 17 000 ton per år.  

- Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen: År 2020 ska utsläppen av 

flyktiga organiska ämnen (VOC) ha minskat till 29 000 ton per år.  

- Minskade utsläpp av partiklar (PM2,5): År 2020 ska utsläppen av partiklar 

(PM2,5) ha minskattill 2 500 ton per år. 

- Minskade utsläpp av svaveldioxid: År 2020 ska utsläppen av svaveldioxid 

(SO2) ha minskat till 3 000 ton per år 

4.4.2.1 Konsekvenser till följd av ÖP 
Luft i Väst arbetar för en bättre luftkvalitet och värnar luftvårdsfrågor i västra 

Sverige. Verksamheten omfattar luftföroreningsmätningar, emissionskartläggning 

och spridningsberäkningar. Luft i Väst samordnar och skapar samarbeten mellan 

olika kommuner och företag.  

 

En ökad inflyttning till Mariestads kommun kommer innebära ökning av trafiken i 

kommunen. Dessutom kommer mängden avfall att öka vilket innebär en ökad 

mängd förbränning. Nya industriverksamheter kan också innebära ökade 

luftutsläpp. Bedömningen är dock att det inte kommer att påverka luftmiljön till 

sådan utsträckning att de regionala målen inte kommer att kunna uppnås. 

Miljömålet god bebyggd miljö har regionala mål som skall förebygga och främja 

möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt, vilket också påverkar 

utsläppsnivåerna positivt. Ett arbete med miljömålet som följer de regionala 

tilläggsmålen kommer också betyda att kommunen arbetar med folkhälsomålet 

”sunda och säkra miljöer” genom att gränsvärden inte överskrids.  
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 Mariestad, Töreboda, Gullspångs kommuner, Vindbruksplan, tematiskt tillägg till 
översiktsplan, 2010-06-21 (Mariestad) 
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4.4.3 Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen 

för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka 

korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, 

arkeologiska föremål och hällristningar.  

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Bara naturlig försurning” 

 I försurningskänsliga områden kan avverkning av skog bidra till ökad 

försurning  

 Svavel- och kväveutsläpp (utsläpp biltrafik, industri) 

 

Tre regionala tilläggsmål finns:  

- Färre försurade vatten: År 2020 ska högst 30 procent av sjöarna och 15 

procent av vattendragen i länet vara försurade.  

- Minskade utsläpp av kväveoxider: År 2020 ska utsläppen av kväveoxider 

(NOx) ha minskat till 17 000 ton per år.  

- Minskade utsläpp av svaveldioxid: År 2020 ska utsläppen av svaveldioxid 

(SO2) ha minskat till 3 000 ton per år.  

4.4.3.1 Konsekvenser till följd av ÖP 
Enligt ÖP uppnår kommunens sjöar och vattendrag uppnår, oberoende av 

kalkning, sämst status med avseende på försurning enligt förordningen 

(2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. I vissa LIS-områden 

kommer avverkning behöva ske för att göra plats för ny bebyggelse, något som 

kan inverka negativt på miljömålet om markförhållandena är känsliga avseende 

försurning. Även omdragning av E20 påverkar skogsmark. 

 

Ökad trafik genom ny bebyggelse i glesbygd samt utbyggnad av E20 kommer 

bidra till ökad trafik och därmed högre utsläpp av kväveoxider.  En gemensam 

energi- och klimatplan för Mariestad Töreboda och Gullspång togs fram 2009 med 

målsättningen att utsläppen ska sjunka.  

4.4.4 Giftfri miljö  
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”giftfri miljö”. 

 Planlagt område vid förorenade markområden 

 Ny bebyggelse (exponering av hälso- och/eller miljöfarliga ämnen i 

byggmaterial) 

 Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (exponering av hälso- och/eller 

miljöfarliga ämnen i byggmaterial) 

 Nya verksamheter (avfall och/eller emissioner) 
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Fyra regionala tilläggsmål:  

- Minskning av farliga ämnen: År 2020 ska förekomsten av ett visst antal 

ämnen i slam och utgående vatten från kommunala reningsverk successivt 

minska jämfört med år 2010. 

- Minskad förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten: År 2020 ska uppmätta 

halter av substanser från växtskyddsmedel i länet inte överskrida 

riktvärdena för negativa effekter 

- Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa 

eller miljön ska åtgärdas (flera underkategorier till målet) 

- Ökad ekologisk andel konsumtion i den offentliga sektorn: År 2020 ska 

andelen certifierade ekologiska livsmedel utgöra minst 50 procent av den 

offentliga sektorns totala livsmedelsbudget 

4.4.5 Konsekvenser till följd av ÖP 
Det finns planer på att bygga på gammal förorenad mark där främst gammal 

industrimark inne i Mariestad planeras att ta i anspråk. Noggranna 

markundersökningar för bedömning av hälso- och miljöpåverkan bör göras. 

Exploateringen måste hålla ett långsiktigt perspektiv. 

 

Många byggmaterial kan avge emissioner av ämnen som kan vara skadliga för 

människor och/eller miljön, eller innehålla ämnen som är under utredning hos 

kemikaliemyndigheterna. Materialen kan också vara dåliga ur ett 

livscykelperspektiv. Ett giftfritt byggande bör vara en del av Översiktsplanen. 

Olika certifieringssystem finns att tillgå för att säkra sunda hus och byggnader. 

 

Avfall från hushåll och verksamheter är också en källa till spridning av giftiga 

ämnen till miljön och sekundärt också till människor. God avfallshantering skall 

beaktas för all kommunal och privat verksamhet. Avfallshantering i Östra 

Skaraborg ansvarar för avfalls- och sophämtningen i kommunen. Hushållsavfall 

körs till Skövde Värmeverk där det omvandlas till fjärrvärme och elektricitet. 

Biologiskt avfall transporteras till en biogasanläggning i Falköping. Grov- och 

industriavfall transporteras till Bångahagens avfallsdeponi i Mariestad för 

förbränning. Vid Bångahagen pågår ett täckningsarbete av gammalt deponerat 

avfall. Lakvatten från deponin kan innehålla miljögifter och samlas därför upp för 

att renas i kommunens avloppsreningsverk.  En ökad inflyttning innebär att mer 

avfall produceras. Kommunen bör planera för ökade volymer i sitt arbete med en 

avfallsplan. Ökade volymer som förbränns kommer också ha en inverkan på 

Miljömålet ”frisk luft” (se ovan). 

4.4.6 Säker strålmiljö  
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga 

effekter av strålning. 

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”säker strålmiljö”. 

 Nybyggnation i områden med radonrisk 

 

Inga regionala tilläggsmål 
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4.4.6.1 Konsekvenser till följd av ÖP 
En kartering av markradon utförts inom kommunen. Karteringen visar att halterna 

är störst i områden med genomsläppliga jordar där radongasen lättare 

transporteras. Det är främst åsar och vattendrag som präglas av högre halter av 

markradon.  

 

Ny bebyggelse föreslås inte i något område med hög risk för markradon. I 

närheten av Lyrestad finns dock områden som bedömts ha låg risk för markradon. 

Enligt fördjupad ÖP för Mariestads tätort är det endast ett mindre område i 

Leksberg som är klassat som radonriskområde inom staden. Boverkets byggregler 

för högsta tillåtna radonhalt i nybyggda hus ska följas. Miljömålet bedöms därmed 

inte påverkas av förslagen i ÖP. 

4.4.7 Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 

på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten. 

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”ingen övergödning”. 

 Byggnation i strandnära lägen (påverkan våtmarker) 

 Utsläpp av näringsämnen (NOx från trafik, gödning från jordbruk) 

 

Tre regionala tilläggsmål: 

- Minskade utsläpp av kväveoxider: År 2020 ska utsläppen av kväveoxider 

(NOx) ha minskat till 17 000 ton per år.  

- Minskade utsläpp av ammoniak: År 2020 ska utsläppen av ammoniak ha 

minskat till 7 000 ton per år.  

- Minskad transport av näringsämnen i vattendrag: År 2020 ska 

transporterna av kväve och fosfor i länets kustmynnande och 

Vänermynnande vattendrag vara minskande jämfört med 

referensperioden 2009-2015 

4.4.7.1 Konsekvenser till följd av ÖP 
Enligt kommunens mätningar (2012 och 2013) har halterna av ammoniak till luft 

ökat. Vad beträffar övergödning i Vänern så visar mätningarna att kvävehalterna 

har avtagit sedan 1991, men de är ändå fortsatt höga. Fosfor bedöms vara ett 

mindre problem i Vänern. Sjöarna Ymsen och Östen har höga halter av kväve och 

fosfor, liksom åarna Tidan och Friaån. Åarna har dessutom en trend med ökande 

halter sedan slutet av 1990-talet, då transporterna av fosfor i vattendragen ökar. 

Mariestad ligger i en jordbruksbygd och en stor del av utsläppen härrör troligen 

från växtnäringsämnen. I den nya ÖPn föreslås viss byggnation på åkermark. Om 

detta medför att näringspåverkan från jordbruket minskar, så inverkar det positivt 

på miljömålet. Åkermark är dock en viktig resurs ur ett hushållningsperspektiv, se 

under ”Ett rikt odlingslandskap”. 

 

Strandängar och våtmarker kan fungera som en naturlig buffert mot 

översvämningar, samtidigt som de utgör näringsfällor och bidrar till att motverka 
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övergödning. Sådana marker påverkas i viss utsträckning av byggnation i LIS-

områden. Våtmarksmiljöer kan också lokalt påverkas av utbyggnad av E20.  

 

I miljöbedömningen till den fördjupade översiktsplanen för Mariestads kommun tar 

man upp att tillförseln av kväve och fosfor till Vänern och Tidan måste minska för 

att klara miljömålen. Vidare ger en större befolkning en ökad belastning på 

reningsverket. Men en ökad befolkning kan samtidigt ge större förutsättningar för 

investeringar i reningsteknik. Åkerbruk bedrivs i dagsläget vid Tidans södra del 

och är i den fördjupade översiktsplanen för Mariestad utpekat som 

verksamhetsområde.   

 

Miljömålet i stort bedöms i övrigt inte påverkas i någon större utsträckning av ÖP, 

men vissa negativa konsekvenser kan uppstå i mindre skala till följd av 

byggnation i strandnära lägen. Förbättringar planeras för kommunens 

reningsverk, vilket kommer ha en positiv inverkan på miljömålet.  

4.4.8 Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 

ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Levande sjöar och 

vattendrag” 

 Etablering av ny bebyggelse i områden som saknar VA-lösning 

 Etableringar i strandnära områden som i sin tur kan öka intresset för 

anläggningar i vatten (hamnar, bryggor) 

 Ökad båttrafik till följd av friluftsaktiviteter (buller, utsläpp) 

 Utökat fritidsfiske pga ökad turism 

 

Tre regionala tilläggsmål:  

- Bevarade värdefulla vatten: År 2020 ska minst 50 procent av nationellt 

särskilt värdefulla vattnen med natur- och kulturmiljövärden som har 

skyddsbehov ha ett långsiktigt skydd.  

- Skyddade ytvattentäkter: År 2020 ska alla kommunala och större enskilda 

dricksvattentäkter i länet ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella 

skyddsföreskrifter.  

- Säkrade dricksvattenresurser: År 2020 ska hela länet omfattas av 

vattenförsörjningsplanering 

4.4.8.1 Konsekvenser till följd av ÖP 

Vattenkvaliteten i Vänern är generellt bra och sjön och utloppet Göta älv används 

som dricksvatten till över 800 000 människor. I många av Vänervikarna finns 

problem med övergödning, framförallt från jordbruk, industri och avlopp. Det finns 
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risk att Vänervikarna får sämre vattenkvalitet på grund av regleringen av 

Vänern19. 

 

Vänern inklusive Mariestadsviken har god ekologisk status, enligt 2009 års 

statusklassning. Ymsen och Östen har måttlig ekologisk status p.g.a. övergödning. 

Vattendragen Tidan och Friaån uppnår inte god ekologisk status. För att trygga 

framtida generationers vattenresurser får vattenkvaliteten inte försämras 

ekologiskt eller kemiskt. Byggnation enligt ÖP kan innebära förändrade 

förutsättningar för VA-lösningar i mer glest befolkade områden. I de fall 

nyetablering innebär att områden kopplas på det kommunala VA-systemet, så är 

positivt med avseende på uppfyllandet av miljömålet. För hantering av frågor 

kring vatten och avlopp finns en kommunal VA-plan från 2015. Kommunen har 

även en dagvattenpolicy för hantering av dag- och dräneringsvatten.  

 

I LIS-områden kan det bli aktuellt med anläggningar för båtturism. Hållbar turism, 

planering av båttrafik och organiserat friluftsliv är åtgärder som kommunen 

behöver arbeta vidare med. Detta i synnerhet i Vänerskärgården, där det finns 

naturmiljöer som är känsliga mot störning, t.ex. fågelskyddsområden. 

Anläggningar i vatten ska prövas mot relevant miljölagstiftning. 

 

Klimathotet innebär bland annat att översvämningar förväntas bli vanligare. 

Därmed uppstår en risk för läckage från förorenade områden, något som behöver 

uppmärksammas i de 15 områden med konstaterade eller misstänkta föroreningar 

som skulle översvämmas vid ett 100-årsflöde i Tidan eller av en vattennivå i 

Vänern på +46,46 RH2000.   

 

Sammantaget behöver utsläpp till vatten (avlopp, dagvatten) hanteras på ett sätt 

som inte medför försämrad status för vattendrag och sjöar i kommunen. Detta för 

att inte uppfyllandet av miljömålet ska försvåras till följd av översiktsplanen. 

4.4.9  Grundvatten av god kvalitet  
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

 

Miljökvalitetsnormerna för vattenkvaliteten innebär att god ekologisk status, god 

kemisk status och god kvantitativ status (grundvatten) ska uppnås till vissa år. 

Åtgärdsprogram för de vattenförekomster som inte uppnår god status är juridiskt 

bindande för myndigheter och kommuner. Beslut om miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomster inom Västerhavets vattendistrikt liksom åtgärdsprogram för 

förvaltningscykeln 2016-2021 togs av Vattendelegationen den 13 december 2016. 

Programmet innehåller 8 punkter riktade mot kommunerna där även Mariestad 

ingår.  

 

                                                
19

 Vattenmyndigheterna, Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess 
närområde 2014 
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Av dessa 8 är nedanstående åtgärd 5 relevant för miljömålet ”Grundvatten av god 

kvalité”:  

 

ÅTGÄRD 5: Kommunerna ska säkerstalla ett långsiktigt skydd för den nuvarande 

och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt: a) anordna 

erforderligt skydd för allmanna och enskilda dricksvattentakter som försörjer fler 

an 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn, b) göra en 

översyn av vattenskyddsomraden som inrättats före miljöbalkens införande och 

vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så 

att tillräckligt skydd uppnås, c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över 

vattenskyddsomraden, d) uppdatera översiktsplanerna med regionala 

vattenförsörjningsplaner, e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och 

grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärden ska vara vidtagen senast 

tre ar efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”grundvatten av god 

kvalitet”. 

 Ny bebyggelse (högre uttagsvolymer, avdämning, utgrävning) 

 Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (avdämning, utgrävning) 

 Nya verksamheter (högre uttagsvolymer, avdämning, utgrävning) 

 Nya täkter (avledning av grundvatten)  

 

Två regionala tilläggsmål: 

- Skyddade grundvattentäkter. År 2020 ska alla kommunala och större 

enskilda dricksvattentäkter i länet ha inrättade vattenskyddsområden med 

aktuella skyddsföreskrifter.  

- Säkrare dricksvattenresurser. År 2020 ska hela länet omfattas av 

vattenförsörjningsplanering.   

4.4.9.1 Konsekvenser till följd av ÖP 
Om täktverksamhet innebär bortledande av grundvatten kan detta kräva tillstånd 

för vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 kapitel. Sprängning och utgrävning 

kan påverka grundvattenmagasin genom ändrade tryckförhållanden, 

underminering och inläckage av smutsigt vatten. Skyddszoner för 

grundvattenreserver finns upprättade och geotekniska undersökningar ska 

säkerställa att exploateringen inte riskerar att påverka grundvattnet. En ökad 

inflyttning innebär ett ökat uttag av grundvatten. Bedömningen är att den nya 

översiktsplanen kan påverka grundvattnet, men påverkan bör vara ringa om 

vattenförsörjningsplan och de regionala tilläggsmålen följs. Detta eftersom  

vattenförsörjningsplanen är framtagen för att trygga grundvattenförsörjningen. 

 

4.4.10  Myllrande våtmarker  
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 

bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Myllrande våtmarker”. 
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 Exploatering av våtmarker eller strandängsmiljöer  

 Upphörd hävd till följd av annan markanvändning 

 Påverkan från skogsbruk eller annan markanvändning  

 

Tre regionala tilläggsmål som rör följande områden: 

- Hållbar markanvändning vid våtmarker 

- Skydd av objekt i Myrskyddsplanen 

- Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald 

 

Konsekvenser till följd av ÖP 

Föreslagna LIS-områden berör ofta strandnära miljöer. Påverkan på strandängar 

bör undvikas eftersom höga naturvärden riskerar att påverkas. Dessutom kan 

strandängar och våtmarker kan fungera som en naturlig buffert mot 

översvämningar, samtidigt som de utgör näringsfällor och bidrar till att motverka 

övergödning.  

 

Vägbyggnationer, såsom utbyggnad av E20 kan lokalt påverka våtmarksmiljöer. 

Andra typer av våtmarksmiljöer, tex våtmarker i jordbrukslandskapet, bedöms i 

stort inte påverkas av förslagen i ÖP. Torvtäkter planeras inte i kommunen. 

 

Vid planering av dagvattensystem kan med fördel våtmarker anläggas som även 

har värden för naturmiljön, något som skulle bidra positivt till miljömålet. Positivt 

är också att kommunen planerar för en utökning av naturreservatet Ekudden, med 

just våtmarksmiljöer. 

 

Uppfyllandet av miljömålet försvåras i viss utsträckning om strandängsmiljöer 

exploateras, då detta är en ovanlig biotop. I övrigt bedöms inte miljömålet som 

helhet påverkas negativt av översiktsplanen. 

4.4.11 Levande skogar  
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 

värden värnas. 

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Levande skogar” 

 Nyetableringar i skogsmark (bostäder, verksamheter, vägar el.dyl) 

 

Två regionala tilläggsmål som rör följande: 

- Förstärkt biologisk mångfald, vilket innebär att arealen äldre lövrik skog, 

arealen gammal skog och mängden hård död ved ska fortsätta öka på 

produktiv skogsmarksareal utanför reservat och nationalparker. 

- Skydd av kulturmiljövärden vid föryngringsavverkning 

4.4.11.1 Konsekvenser till följd av ÖP 

ÖP innebär i första hand nyetableringar i anslutning till befintlig bebyggelse. För 

flera av de föreslagna LIS-områdena påverkas skogsmark med vissa eller i något 

fall höga naturvärden. Planering av föreslagen bebyggelse och infrastruktur 
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behöver ta hänsyn till de lokala förutsättningarna på plats. Då bör områden med 

skogliga naturvärden kunna undvikas, varvid miljömålet inte behöver påverkas 

negativt. Vägbyggnationer, såsom utbyggnad av E20 kan lokalt påverka 

skogsmiljöer.  

 

Under förutsättning att hänsyn tas till lokala förhållanden bedöms inte 

uppfyllandet av miljömålet försvåras av planerade åtgärder i översiktsplanen. 

4.4.12  Ett rikt odlingslandskap  
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” 

 Byggnation eller annan exploatering av jordbruksmark (åkermark, ängs- 

och betesmarker) 

 

Fem regionala miljömål som rör följande (målår 2020):  

- Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker:  

Minst 70 000 hektar ängs- och betesmarker varav hävdad ängsmark minst 

1500 hektar. 

- Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper (avser   

mosaikbetesmark av öppna kalkrika hällmarker i Dalsland samt stäppartad 

torräng, vilka ej förekommer i Mariestads kommun)   

- Bevarande av åkermark: 

Totala arealen åkermark i regionen inte ha minskat med mer än 200 ha till 

år 2020, jämfört med 2015 

- Ökad andel ekologisk produktion: 

År 2020 har andelen ekologisk produktion ökat till 30 procent certifierad 

areal av länets åkermark. 

- Kunskap om värdefulla kulturmiljöer på landsbygden:  

Länets kommuner ha aktuella kunskapsunderlag gällande kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelsen på landsbygden. 

4.4.12.1 Konsekvenser till följd av ÖP 
Byggnation sker i huvudsak i redan etablerade ytor eller som förlängning till 

etablerad bebyggelse. Jordbruksmark tas ändå i anspråk i vissa fall, såsom de 

områden som föreslås i söder inne i Mariestad, samt inom vissa LIS-områden på 

Brommö och Torsö. Generellt säger hushållningsbestämmelserna i miljöbalken att 

mark ska användas för lämpligaste ändamålet. Ska jordbruksmark tas i anspråk 

behöver detta motiveras utifrån hushållningsperspektiv. Byggnation i 

naturbetesmarker påverkar naturvärden negativt och bör kunna undvikas 

eftersom det inte är brist på tillgänglig annan mark i Mariestads kommun. 

Sammantaget är det begränsade ytor som påverkas och uppfyllandet av 

miljömålet som helhet bedöms inte försvåras.  
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Kommunens kunskap kring kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på landsbygden 

behöver öka, förslagsvis genom inventering av kulturhistoriska bebyggelsemiljöer 

i kommunen. ÖP saknar målsättning avseende ekologisk produktion.  

4.4.13  God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.  

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”god bebyggd miljö”. 

 Buller (ökade nivåer pga. ökad trafik, nya verksamheter, avverkning av 

bullerdämpande grönområden) 

 Minskade grönytor vid förtätning 

 Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (l, farligt gods) 

 Nya verksamheter (avfall och/eller emissioner) 

 

Nio regionala miljömål inom följande områden (målår 2020):  

- Lätt att gå, cykla och åka kollektivt:  

Ny sammanhållen bebyggelse lokaliseras så att transporter mellan viktiga 

samhällsfunktioner kan ske till fots eller med cykel samt med 

kollektivtrafik inom gång- och cykelavstånd. 

- Många åker kollektivt:  

År 2025 ska en tredjedel av invånarnas resor göras med kollektivtrafik.   

- Nära till naturen:  

Avståndet till närmsta tillgängliga grön- eller vattenområde… ska inte vara 

större än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor. Den bostadsnära 

naturen ska innehålla kvaliteter som tillfredsställer människans behov av 

rofylldhet, naturupplevelse, lek och umgänge. 

- Synliggjorda ekosystemtjänster i den fysiska planeringen:  

Senast år 2020 ska ekosystemtjänster synliggöras i översiktplaner, 

detaljplaner och vägplaner.   

- Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark:  

Tätortsnära skogsmark med högt socialt/ ekologiskt värde eller tätortsnära 

brukningsvärd jordbruksmark tas i inte tas i anspråk (möjligheten till 

stadsnära odling och rekreation)   

- Värnade kulturhistoriska och arkitektoniska värden:  

År 2020 ska bebyggelsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden vara 

identifierad och analyserad.  

- God ljudmiljö:  

Antalet personer som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de 

riktvärden för buller i bostäder och vid uteplats, ska minska årligen. 

- Minskad energianvändning i bostäder och lokaler:  

År 2020 ska den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i 
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bostäder och lokaler minska med 25 procent och till år 2030 med 50 

procent i förhållande till användningen 1995. 

- Samhället anpassas till klimatförändringarna  

Bebyggelse och infrastruktur ska lokaliseras och utformas med hänsyn till 

extrema väderhändelser och den pågående klimatförändringen. 

4.4.13.1 Konsekvenser till följd av ÖP 
Naturområden och i vissa fall känsliga miljöer kommer att påverkas av nya 

bebyggda miljöer. En avvägning mellan riksintressen, regionala intressen och 

lokala intressen är nödvändig. Ekosystemtjänstanalys saknas i översiktsplanen. 

 

Generellt sett är trafik den dominerande källan till buller. Det område som 

närmast berörs av en utbyggnad av E20 är Lyrestad som ligger 2 mil norr om 

Mariestad. I Lyrestad finns planlagt att bygga nya bostäder vid Smörbollsvägen. 

Avståndet till E20 från det planlagda området är ca 1 km. Runt väg 26 finns flera 

samhällen. En ökad inflyttning till Mariestads kommun kommer öka trafiken i 

området. Hur ljudet från en väg spider sig påverkas av flera faktorer så som 

altituden för vägsträckan, jordvallar, skogsområden mm. Öppna ytor och hårda 

material i kringliggande byggnader och vägmaterial gör att bullret sprids lättare. 

Som nämnts ovan i de regionala målen så finns en nationell plan för en god 

ljudmiljö där målet är att från år 2020 årligen arbeta med att samtliga invånare 

inte skall riskera att utsättas för bullernivåer som ligger över de beslutade 

riktvärdena.  

 

Vid anläggande av bostäder eller verksamheter intill transportleder för farligt gods 

bör skyddsavstånd hållas. Länsstyrelsen har riktvärden som skall beaktas vi 

planläggning av ny bebyggelse. 

 

Mariestads kommun arbetar för att bygga nya rekreationsområden och det finns 

en cykelplan antagen.  

 

Bedömningen är att Miljömålet ”God bebyggd miljö” kan uppnås om kommunen i 

sina planlagda miljöer för bebyggelse följer de regionala miljömålen. Uppföljning 

av bullernivåer skall göras för att säkerställa att regeringens preciseringar av 

miljömålet efterlevs. Ett arbete med god bebyggd miljö enligt de regionala 

miljömålen är samtidigt ett arbete med folkhälsomålen ”sunda och säkra miljöer” 

samt ”ökad fysisk aktivitet”. 

4.4.14  Ett rikt växt- och djurliv  
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 

en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd. 

 

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” 
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 Byggnation i områden med höga naturvärden 

 Byggnation i grönytor som utgör korridorer för arter 

 Störande aktiviteter i skärgårdsmiljöer (båtliv el dyl, påverkan fågel) 

 Vägbyggnation som skapar barriäreffekter 

 

Fyra regionala mål som rör följande:  

- Ökat antal arter i vardagslandskapet 

- Ökad kunskap om skyddsvärda träd (genom inventering samt information 

till markägare) 

- Ökad kunskap om främmande arter som ska medföra att främmande 

invasiva arter inte ökar 

- God miljö för pollinerare (miljön för pollinerare ska inte försämras, baserat 

på att antalet arter av vildbin ska öka till 2020 samt förbättrad överlevnad 

hos tambisamhällen) 

4.4.14.1 Konsekvenser till följd av ÖP 

I Mariestad tätort finns relativt mycket bebyggelsenära naturområden samt 

parkmark som kan klassas som natur. Sådana ytor ska enligt ÖP ses som en 

resurs i grönplaneringen för utvecklingen av nya parker, gröna länkar och stråk. 

Även om sådana miljöer inte har de högsta naturvärdena kan de vara viktiga för 

arter att förflytta sig mellan områden. Övriga orter i kommunen är så pass små 

att risk för barriäreffekter för arter inte bedöms uppstå.  

 

Även vattendrag behöver ha kvar sin ekologiska funktion så att inte exempelvis 

vandringshinder uppstår. Anläggningar i i vatten, såsom nya bryggor, skulle kunna 

vara en konsekvens av de nya strandnära bebyggelseområden som föreslås. 

 

Vid planering för utökad turism i Vänerskärgården, behövs planering av 

organiserad verksamhet, så att inte störningskänsliga områden, tex viktiga 

häckningslokaler för fåglar, påverkas. 

 

Vägbyggnationer riskerar att lokalt påverka naturvärden samt skapa 

barriäreffekter för vilt. E20 är en befintlig väg som redan är en barriär i 

landskapet. Trafikverket utreder lämpliga vägkorridorer för utbyggnad av E20 

utifrån en rad perspektiv där påverkan och skademildrande åtgärder avseende 

naturmiljön är en del. Sammantaget bedöms inte översiktsplanen har någon stor 

påverkan på miljömålet. 

4.5 Påverkan och konsekvenser för folkhälsomålen 
 

Prioriterade folkhälsomål för Mariestad är (Ur ”Folkhälsorådsets verksamhetsplan 

2016”); 

1. Delaktighet och inflytande,  

Jämlika och jämställda livsvillkor, liksom social integration har betydelse 

för god hälsa och hållbar utveckling. Möjligheten att vara delaktig och 

kunna påverka främjar integrering och motverkar utanförskap. Tillgång till 

sociala nätverk och mötesplatser skapar möjlighet till delaktighet och 
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engagemang och handlingskraft. Tillgänglighet både utomhus, i det 

offentliga rummet, och alla våra offentliga lokaler är en förutsättning för 

att alla människor ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhället och leva 

självständiga liv. Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning 

för att kunna delta i samhället. Möjligheten till arbetsdeltagande är 

grundläggande för ett välfärdssamhälle. Attraktiva och trygga 

utomhusmiljöer. En trygg och säker kommun. Öka seniorers möjlighet att 

själva forma och ta ansvar för en hälsosam ålderdom. 

 
I den nya översiktsplanen behöver man skapa miljöer som hjälper till att uppfylla 

det lokala folkhälsomålet vilket också återspeglar det nationella folkhälsomålet 

”Delaktighet och inflytande i samhället”. 

 

2. Trygga och goda uppväxtvillkor 

Förhållanden under uppväxten får konsekvenser långt fram i livet. I 

barndomen grundläggs förutsättningar för god psykisk och fysisk hälsa. 

Familjens livsituation är betydelsefull för barnets uppväxtvillkor och 

framtid. Därför ska familjen ges förutsättningar att vara barnets främsta 

resurs. Barn och unga ska ges förutsättningar att stärka sin sociala 

identitet och skaffa sig erfarenheter och kunskaper som krävs för livsval 

och vuxenliv. Viktiga arenor för detta är familjecentralen, förskola och 

skola, ungdomsmottagningar samt fritids och föreningsliv.  

Trygga och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i familjen och på 

fritiden.  

En trygg och hälsofrämjande skol- och förskolemiljö som syftar till att 

långsiktigt främja elevernas fysisk och psykiska hälsa.  

Senarelägga debuten och minska bruket av alkohol, narkotika, doping, 

tobak och spel bland ungdomar.  

 

För ovanstående mål behöver översiktsplanen främja att barn och ungdomar från 

alla delar i kommunen lättillgängligt kan ta del av och utöva någon form av 

aktivitet i sitt närområde. Ett socialt sammanhang där unga kan mötas bygger 

förutsättningar för en stärkt social identitet.  

 

3. Goda levnadsvanor 

Var och en ska ges förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa. Hälsa och 

livsstil påverkas till stor del av samhällets sociala, ekonomiska, 

miljömässiga och kulturella förhållanden. För att främja goda levnadsvanor 

behövs mötesplatser och verksamheter som är positiva för människans 

hälsa och hälsoutveckling. Hälso- och sjukvården och tandvården ska 

stödja jämlik och jämställd hälsoutveckling i befolkningen.  

Skapa förutsättningar för en aktiv och stimulerade fritid.  

Skapa förutsättningar för en god psykisk och fysisk hälsa.  

Främja goda/sunda matvanor och fysisk aktivitet.  
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För ovanstående mål behöver översiktsplanen innehålla områden för 

fritidsaktiviteter. Kommunen skall också planera för möjligheten att enkelt kunna 

cykla eller gå till sina arbeten eller till skolor. 

5. Risker 

5.1 Risker kopplat till ett förändrat klimat 
Klimatanpassning är en av de största frågorna att ta ställning till i den nya 

översiktsplanen. Dessa frågor fanns inte med i den äldre översiktsplanen från 

2003. Kommunen har arbetat fram en kommunal klimatanpassningsplan som 

antas  i början av 2017. Vidare ska kommunen i översiktsplanen behandla risken 

för översvämningar och erosion.20 

 

De förväntade klimateffekterna i Mariestads kommun är en ökning av 

årsmedeltemperaturen och nederbörd. Temperaturen förväntas öka med 4-6 

grader till slutet av seklet. Den totala nederbördsmängden förväntas öka med 10-

25 procent och den främsta ökningen sker vintertid.  

  

Dessutom förväntas riskerna för ras, skred och erosion att öka. Det finns i 

dagsläget redan en ras- och skredrisk längs utmed vissa delar av Tidan. Vidare 

finns det också områden längs med Vänern som består av så kallad 

utfyllnadsmark där stabilitetsproblem i form sjunkhål som kan inträffa vid 

överssvämningar. Dessa risker förväntas öka med ökad nederbörd. Det finns dock 

osäkerhet i bedömningen av vilka konskevenser en ökad nederbörd kommer att få 

för Vänern och Tidan.  

 

Hösten 2000 var väldigt nederbördsrik vilket orsakade at Vänern svämmande 

över. I genomsnitt höjdes vattennivån i Värnen med två centimeter per dag. 

Värnen är en reglerad sjö och även fast avtappningen höjdes successivt under en 

period så att avtappningen låg över vad så egentligen var tillåtet enligt då 

rådande vattendom ökande vattennivån med två centimeter per dag. För att 

mildra konsekvenserna av översvämningarna byggdes vallar runt vissa områden 

och VA-nätet övervämningssäkrades.   

 

Trots det klarade inte VA- nätet de höga sjönivåerna och orenat avloppsvatten 

släpptes ut. Reningsverket fick ta hand om mycket högre vattennivåer än normalt. 

Vidare orsakade översvämningen att områden med utfyllnadsmark fick stora 

sättningsskador, fastigheter och anläggningar nära vattnet vattenskadades, 

hamnar och pirar underminerades etc.  

 

En rad åtgärder har vidtagits för att minska konsekvenserna av en ny 

översvämning. Riktlinjerna för vilken höjdnivå som byggnader får uppföras har 

                                                
20

 Se 2 kap 3 § Plan- och bygglagen.  
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höjts, krav på att fastigheter längs sjön är mer robusta för att kunna stå emot 

översvämningar, VA-nätet har rustats upp och vissa pumpstationer har vallats in.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att många av de problem och risker som förväntas 

uppkomma på grund av klimatförändringarna finns redan idag men att problemen 

förväntas öka. Det innebär att många av de åtgärder som kommunen vidtar för 

att hantera dagens problem har de nytta av för att minska effekterna av framtida 

klimatförändringar.  

 

Den största utmaningen för kommunen av att hantera effekter på befintlig 

bebyggelse och verksamhet. Kommunen har problem med att dagens VA-

ledningsnät inte är anpassat efter dagens regnmängder och en ökad mängd skyfall 

kräver att större anpassningsåtgärder genomförs. När ny bebyggelse uppförs är 

det relevant att ta hänsyn till de förväntade effekterna av klimatförändringarna för 

att minska sårbarheten. 21 

 

Konsekvenserna på grund av klimatförändringarna i Mariestad förväntas vara: 

 Värmeböljor har pekats ut som den största risken för människors liv och 

hälsa. Hantering av värmeböljor kommer ske dels genom 

kunskapshöjande satsningar i verksamheter som har brukare som är 

extra känsliga och dels genom anpassning av lokaler av de grupper som 

är extra känsliga. 

 Översvämningar längs Vänern och Tidan. Översvämningarna förväntas 

medföra problem för dricksvattenproduktionen, avloppsrening och 

dagvattenhantering. Dessutom förväntas översvämningar innebära 

problem för fastigheter, infrastruktur, areella näringar, egendom mm. För 

att hantera konsekvenserna av översvämningar föreslås dels en 

anpassning av tekniska försörjningsystem (som avfallsreningsverk och 

pumpstationer)och dels att hänsyn tas till översvämningsriskerna vid 

planering av framtida bebyggelse. Översvämningar förväntas också 

orsaka de störta kostnaderna på grund av klimatförändringarna.  

 En ökning av intensiv nederbörd förväntas medföra konsekvenser på 

bebyggelse genom översvämningar i källare samt ökade fuktproblem 

samt att vägtrummor riskeras korkas igen. För att hantera 

konsekvenserna behövs dels en utökad kapacitet av ledningsnätet för 

dagvattnet och dels åtgärder som fördröjer vattnet väg ner i 

ledningsnäten.  

 

5.1.1 Klimatpåverkan kopplat till översiktsplanen 
Mariestad utgör till ytan ca 150 000 km2 varav 90 000 km2 består utav vatten. Det 

strandnära läget har skapat stort intresse att bygga bostäder intill sjöar och 

vattendrag. Mariestad har också marknadsfört sig som en attraktiv bo-stad genom 

att erbjuda bostäder i strandnära lägen.  

 

                                                
21

 Kommunens klimatanpassningsplan s. 5. 
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Mariestads kommun har som mål att bygga 2000 nya bostäder fram till 2030. Vid 

byggandet av bostäderna måste hänsyn till de risker som klimatförändringarna 

förväntas medföra. Det är viktigt att klimataspekterna uppmärksammas vid 

utormningen av nya översikts- och detaljplaner.22 

 

Det finns en konflikt mellan kommunens vilja att förtäta och erbjuda tomter i 

strandnära och attraktiva lägen och att planera/bygga utifrån ett hållbart 

perspektiv med avseende på klimatförändringarna. Ett tydligt exempel där en 

intressekonflikt uppstår är i LIS- områden som ofta motverkar riktlinjerna i 

översiktsplanen.  

 

Vidare är förtätning en stor del både av den fördjupade översiktsplanden från 

2005 och den nya översiktsplanen. Med förtätning riskeras att grönytor byggs bort 

Grönytor är viktiga eftersom de: 

- Hjälper till att fördröja skyfall eller höga flöden.  

- Hjälper till att minska och fördröja dagvatten. 

- Viktigt för temperaturutjämningen och bidrar till svalka under heta 

sommardagar. 

 

Exempelvis har mycket kommunägd mark avverkas för att ge plats till det nya 

bostadsområdet Sjölyckan. Vidare kommer stora delar av jordbruksmarken 

bebyggas vid utvecklingen av industrier i Sundområdet. I Mariestads centralort 

finns det få grönområden. Det leder till att Mariestad lättare drabbas av 

överhettning och översvämningsproblem.  

 

Förtätning kan också innebära:  

- Risk att utbyggnad sker i områden som är utsatta för höga vattenflöden 

och skyfall. 

- Utbyggnad sker i områden där det är hög risk för ras och skred.  

 

Samtidigt kan förtätningar av staden bidra till att minska klimatpåverkan genom 

att de skapar förutsättningar till underlag för kollektivtrafik samt att det redan 

finns ett utbyggt vägnät och VA-system. Förtätning innebär också ofta 

flerfamiljshus vilka har en större potential att vara energieffektiva per person och 

kvadratmeter än villatomter eftersom det blir mer kostandseffektivt med större 

och mer effektiva system som omfattar t.ex. grön IT. Vidare innebär förtätning, 

om de sker i kollektivtrafiknära lägen, förutsättningar att fler kommuninvånare 

kommer att välja kollektivtrafik före bilen.  

5.1.2 Farligt gods  
Mariestad är en strategisk knutpunkt i Västra Götalandregionen där vägar, järnväg 

och sjöfart möts. En stor andel av godstranporter passerar genom kommunen där 

en andel är av farligt gods.  På E20 och väg 26 är de största lederna där 

godstransporter sker idag. Länsstyrelsen rekommenderar att 

riskhanteringsavståndet ska höjas från 100 m till 150 m. Kommunen kommer i 

                                                
22

 Kommunens klimatanpassningsplan s. 56.  



 
  

 

48 av 50 

 

 

 

Mariestad - MKB för översiktsplan 

Unr 1320025741 
 \\

ra
m

s
e
\p

u
b
\g

o
t1

\s
m

i\
2
0
1
6
\1

3
2
0
0
2
5
7
4
1
\4

_
le

v
e
ra

n
s
\m

k
b
 m

a
ri
e
s
ta

d
 2

0
1
7
0
2
1
0
_
u
tk

a
s
t 

ti
ll
 k

n
.d

o
c
x
 

efterföljande detaljplanering sträva efter att erforderliga skyddsavstånd hålls till 

riskkällor.  

6. Samlad bedömning  

I detta avsnitt görs en samlad bedömning av ÖPs påverkan och miljökonsekvenser 

med avseende på framförallt berörda riksintressen, miljömål och folkhälsomål 

samt strandskydd och klimataspekter.  

 

Vänern är riksintresse för friluftsliv enligt 4 kap. MB. Detta riksintresse påverkas 

av alla föreslagna LIS-områden, med undantag för Lyrestad. I mer oexploaterade 

delar av Vänerns skärgård, som vid Brommö-Laxhall finns dock risk för negativ 

påverkan på riksintresset.  

 

Lyrestad och Sjötorp berörs Göta kanal, som är riksintresse för friluftsliv samt 

riksintresse kulturmiljövård enligt 3 kap. MB. Vid Göta kanal kan riksintresset för 

friluftsliv påverkas i en positiv riktning genom utveckling av service och turism 

längs kanalen. Detta bör vara möjligt även för föreslagna LIS-områden längs 

Vänern, förutsatt att hänsyn tas. 

 

Miljömål som kan komma att påverkas i större utsträckning av ÖP är ”Begränsat 

klimatpåverkan”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Levande 

skogar”, ”God bebyggd miljö” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.  

 

Översiktsplanen innebär i huvudsak förtätningar i anslutning till befintlig 

bebyggelse och infrastruktur. Principen även för LIS-områden är förtätningar och 

förstärkningar i befintliga stråk. Nybyggnation utanför tätorten skapar ett 

bilberoende som motverkar målet ”Begränsad klimatpåverkan”. Detta kan i viss 

mån motverkas av att ÖPen även föreslås utökade cykelvägar samt lösningar för 

kollektivtrafik.  

 

Vissa av de nya LIS-områdena som föreslås saknar infrastruktur som VA-

lösningar, vilket kan påverka miljömålet ”Ingen övergödning”. Påverkan på 

strandskyddade områden kan ge negativ påverkan på miljömålen ”Levande sjöar 

och vattendrag”, ”Levande skogar” samt ”Ett rikt växt- och djurliv” om inte 

hänsyn tas till de lokala förutsättningarna. Ny bebyggelse i strandnära lägen är 

också förenat med risker kopplat till översvämning. Risker kan också uppstå till 

följd av att översvämningar påverkar förorenade områden.  

 

Inne i Mariestads tätort finns problem med att hantera dagvatten i samband med 

hög nederbörd och översvämningar. Detta till följd av problem med kapacitet och 

brist på lämpliga lokala miljöer som kan verka för fördröjning.  

 

Miljömål, kanske framförallt ”Levande skogar” och ”Myllrande våtmarker” kan 

påverkas av vägkorridor för E20, som kan påverka skogsmiljöer och andra lokala 
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naturvärden, vilket har en inverkan på naturvårdsrelaterade miljömål. Även 

vindbruksplanen täcker stora områden, vilket kan ha påverkan på lokala 

naturvärden. 

 

Utveckling av turismnäringen genom tex satsningar på cykling har en positiv 

inverkan på folkhälsomålen. ÖPn behöver ta folkhälsomålen i beaktande och tillse 

att det finns lokala strukturer för delaktighet och inflytande, socialt sammanhang 

för barn och ungdomar samt förutsättningar för att kunna gå och cykla till sitt 

arbete. 

  



 
  

 

50 av 50 

 

 

 

Mariestad - MKB för översiktsplan 

Unr 1320025741 
 \\

ra
m

s
e
\p

u
b
\g

o
t1

\s
m

i\
2
0
1
6
\1

3
2
0
0
2
5
7
4
1
\4

_
le

v
e
ra

n
s
\m

k
b
 m

a
ri
e
s
ta

d
 2

0
1
7
0
2
1
0
_
u
tk

a
s
t 

ti
ll
 k

n
.d

o
c
x
 

7. Referenser 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Regionala miljömål för Västra Götaland, 

Rapport 2015:50 

 

Mariestads kommun, LIS-områden, tematiskt tillägg till översiktsplan, 

antagandehandling juni 2011 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, utställt förslag till LIS- områden, tematisk 

fördjupning av översiktsplanen för Mariestads kommun, Granskningsyttrande 

2011-04-19, dnr 401-684-2011 

 

Mariestads kommun, Fördjupad översiktsplan för norra Mariestad, november 2010 

 

Mariestads kommun, Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort för 2013-2030 

 

Naturvårdsverket, Boverket; Strandskydd - En vägledning för planering och 

prövning, handbok 2009:4, utgåva 2, februari 2012 

 

Mariestads kommun, Klimatanpassningsplan för Mariestads kommun, 

arbetshandling 2016. 

 

Michanek, G & Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, 3 uppl.,Iustus förlag, 

Uppsala, 2012 

 

Bengtsson B, Bjällås U, Rubenson S, Strömberg R, Miljöbalken, Version den 1 

januari 2011 (t.o.m. supplement 10), Nordstedts Juridik, Databas Zeteo 

 

Trafikverket, Planläggningsbeskrivning E20 Götene-Mariestad 2016-05-17 

 

Mariestad, Töreboda, Gullspångs kommuner, Vindbruksplan, tematiskt tillägg till 

översiktsplan, 2010-06-21 (Mariestad). 

 

Hemsidor: 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, webb-gis, 2017-01-25 

 

Miljömålen, www.miljomal.nu, 2017-01-25 

 

Trafikverket, www.trafikverket.se, samrådsunderlag från 2016-06-21 

 

Vattenmyndigheterna, Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess 

närområde 2014, 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/pub

likationer/samradsdokument/%C3%85tg%C3%A4rdsomr%C3%A5dessammanst

%C3%A4llningar%20indelat%20per%20l%C3%A4n/V%C3%A4rmland/40-

vanern-naromrade.pdf,  2017-02-10 

http://www.miljomal.nu/
http://www.trafikverket.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/publikationer/samradsdokument/%C3%85tg%C3%A4rdsomr%C3%A5dessammanst%C3%A4llningar%20indelat%20per%20l%C3%A4n/V%C3%A4rmland/40-vanern-naromrade.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/publikationer/samradsdokument/%C3%85tg%C3%A4rdsomr%C3%A5dessammanst%C3%A4llningar%20indelat%20per%20l%C3%A4n/V%C3%A4rmland/40-vanern-naromrade.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/publikationer/samradsdokument/%C3%85tg%C3%A4rdsomr%C3%A5dessammanst%C3%A4llningar%20indelat%20per%20l%C3%A4n/V%C3%A4rmland/40-vanern-naromrade.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/publikationer/samradsdokument/%C3%85tg%C3%A4rdsomr%C3%A5dessammanst%C3%A4llningar%20indelat%20per%20l%C3%A4n/V%C3%A4rmland/40-vanern-naromrade.pdf


Översiktsplan 2030 
Mariestads kommun

Samrådshandling 
mars 2017



Innehåll
Förord 3
Sammanfattning 4

Del 1, Övergripande principer – struktur 7
Inledning 8
Mariestad då och nu 11
Lagstiftning för den kommunala planeringen 16
Vision 2030 – kommunens mål 18
Nya modeller för samhällsplanering 21
Planering och hållbar utveckling 23
Regionala sammanhang 27
Fyra principer för planeringsarbetet 34

Del 2, Hänsyn till allmänna intressen 37
Förordnanden 38
Riksintressen 46
Övriga natur- och kulturvärden  54
Miljömål 58
Miljökvalitetsnormer  70
Hänsynskarta 75

Del 3, Markanvändning 77
Bebyggelse 78
Kommunikation 99
Blå- och grönstruktur 104
Offentlig verksamhet 114
Näringsliv och arbetsmarknad 120
Teknisk försörjning 127
Hälsa och säkerhet 132
Markanvändningskarta 138

Del 4, Strategiska projekt och fortsatt arbete 139
Planeringens genomförande 140

Samrådshandling  2017-03-13
Handlingen har tagits fram av Mariestads kommun. 
Arbetsgrupp: Tina Karling Hellsvik (stadsplanechef), Mona Nilsson (planar-
kitekt), Camilla Pärleborn (GIS-samordnare), Thomas Johansson (chef sektor 
samhällsbyggnad), Nils Björling (arkitekt, forskare Chalmers Arkitektur), 
Magnus Björkman (arkitekt/konsult, Theory into practice AB)

2             MARIESTAD ÖP 2030 | SAMRÅDSHANDLING



Förord
En översiktsplan är kommunens viktigaste verktyg för att peka 
ut riktningen och visa möjliga vägval för framtiden.

Planen ska ge en samlad bild över Mariestads kommuns lång-
siktiga utveckling och hur den kan ta sig uttryck i den fysiska 
planeringen, där vi vill profilera oss som en attraktiv bostadsort 
i Skaraborg. Den visar bland annat hur tätorterna kan förtätas 
och hur landsbygden kan växa genom att ge de sjönära boende-
miljöerna möjlighet att fortsätta utvecklas.

Naturligtvis kan vi inte förutse den framtida utvecklingen. 
Men genom vår översiktsplan kan vi planera för ett scenario 
som möjliggör nybyggnation och skapar goda förutsätt-
ningar för ett rikt och hållbart liv. Vi kan också ta vara på vårt 
attraktiva läge intill sjöar och vattendrag och öppna upp för det 
rörliga fritidslivet.

Det strategiska dokument som en översiktsplan utgör, 
stödjer och inspirerar till beslut och arbetsmetoder för både 
kommunens egna sektorer och andra aktörer – privata och 
offentliga.

Mariestads kommun befinner sig just nu mitt i en industriell 
omvandling, där större traditionella tillverkningsindustrier har 
lämnat vår kommun eller dragit ner på antalet anställda. Ny 
teknik som är särskilt inriktad mot förnyelsebar energi är ett 
steg i vårt arbete för att skapa en reindustrialisering i kommu-
nen. Vi vill vara en modern, miljömedveten och framtidsin-
riktad kommun som står med fötterna stadigt på jorden. För 
att kunna genomföra och lyckas med denna omställning är 
översiktsplanen ett av flera viktiga verktyg, både för oss förtro-
endevalda och våra tjänstemän. 

Översiktsplanen utgör ett diskussionsunderlag för en demo-
kratisk process kring kommunens utveckling. Med detta doku-
ment bjuds invånare in till en vidare dialog kring vår framtid. 
Trevlig läsning och välkomna med era tankar och synpunkter! 

Mariestad 2017-02-15

Johan Abrahamsson (M)
kommunstyrelsens ordförande
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Sammanfattning
Den nya översiktsplanen för Mariestads kommun ska dels 
beskriva hur kommunen avser att hantera riksintressen och 
förordnanden, dels peka ut riktningar för kommunens långsik-
tigt hållbara utveckling. 

Arbetet med översiktsplanens samrådshandling har pågått 
från augusti 2016 till mars 2017 och har föregåtts av stora tema-
tiska utredningar. Arbetet har organiserats av sektor samhälls-
byggnad och involverat de flesta av kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit politisk styrgrupp 
för arbetet. 

Exakt vilka av planens förändringar som kommer att genom-
föras kan inte med säkerhet beskrivas i en översiktsplan. Planen 
ska snarare ses som ett ramverk, som pekar ut riktningen för 
det kommunala arbetet samt ger handlingsutrymme för att 
hantera osäkerhet. De senaste årens omfattande samhälls-
förändringar kring exempelvis internationella konflikter och 
klimatförändringar kommer med säkerhet att påverka Marie-
stads kommun även under kommande år. Vilka markområden 
som därmed kommer att behöva förändras, tas i anspråk eller 
lämnas är svårt att precisera i nuläget. För att ge kommunens 
utveckling en tydlig riktning presenterar översiktsplanen fyra 
principer för den fysiska planeringen. 

Nätverk

Lidköping

Skövde

Örebro

Värmland

Regionen

Närhetsprincip

Karaktärer

Stad Sjö

Skog Land

A B

D C

A. Förstärka placering i nätverk, överbrygga barriärer
För att stärka kommunens utveckling behöver kommunen ses 
i mitten av sitt geografiska omland. Historiska samband och 
administrativ indelning påverkar Mariestads relationer till sitt 
omland. Mariestad riskerar därför att placeras i utkanten av 
det regionala administrativa området och inte i centrum av 
sitt eget geografiska omland. Kollektivtrafiksystem och utbyte 
inom näringslivet begränsas av dessa barriärer. Goda och 
viktiga relationer finns till Skövde och den lokala arbetsmark-
naden, men relationer mot norr och väster behöver uppmunt-
ras. Även till angränsande kommuner och inom kommunen 
finns barriärer att överbrygga för att minska segregation och ge 
förutsättningar för naturliga mötesplatser.

B. Bygga längs befintlig infrastruktur och service
Ny bebyggelse bör lokaliseras kring områden och längs stråk 
som redan idag är försörjda av infrastruktur och service. 
Samtidigt behöver lokalisering av offentlig verksamhet ses över 
så att den ger stöd för befintlig bebyggelsestruktur och inte 
försämrar utbudet och livsvillkoren i de mindre orterna och på 
landsbygden.

C. Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena
Olikheterna och de lokala kvaliteterna i kommunens olika 
delar ska utvecklas. Här kan översiktsplanens sex utvecklings-
områden vara vägledande, så att det unika inom varje område 
förstärks och en mångfald av miljöer för bostäder och verksam-
heter utvecklas.

D. Stärk regionalt samarbete
Kringliggande kommuner har i stor utsträckning samma 
utmaningar som Mariestads kommun. Regionalt samarbete 
säkerställer att kommunens olika delar utvecklas med utgångs-
punkt från ett lokalt sammanhang och inte utifrån att de ligger 
i utkanten av en region. Den lokala utveckling som sker i 
Mariestad beror i många fall på investeringar som sker i kring-
liggande kommuner. Därför krävs ett regionalt samarbete som 
undanröjer gemensamma hinder för den lokala utvecklingen. 

Bebyggelse
Bebyggelsen i Mariestad omfattar ett brett spektrum av olika 
typologier och sammanhang. Det är viktigt att ge förutsätt-
ningar för hållbar utveckling i alla delar av kommunen genom 
specifika mål och strategier för de respektive delarna. Här är 
det också viktigt att förstå skillnader mellan exempelvis Marie-
stads tätort och de mindre orterna, samt mellan landsbygden 

Övergripande principer
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i skärgården och i övriga kommunen. Här spelar landskapets historiska 
utveckling, infrastruktur och administrativa gränsdragningar roll, liksom 
förutsättningar för finansiering och lagstiftning. Översiktsplanen föreslår 
bebyggelseutveckling i alla kommunens delar, från förtätning i tätorterna 
till bebyggelseutveckling som tar till vara de sjönära lägena och jordbruks-
landskapets kulturvärden. 

Kommunikationer
Kommunikationer innefattar både väginfrastruktur, järnväg, sjöfart, 
gång och cykel och IT-kommunikation. En väl utbyggd och jämställd 
infrastruktur för kommunikation och transporter är avgörande för den 
lokala, regionala och nationella utvecklingen. Samtidigt behöver prio-
riteringar av investeringar ske. Utbyggnaden av infrastruktur bör också 
samordnas med bebyggelseutveckling och lokalisering av samhällsservice, 
näringsverksamhet och bostäder. Översiktsplanens övergripande princip 
är att stärka kommunikationsmöjligheterna till områden som redan är 
bebyggda, samt lokalisera ny bebyggelse längs stråk med utbyggd infra-
struktur. 

Blå- och grönstruktur
Vattnet är en avgörande del av kommunens struktur och identitet, både 
vad gäller Vänern, Tidan och övriga vattendrag. Vattnet har i alla tider 
haft en avgörande roll för Mariestadsbygdens utveckling, och vattentill-
gångarna betyder mycket för den goda livsmiljön. 

Kommunen har också ett omväxlande landskap med olika karaktärsty-
per. För att utveckla grön- och blåstrukturen pekar översiktsplanen ut:

 ȫ Gröna korridorer som ger växt- och djurlivet sammanhängande 
grönområden.

 ȫ Tätortsnära naturmark som ger god tillgänglighet till naturen 
och tysta områden, för att stärka det fria friluftslivet och blå- och 
grönstrukturens långsiktiga utveckling. 

Strategiska projekt
Översiktsplanen identifierar ett antal strategiska projekt för att kommu-
nen ska utvecklas positivt. Projekten är inte direkt kopplade till den 
fysiska planeringen men är betydelsefulla för den övergripande samhälls-
utvecklingen. De strategiska projekten utgår från kommunens långsiktiga 
arbete med industriell förnyelse. Projekten redovisas avslutningsvis i 
översiktsplanen under rubrikerna: Industriell förnyelse, Utvidgad lokal 
Arbetsmarknad, Demonstrationsplats samhällsbyggnad och Gestalt-
ningsprogram för landsbygden. 

I kombination med översiktsplanens förslag till förändrad markanvänd-
ning och övergripande principer, är tanken med de strategiska projekten 
att utöka det lokala handlingsutrymmet för att hantera förändringar. 
Därmed kan man säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av hela 
kommunen.

Radby B
Radby A

Område med planbestämmelser

Be�ntligt LIS-område
LIS-utredningsområde

Ny föreslagen bebyggelse

Mariestad

Lugnås

Tidavad

Ullervad

Odensåker

Torsö

Sjötorp

Lyrestad

Hassle

Kinnekullebanan

Lokalbuss
Stadsbuss
Pendelparkering (förslag)

Regionalbuss

Mygghantering sjön Östen
Tyst område
Tätortsnära naturmark
Tillgängligt jordbrukslandskap

Bebyggelse

Kommunikationer

Blå- och grönstruktur
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DEL 1

Övergripande 
principer – struktur



Inledning
Den nya översiktsplanen för Mariestads kommun har två 
syften. För det första att beskriva hur kommunen avser att 
hantera riksintressen och förordnanden och säkerställa en lång-
siktigt hållbar utveckling. För det andra att peka ut riktningar 
för kommunens utveckling. Planen är på så sätt både förval-
tande och utvecklande. 

Tematiska tillägg
Arbetet med översiktsplanens samrådshandling har pågått från 
augusti 2016 till februari 2017 och har föregåtts av ett omfat-
tande arbete av tematiska utredningar. Dessa dokument ska ses 
som en del av arbetet med ny översiktsplan: 

 ȫ Kommunens bostadsförsörjningsprogram
 ȫ Klimatanpassningsplan
 ȫ Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort
 ȫ Landsbygdsstrategi
 ȫ VA-plan
 ȫ Vindbruksplan
 ȫ Plan för LIS-områden (Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen).  

Arbetet har organiserats av sektor samhällsbyggnad och invol-
verat de flesta av kommunens verksamheter. Kommunstyrel-
sens arbetsutskott har varit politisk styrgrupp för arbetet. 

Exakt vilka av planens förändringar som kommer att genom-
föras kan inte med säkerhet sägas i denna översiktsplan. Planen 
ska snarare ses som ett ramverk som riktar in det kommunala 
arbetet och ger kommunen handlingsutrymme. De senaste 
årens omfattande samhällsförändringar med exempelvis inter-
nationella konflikter och klimatförändringar kommer säkert 
att påverka Mariestads kommun ännu mer under kommande 
år. Vilken mark som därmed kommer att behöva förändras, tas 
i anspråk eller lämnas är i nuläget svårt att precisera. 

Översiktsplanen föreslår ett antal strategiska projekt som 
kommer att ge kunskapsunderlag som preciserar hur hållbar 
utveckling av kommunen ser ut. I skrivande stund finns ett 

tydligt fokus på att prioritera utvecklingen av boendemiljöer 
och stärka kommunikationerna till och från kommunen via 
väg och järnväg. Vad det leder till framöver beror på lokalt 
agerande och hur genomförandeprocesser av översiktsplanen 
hanteras, men också på händelser i omvärlden som översikts-
planen inte kan planera för. 

Det är dock tydligt att det krävs konkreta åtgärder för att 
minska klimatpåverkan, underlätta för hållbara livsstilar och 
ge förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle kräver 
konkreta åtgärder på kort och lång sikt. Därför präglas den 
framtida planeringen av en svår balansgång: Å ena sidan behö-
ver man ställa om den fysiska miljön för att svara mot klimat-
krav och bygga ett mindre segregerat samhälle. Å andra sidan 
behöver man hela tiden kunna ändra riktning när förutsätt-
ningarna för den kommunala planeringen ändras. 

Översiktsplanens fem delar
För att göra planen lättanvänd och enkel att hantera i det fort-
satta planeringsarbetet är planen indelad i fem delar:

1. ÖVERGRIPANDE PRINCIPER:  Redovisar kommunens vision 
och mål, vad hållbar utveckling innebär i Mariestad och 
hur de regionala sambanden kring Mariestads kommun 
ser ut. Syftet med del 1 är att peka ut en gemensam rikt-
ning för kommunens utveckling. Här finns också ett mer 
övergripande perspektiv där Mariestad sätts i ett regio-
nalt, nationellt och globalt sammanhang. 

2. HÄNSYN TILL NATIONELLA INTRESSEN: Beskriver riksin-
tressen och förordnanden som finns i kommunen, och 
redovisar ställningstaganden kring dessa.

3. ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN: Visar hur kommu-
nen vill använda mark och vatten för att se till att 
riksintressen hanteras varsamt och att kommunen kan 
säkerställa en långsiktigt hållbar social, ekologisk och 
ekonomisk utveckling. 

4. STRATEGISKA PROJEKT: Visar riktningar för översikts-
planens genomförande. Både i form av kommunala 
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”Översiktsplanen ska ses som ett ramverk som ger 
det kommunala arbetet en riktning. Planen är både 
förvaltande och utvecklande”

strategier och i form av övergripande förändringar som 
behöver drivas antingen på regional och nationell nivå 
och/eller gemensamt med privat och ideell sektor. 

5. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING: Redovisar konsekvenser 
av att genomföra planen och att inte genomföra den.
Beskrivningen tar utgångspunkt i regionala miljömål 
och folkhälsomål. Den fokuserar särskilt på att beskriva 
konsekvenserna av stigande vatten i relation till bebyg-
gelse och infrastruktur.

Den tidigare översiktsplanen är från 2003 och har betytt 
mycket för kommunens planering och strategiska utvecklings-
arbete. Flera av målen i 2003 års plan kan ses som uppfyllda, 
men på olika sätt och ofta inte som den tidigare planen förut-
såg. Det visar hur viktigt det är att klargöra förutsättningar och 
riktningar och samtidigt lämna utrymme för flexibilitet och 
öppenhet när det gäller att hantera förändringar som uppstår 
över tid. 

foto Stefan Svensson
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Mariestad då och nu
Historisk utveckling
Området där Mariestads kommun ligger har en lång historia 
– här finns nästan 1 000 fasta fornlämningar och fornfynd. 
Jordbruk dominerar området sedan länge. Under olika epoker 
har också Vänern, Tidan och Göta kanal varit viktiga för place-
ringen och utvecklingen av kommunen och dess olika tätorter.

Det omväxlande landskapet är till stora delar format av den 
underliggande berggrunden och långsamma geologiska proces-
ser. Berggrunden bildades för cirka två miljarder år sedan, i 
botten av en större bergskedja. Den senaste istiden skapade 
jordlagret, som består av morän av varierande sammansättning 
och blockighet. På flera ställen finns ändmoräner som marke-
rar tillfälliga stopp i inlandsisens reträtt för drygt 10 000 år 
sedan. Under avsmältningsperioderna bildade vattnet kanaler 
genom sprickor i isen, vilket skapade rullstensåsar. En av de 
mest markanta går mellan Björsäter via Mariestadsfjärden 
till Torsö, en annan från Låstad förbi Ullervad till Hassle och 
sedan vidare norrut. 

När istiden var slut stod det som idag är Mariestads kommun 
under vatten, eftersom isen genom sin tyngd tryckt ned 
landet. Då avsattes stora mängder löst material som sediment 
på botten. När vattnet sjönk flyttade sig strandlinjen undan 
för undan. Därför har det mesta av kommunen påverkats av 
vågsvall. Detta har medfört att finmaterial flyttats från högre 
partier till sänkor och där bildat stora lerslätter, exempelvis 
Tidans dalgång. Dessa marker är idag mycket lämpliga för 
jordbruk. 

Agrar utveckling 
Under tidig medeltid gjordes sockenindelningen och omkring 
år 1300 delades Västergötland in i bon och härader. Mariestad 
ingick i Vadsbo härad, som totalt bestod av 47 socknar varav 
17 i dag ingår i Mariestads kommun. I slättbygderna uppstod 
bosättningar i små byar med några få gårdar. Jorden brukades 
gemensamt av byns bönder och så kallat tegskifte rådde. Varje 
gård i byn tilldelades varsin del av byns alla åkrar. På så vis fick 
alla gårdar lika stor del av varje mark, jordslag och jordmån.  
Jorden var efter vissa regler uppdelad i ett stort antal smala 

ängs- och åkerlotter (tegar). 
Under 1700-talet började tegskiftet upplevas ineffektivt 

och en nationell jordreform drevs igenom. Så kallat storskifte 
infördes, vilket innebar att bönderna hade större åkrar istället 
för små utspridda åkerlotter. På 1800-talet skedde ytterligare 
två reformer – enskifte och laga skifte. Reformerna förändrade 
jordbruket och gjorde det mer effektivt. Samtidigt splittrades 
många byar. Det finns dock i kommunen fortfarande tydliga 
spår av olika bystrukturer, som i till exempel Björsäter, Hassle, 
Karleby och Odensåker. De flesta i kommunen levde på jord-
bruk fram till mitten av 1900-talet. 

 Residensstaden Mariestad
Mariestad fick stadsprivilegier 1583 av hertig Karl, som senare 
blev kung Karl IX av Sverige. Karl IX såg möjligheterna till 
goda vattenvägskommunikationer och traktens den bördiga 
jordbruksmarken som goda förutsättningar för en stad vid 
Tidans mynning i Vänern. Mariestad var också strategiskt 
placerat i Vadsbo härad och anlades som ett handels- och 
kyrkopolitiskt centrum. 

Kort efter att staden anlades började domkyrkan byggas. Den 
stod klar 1615. Läget vid Vänern gjorde att Mariestad tidigt 
utmärkte sig som en viktig hamnstad. Hamnen och domkyr-
kan blev viktiga platser för kommunens utveckling.

1660 blev Mariestad Skaraborgs residensstad och lands-
hövdingen använde ön Marieholm som residens. Residen-
stadsskapet innebar att stora delar av Skaraborgs förvaltning 
samordnades i Mariestad. 1997 avskaffades residensfunktionen 

NEDAN: Hamnen och centralföreningen. Kö med sädestransporter till 
centralföreningen. Huset med det spetsiga taket är elverkets transfor-
matorstation. 1950-talet
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i samband med att Skaraborgs län uppgick i Västra Götalands 
län. 

År 1693 drabbades Mariestad av en stor stadsbrand, där allt 
söder om kyrkan ödelades. Efter branden upprättades en ny 
stadsplan med vinkelräta kvarter och fasader ut mot gatan. 
Tidigare låg husen utspridda lite hur som helst. På 1760-talet 
bodde drygt 900 personer i Mariestad. 

Industrialiseringen
Under 1800-talet präglades Mariestads kommun vid sidan av 
jordbruksverksamhet av tillverkningsindustri med bruksut-
veckling vid Tidans mynning. Nya transportmöjligheter på 
Vänern och Göta kanal, modernisering av jordbruket samt 
utbyggnad av järnvägen var viktiga tekniska förändringar för 
kommunens utveckling. Samtidigt gav funktionen som resi-
densstad kommunen en tydlig identitet som tjänstemannastad. 

När Trollhätte kanal och Göta kanal öppnades i början av 
1800-talet bidrog det goda läget längs den nya transportvägen 
till en stark utveckling av kommunen. Industrialiseringen 
innebar även utbyggnad av järnvägar. Kommunens första 

stationshus byggdes strax öster om Mariestads tätort 1874 som 
slutpunkt för den så kallade Moholmsbanan, som förband 
Mariestads tätort med Moholm på Västra stambanan. Efter 
att många småjärnvägar hade förstatligats under 1940-talet 
avvecklades Moholmsbanan på grund av bristande lönsamhet. 
Mariestads nuvarande stationshus är således stadens andra och 
byggdes 1909 när Kinnekullebanan till Göteborg invigdes. 

Vid mitten av 1800-talet karaktäriserades tätortens bebyg-
gelse av en tät bystruktur, men till skillnad från byarna hade 
Mariestad handel, hantverk och andra stadsnäringar. Bebyg-
gelsen uppfördes främst i trä och utgjordes av gårdar med 
boningshus, lador och stall i avlånga tomter inom kvarteren. 
De mer centralt belägna gårdarna utgjordes även av handels- 
och hantverksgårdar med magasin och verksamhetslokaler 
utöver stall och lador. 1895 drabbades Mariestad av ytterligare 
en stadsbrand, som på grund av stadens träbebyggelse blev 
mycket omfattande. 

Slutet av 1800-talet var en expansiv period i hela landet, med 
stora förändringar i alla delar av samhället. Hantverk började 
ersättas av industri, vilket ledde till att fler flyttade till städerna. 

OVAN: Från Trädgårdsskolans tak mot sydost Elverket och bryggeriet 
t.v. Tidan och järnvägsbron. Katrinefors i bakgrunden. 1922
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Befolkningen växte kraftigt, och med det började ekonomiska 
skillnader och sociala orättvisor att uppmärksammas. Institu-
tioner och administrativa funktioner byggdes ut.

Viktiga framgångsfaktorer för kommunens utveckling var att 
många av de mindre orterna anslöts till järnvägsnätet. Stations-
samhällen som till exempel Lugnås, Hassle och Lyrestad växte. 
För Mariestads utveckling var framväxten av pappersbruket 
Katrinefors betydelsefull. Katrinefors växte snabbt och blev 
stadens största industri med omkring 500 medarbetare.

Utvecklingen under 1900-talet
Runt sekelskiftet 1900 ökade befolkningen i kommunen. Från 
1850 till 1900 dubblerades stadens invånare från 2 000 till 4 
000 invånare. 1939, 350 år efter att staden bildats, låg invåna-
rantalet på runt 6 300. 

Även efter andra världskriget genomgick kommunen en 
expansiv utveckling där Mariestad växte. Bilen som transport-
medel gav möjlighet att ta större landområden i anspråk för 
en glesare bebyggelsestruktur och stora delar av det som idag 
utgör Mariestads tätort och de mindre orternas bebyggelse 
utvecklades under denna period. Under 1950- och 1960-talet 
byggdes dessutom många av dagens byggnader för badhus, 
stadshus, brandstation, ungdomsgård, skolor och förskolor, 
avloppsreningsverk och vattenverk. Procentuellt sett ökade 
Mariestads kommun mest av landets kommuner och 1968 
hade befolkningen vuxit till 15 000 invånare. Etableringen och 
utvecklingen av Electrolux var en av de bidragande anledning-
arna.

NEDAN: Översiktsbild från 1860 över Gamla stan i Mariestad. Foto: 
C.J.O. Hedwall. Västergötlands museums bildarkiv.

OVAN: Kvarnen vid i Mariestad byggdes 1892, med syftet att mala 
olika typer av säd. 1938 startade dessutom en tvåårig mjölnarutbild-
ning i byggnaden.
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Sex utvecklingsområden
Olika delar av kommunen har olika förutsättningar, potential 
och lokala resurser och behöver därför olika strategier. För att 
synliggöra detta har geografiska samband, infrastruktur och 
bebyggelse kartlagts och resulterat i sex utvecklingsområden. 
Områdena är Vänern, Skärgården, Norra mosaiklandska-
pet, Södra Mosaiklandskapet, Lugnås och Mariestads tätort. 
Uppdelningen baseras på hur landskapet ger områdena olika 
karaktär och därmed förutsättningar att bidra till den kommu-
nala utvecklingen.

LUGNÅS kännetecknas av Lugnåsbergets skogslandskap, 
Björsäters jordbrukslandskap och Björsätersvikens vattenspe-
gel. Den kuperade terrängen runt berget formar ett avgränsat 
sammanhang runt Lugnås tätort. Bebyggelsen finns i huvudsak 
samlad i Lugnås och Björsäter men är också utspridd i skogs-
landskapet och i jordbrukslandskapets kantzon mot skogen i 
väster.

DET SÖDRA MOSAIKLANDSKAPET kännetecknas till stora delar 
av ett blandat landskap. Det domineras av jordbrukslandskapet 
i Tidans dalgång men har också mindre inslag av skogsområ-
den. Bebyggelsestrukturen återfinns i huvudsak i kantzonerna 
mellan slättlanskap och mer kuperad terräng, samt mellan 
jordbrukslandskap och skogsområden. Det södra mosaikland-
skapet präglas också av riksväg 26 och den tillgänglighet till 
både Mariestad och Skövde som vägen medför. Området är 
också en del av landskapet längs Billingens norra sida.

DET NORRA MOSAIKLANDSKAPET är också en blandning av 
skogs- och jordbruksmark, men här är skogen mer domi-
nerande. Landskapet formas av Friaån och Hasslebäckens 
dalgångar. Bebyggelse finns i jordbrukslandskapets kantzoner 
och i ett antal mindre byar. Göta kanal är viktig för landskapets 
nutida och historiska utveckling.

SKÄRGÅRDEN består framför allt av de större öarna i 
Torsöskärgården samt av de skogsområden som ligger kring 
anslutningsvägarna. Landskapet kännetecknas av jordbruks-
landskap med mer öppna marker centralt på Torsö. I mer 
kuperade lägen och på de mindre öarna finns skogsmark. 
Bebyggelsen är mest koncentrerad till strandnära lägen och till 
historiska basstrukturer och infrastruktur.  

VÄNERN utgör nästan hälften av kommunens yta. Här krävs 
specifika strategier för att trygga vattenkvalitet och de växter 
och djur som lever här. Mariestads kommun präglas av läget 
vid Vänern, och sjön har historiskt spelat en central roll i 
kommunens bebyggelseutveckling. Läget vid vattnet är även 
idag en av de viktigaste kvaliteterna och resurserna för kommu-
nens långsiktigt hållbara utveckling.

MARIESTADS TÄTORT är ett viktigt utvecklingsområde för 
kommunen. I Mariestad bor de flesta av kommunens invå-
nare. Här finns också de flesta arbetstillfällena och det största 
handels- och serviceutbudet.

Genom att synliggöra samband och olikheter mellan dessa 
områden kan översiktsplanen ge förutsättningar för alla delar 
av kommunen att bidra till den samlade utvecklingen.

ILLUSTRATION 1.1: Befolkningsutveckling 2006–2015
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NORRA MOSAIKLANDSKAPET har en befolkningsmängd på 2250 personer 
och har de senaste 10 åren haft en befolkningminskning på 11%

SKÄRGÅRDEN har en befolkningsmängd på 997 personer och 
har de senaste 10 åren haft en befolkningsökning med 1%

SÖDRA MOSAIKLANDSKAPET har en befolkningsmängd på 3020 personer 
och har de senaste 10 åren haft en befolkningminskning på 2%

MARIESTADS TÄTORT har en befolkningsmängd på 16450 personer 
och har de senaste 10 åren haft en befolkningökning på 4%

LUGNÅS har en befolkningsmängd på 1600 personer och har de 
senaste 10 åren haft en befolkningminskning på 8%

Lu
gn

ås
M

os
ai

k 
Sö

dr
a

M
os

ai
k 

Sö
dr

a
Sk

är
gå

rd
en

M
ar

ie
st

ad
s 

tä
to

rt

15000

15500

16000

16500

17000

2006 2008 2010 2012 2014

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Mariestad

Lugnås

Mosaik Södra

Mosaik Norra

Skärgården

Arbetsmarknadspro�l Sysselsättning Etnicitet Utbildning

Jord- & skogsbruk Tillverkning

Byggverksamhet Handel

Transport Hotel & restaurang

Fastighetsverksamhet Ekonomi & information

Offentlig förvaltning Utbildning

Vård och omsorg Kultur & fritid

Annan service

Förvärvsarbetande

Studerande

Vård av barn
Sjuk

Arbetslös

Förtidspensionär
Ekonomiskt stöd

Arb.markn.åtgärd

Ålderspensionär
Barn 0-17

Saknar inkomst

Utrikes född

Inrikes född med två utrikes föräldrar
Inrikes född med en utrikes förälder

Inrikes född med två inrikes föräldrar

Grundskola / Folkskola

Gymnasium

Eftergymnasial

Forskarutbildning

Uppgift saknas

Arbetsmarknad Sysselsättning Etnicitet Utbildning

ILLUSTRATION 1.2: Arbetslivssituation

”Genom att visa de samband och olikheter som finns, 
vill översiktsplanen ge förutsättningar för kommunens 
alla delar att bidra till en samlad utveckling”
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Lagstiftning för 
den kommunala 
planeringen

Plan- och bygglagen (PBL) 
Den kommunala planeringen regleras av plan-och bygglagen 
(PBL). För att säkerställa allmänhetens möjligheter att påverka 
sin närmiljö och samtidigt utveckla beslutsunderlagen ska 
planeringen ske med stor transparens gentemot allmänhet och 
inblandade parter (PBL 3 kap 5§). Översiktsplanen ska bland 
annat redovisa: 

 ȫ Allmänna intressen (riksintressen ska anges särskilt)
 ȫ Grunddragen i mark- och vattenanvändningen
 ȫ Kommunens syn på hur den byggda miljön ska 
utvecklas

 ȫ Hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och 
följa miljökvalitetsnormer

 ȫ Landsbygdsutveckling i strandnära områden
 ȫ Miljöbedömning/hållbarhetsanalys

Under arbetets gång ska kommunen samråda med länssty-
relsen, berörda regionplaneorgan och kommuner, samt med 
myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har väsent-
ligt intresse för förslaget. Efter varje skede bearbetas planen 
med hänsyn till de synpunkter som kommit in. Med andra 
ord tillkommer material ända till antagande- och genomföran-
deskedena. Översiktsplanen vinner genom antagandebeslutet 
laga kraft men har inte juridisk status. 

Miljöbalken (MB)
Miljöbalken innehåller både övergripande bestämmelser 
och mer detaljerade skyddsbestämmelser för områden och 
verksamheter, vilka berör all planering. Innehållskraven för 
den obligatoriska miljöbedömningen/miljökonsekvensbeskriv-
ningen, framgår av 6 kap. 

Strandskyddslagstiftningen och LIS-områden 
Den nya strandskyddslagstiftningen, som finns i 7 kap 
miljöbalken, är av särskilt intresse. Lagändringen ger större 
möjligheter till dispens för landsbygdsutvecklande åtgärder 
i så kallade LIS-område. Dessa områden ska vara utpekade i 
översiktsplanen. I Mariestads kommun finns nio LIS-områ-
den (LIS-områden, Mariestads kommun 2011). Framför allt 
landsbygdskommuner ska kunna dra aktiv nytta av de konkur-
rensfördelar som ett läge nära vatten innebär. Strandnära lägen 
ska stimulera den lokala och regionala utvecklingen, vilket är 
befogat utanför de stora tätortsområdena. 

Vänerns strandområden tillhör en mellanklass av tre, där 
lagen anger att kommunerna ska vara restriktiva med att peka 
ut områden för landsbygdsutveckling. Villkoren för att peka ut 
ett område är bland annat: 

1. Att det direkt eller indirekt bidrar till positiva sysselsätt-
ningseffekter eller ökat serviceunderlag på landsbygden. 

2. Att det varken begränsar ett rikt växt- och djurliv eller 
allmänhetens tillgång till stränder. 

3. Att området inte är betydelsefullt när det gäller att till-
godose strandskyddets syften. Det enskilda LIS-området 
ska beskrivas i ett större sammanhang och en bedömning 
ska göras av åtgärder som kan bidra till ökad ekonomisk 
aktivitet på orten. Planeringen ska också beskriva den 
samlade tillgången på stränder.
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Övriga lagar, förordningar och internationella 
måldokument

Många andra lagar och förordningar har direkt eller indirekt 
betydelse för samhällsplaneringen. Några exempel är kultur-
miljölagen, väglagen, lagen om kommunal energiplanering, 
lagen om allmänna vattentjänster, skollagen, skyldigheten att 
erbjuda plats och utbildning, lagen om ekodesign, förord-
ningen om miljökonsekvensbeskrivningar samt barnkonven-
tionen. 

Dessutom har ansatserna blivit fler när det gäller att skapa 
internationella måldokument och strategier för global hållbar 
utveckling. Bland annat har FN beslutat om 17 globala hållbar-
hetsmål och ett nytt avtal om klimatpåverkan. Det finns med 
andra ord många lagar, förordningar och rekommendationer 
att ta ställning till i det lokala planeringsarbetet. 

För en hållbar utveckling krävs att planeringen på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå samverkar. En 
avgörande svårighet är att synliggöra samspelet mellan globala 
utmaningar och lokalt agerande. Agenda 2030 slår fast att det 
krävs en gemensam rumslig strategi med tydlig politisk vilja 
för att nå de globala miljömålen. Bostäder, arbetstillfällen och 
infrastruktur ska kunna utvecklas på ett relevant sätt och det 
ska finnas förutsättningar för en funktionsblandad stadsbebyg-
gelse. Man ska utgå från det befintliga landskapets karaktär och 
förutsättningar, utveckla det offentliga rummet och där säker-
ställa mångfald och tillgänglighet för alla oavsett kön, ålder och 
etnicitet. I detta arbete är översiktsplanen ett centralt verktyg. 
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Vision 2030 – 
kommunens mål
Vision 2030 pekar ut riktningen för hur kommunen ska 
styra stadens utveckling. Visionen ska vara en inspirerande 
ledstjärna för små och stora beslut om vad kommunen ska 
lägga resurser på. Förhoppningen är att visionen även ska 
inspirera andra att vara med och skapa framtidens Mariestad, 
såväl enskilda medborgare som företag, grupper och organisa-
tioner. 

Visionen är indelad i fem byggstenar. Dessa utgör grunden 
för översiktsplanens resonemang om hur visionen påverkar den 
fysiska planeringen i kommunen. 

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 ort för boende och verksamhe-
ter. Kommunens olika landskapstyper, tätorten och de mindre 
orterna, Vänern, skärgården, kanalen och mosaiklandskapet av 
jord-, skogs- och naturmark ska synliggöras och utvecklas. Alla 
delar har olika förutsättningar och behöver därför olika stra-
tegier för att deras potential ska tas tillvara. Behov av bostäder 
tillgänglighet, service och infrastruktur ska tillgodoses. 

Mariestad – en naturlig mötesplats
År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats. 
Täta och snabba kommunikationer med storstä-
derna spelar stor roll, liksom spännande konfe-
rensmiljöer 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.

Kommunikationer, både inom kommunen och regionalt, 
nationellt och internationellt, skapar flöden av människor 
och varor och är därför viktiga. För en plats där många typer 
av möten sker krävs många sorters rum och nätverk. Genom 
att skapa fler vägar, gångstigar, cykelbanor och gröna stråk 
som knyter ihop kommunens delar med både varandra och 
kringliggande kommuner kan kommunens olika resurser 
kombineras. För att stärka den lokala utvecklingen behöver 
de fysiska mötesplatserna kombineras med starka nätverk av 
aktörer inom kommunens närings-, kultur och föreningsliv. 
Mötesplatserna behöver utvecklas för att bryta segregation och 
skapa ett socialt inkluderande samhälle.

Mariestad – ledande inom hantverkets 
akademi

År 2030 är vi en välkänd och ansedd universi-
tetsstad som lockar tusentals studenter från alla 
världsdelar - med unika utbildningar, banbry-
tande 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.

När flera studie- och forskningsverksamheter samlas på 
ett ställe uppstår en klusterverkan, där de olika akademiska 
miljöerna utvecklar varandra och gemensamma funktioner 
kan samordnas. Därför behöver man i den fysiska planeringen 
samla ytor för universitetets och högskoleplattformens verk-
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samheter. Högskoleplattform Dacapo Mariestad är ett viktigt 
ramverk i det arbetet, och gör att fler utbildningsanordnare 
kan förlägga utbildningar till Mariestad.

Det är också viktigt att utveckla modeller för hur kommunen 
kan utvecklas som plats för nya näringar och boendesituatio-
ner med koppling till den utbildning och forskning som finns 
i kommunen. 

Med rätt planeringsprocesser kan universitetets verksamhet 
synliggöras i översiktsplanens genomförande. Högskoleplatt-
formen Dacapo Mariestad ska vara den samordnande platsen 
för högre utbildning.

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 bland annat avspeglar 
sig i de vackra parkmiljöerna och trädgårdarna över hela kommu-
nen.

Genom utbildningar vid Göteborgs universitet och högsko-
leplattformen Dacapo Mariestad finns möjligheter att skapa 
kluster för institutioner och företag inriktade mot trädgårdens 
hantverk. Det skapar, precis som byggstenen om hantverkets 
akademi, behov av att samla verksamheter. För det krävs ytor 
och rum för de verksamheter som utvecklas, men också att 
man synliggör forskning och kunskap i utvecklingen/skötseln 
av kommunens gröna rum och kulturlandskapets förändring.

Mariestad – internationellt 
modellområde

År 2030 har vi synliggjort biosfärsområdets 
möjligheter som internationellt modellområde för 
hållbar utveckling. Vi har skapat förutsättningar för en hög livs-
kvalitet 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. 

Mariestads kommun är en del av biosfärområdet Vänerskär-
gården med Kinnekulle. I översiktsplanen prioriteras utveck-
lade och genomförda modeller för social hållbarhet, begränsad 
klimatpåverkan och långsiktig ekonomi. Genom att förtäta 
redan bebyggda områden och bygga nytt längs med befintlig 
infrastruktur sparas naturområden och jord- och skogsbruks-
områden. Fler kan bo nära handel, service och kultur, vilket 
underlättar en hållbar livsstil. Ett utvecklat cykel- och gång-
vägnät förstärker relationerna mellan kommunens olika delar. 
Genom att knyta samman kommunen på nya sätt skapas social 
dynamik som över tid kan utmana en ojämn geografisk utveck-
ling.

Fem fokusområden för visionens 
genomförande
För närvarande (2015–2019) finns det i arbetet med visionens 
genomförande fem fokusområden: Boende, Kommunikatio-
ner, Ungdomar, Lärande och Besöksmål. Utifrån dessa områ-
den har kommunens nämnder i uppdrag att sätta årliga mål för 
hur just deras nämnd ska bidra i arbetet med Vision 2030. 

Ett övergripande mål för kommunens arbete med den fysiska 
planeringen är att ha planberedskap för 2 000 nya bostäder 
2030. Målet utgår från Boverkets övergripande analys om 
en nationell bostadsbrist på 700 000 bostäder, omräknat till 
Mariestads storlek. Den beräkningen skiljer sig dock mycket 
från statistiska prognoser, som snarare pekar på ett behov av 
300 nya bostäder i Mariestad under planperioden (2030). 

Med tanke på osäkerheten behöver översiktsplanen lämna 
handlingsutrymme för att motverka både den nationella 
bostadsbristen och en ojämn geografisk utveckling. I tabell 1.3 
redovisas hur befolkningsutvecklingen medför både investe-
ringsbehov i den kommunala verksamheten och behov av fler 
utbildningsplatser och arbetstillfällen. Oavsett hur stor befolk-
ningsökningen blir, är det viktigt att få balans i den demogra-
fiska strukturen och att aktivt arbeta för social och ekonomisk 
inkludering i samhället. 

”Det bör i planeringen finnas utrymme för att kunna hantera osäkerhet och nya 
förutsättningar och det behövs både ett långsiktigt perspektiv och utrymme för att kunna 
hantera snabba förändringar. På så sätt skapas motståndskraft och anpassningsförmåga.”
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För att bygga nya bostäder och därmed öka kommunens 
befolkning, krävs både nya samhällsbyggnadsmodeller lokalt 
och förändringar kring arbetsmarknadens lokalisering. 

Sett till de senaste årens akuta bostadsbrist på grund av 
immigration är kommunens mål inte orealistiska. Istället 
visar de hur viktigt det är att planera för osäkerhet. I en tid 

av snabba förändringar behöver man vara tydlig med vilken 
långsiktig riktning som gäller, och skapa lokalt handlingsut-
rymme för att hantera snabba och långsiktiga förändringar. På 
så sätt säkerställer man att kommunen kan utvecklas långsik-
tigt hållbart.

Scenario B (300 nya bostäder ) Scenario A (2000 nya bostäder)

Åldersgrupp Invånare Behov Invånare Behov

0-1 år 15 80

2-5 år 25 2 förskoleavdelningar 160 9 förskoleavdelningar

6-12 år 50 2 nya grundskoleklasser 280 1 ny grundskola

13-15 år 20 1 högstadieklass 110 1/4 högstadium

16-18 år 20 1 Gymnasieklass 140 1/8 gymnasium

19-35 år 100 25 utbildningsplatser 680 170 utbildningsplatser

36-65 år 240 235 arbetstillfällen 1480 1650 arbetstillfällen

66-100 år 170 10 vård/omsorgsplatser 1010 60 vård/omsorgsplatser

Totalt 640 3940

24 800 (87%)

28 450

28 000 (70%) 

40 280

24 700 (61%)

<24 000

24 770 (80%)

30 600

23 700 (76%)

30 820

24 040 (70%)

33 970

1970
medel  28 450
MST   24 800

87%

1994
medel  30 600
MST   24 770

80%

2001
medel  30 820
MST   23 700

76%

2015
medel  33 970
MST  24 040

70%

2030
medel 40 280
MST  28 000 2000bost.
    27 360 70%
    24 700 VGR

Medelstor svensk kommun

Mariestads kommun

A

B

1971 1994 2001 2015 2030

40 000

38 000

36 000

34 000

32 000

30 000

28 000

26 000

24 000

22 000

ILLUSTRATION 1.4: Historisk och framtida befolkningsutveckling i en medelstor svensk kommun resp 
Mariestads kommun. Olika scenarier för invånarantalet år 2030; Scenario A innebär att kommunens 
befolkning växer proportionerligt mot snittet; B motsvarar Västra Götalandsregionens prognos.

TABELL 1.3: Demografisk struktur och behov av ny kommunal verksamhet
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Nya modeller för 
samhällsplanering
Det finns i dagens samhälle en rad strukturella utmaningar 
som vi måste förhålla oss till. De senaste 30 åren har världen 
förändrats på många sätt. Det påverkar även samhällsplane-
ringen. Exempel på förändringar är ökande internationell 
konkurrens, privatisering och avreglering av offentlig sektor 
samt ändrade förutsättningar för lokala arbetsmarknader. 
Arbetstillfällen som tidigare var knutna till områden med 
tillgång till naturresurser har flyttat till platser med stora lokala 
arbetsmarknader, bra infrastruktur, utbildningsinstitutioner, 
politiskt beslutsmandat och investeringskapital. 

Förändringarna bidrar till en ojämn geografisk utveckling, 
där ekonomiska investeringar prioriteras till tätbefolkade 
områden. Urbaniseringen samlar kapital, kompetens och 
beslutsmandat till vissa platser, som också tar allt större 
markområden i anspråk. Det uppstår då konkurrens mellan 
kommuner och regioner om befolkningsutveckling och ekono-
miska investeringar. 

Det är idag stora skillnader mellan befolkningstäta och 
befolkningsglesa områden. De större städerna (över 100 000) 
har en snabbare befolkningsmässig tillväxt än ett svenskt 
genomsnitt, de medelstora kommunerna (30 000–100 000) 
ligger kvar, och de mindre kommunerna har lägre tillväxt än 
snittet. 

Om ett fåtal storstadsområden får allt fokus blir stora delar 
av Sverige begränsade. Det lokala handlingsutrymmet och den 
ekonomiska tillväxten blir svagare. 

Den svenska planeringsmodellen, där kommunerna planerar 
och marknaden genomför, behöver justeras när många mindre 
kommuner saknar resurser, kompetens och beslutsmandat att 
påverka regionalt, nationellt och internationellt.

Miljöpåverkan 
Jordens resurser är ändliga, och människan har en mycket 
stor påverkan på vår miljö. Tidigare modeller som utgår från 
bland annat tekniska innovationer och ett överuttag av jordens 
ändliga resurser blir därför problematiska. Nu krävs istället ett 
nytt förhållningssätt, exempelvis vad gäller användandet av 
fossila resurser. Nya modeller krävs för planering, inte minst 
för att kunna verka för hållbar utveckling. 

Hur påverkar detta Mariestad?
Effekterna av en föränderlig värld är påtagliga i Mariestad. 
Antalet arbetstillfällen minskar genom att produktion flyttar 
till andra länder och verksamheter rationaliseras. 

Den nya regionala indelningen 1998, då Skaraborgs, Älvs-
borgs och Bohuslän slogs samman till Västra Götalandsregio-
nen, har också påverkat Mariestad. Tidigare hade Mariestad en 
gynnsam befolkningsutveckling, mycket tack vare positionen 
som residensstad och centralort. 

Inom offentlig sektor har arbetslivet i stor utsträckning loka-
liserats till platser med bättre kommunikationer och kompe-
tens. Samma sak märks inom det privata näringslivet. 

Internet har också påverkat det lokala utbudet. Å ena sidan 
finns det nu ett helt nytt utbud av varor och tjänster, å andra 
sidan är detta ofta negativt för lokala handlare. 

Även servicefunktioner som att köpa tågbiljetter eller göra 
bankärenden påverkas av digitaliseringen. Att det lokala 
bankkontoret, posten eller apoteket stänger eller begränsar sina 
öppettider är påtagliga förändringar i människors vardags-
miljö.

Att det finns högre utbildning på en ort kan påverka flytt-
mönstret. Så är det exempelvis i de närliggande exemplen 
Skövde, Karlstad, Örebro, Jönköping och Göteborg. Arbets-
marknad, service, handel och kultur är avgörande anledningar 
till att de större orterna behåller sina inflyttade studenter.

Förändringar märks även på gymnasienivå, då gymnasieele-
ver från norra Skaraborg allt oftare väljer att studera i Skövde. 

”Nya modeller krävs för planering, inte minst för att 
kunna verka för hållbar utveckling”
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En ojämn utveckling med stora skillnader mellan områden 
och socio-ekonomiska grupper, vidgar klyftan mellan de som 
har möjlighet att påverka sin framtid och de som inte har det.

Möjligheter och utmaningar i Mariestads kommun
I Mariestad behövs de olikheter som finns inom kommunen 
med både land och stad. Detta är något som kan framhållas 
och bli en del av en lokal strategi. Den nya översiktsplanen 
handlar bland annat om att öka det lokala handlingsutrymmet, 
till exempel genom att beskriva ett antal strategiska projekt (se 
del 4). De utmaningar som Mariestad framför allt står inför 
handlar om att:

1. Hantera den demografiska strukturen med en åldrande 
befolkning 

2. Höja utbildningsnivåerna för kommunens invånare 
3. Utöka den lokala arbetsmarkanden, få in fler på arbets-

marknaden och göra arbetsmarknaden tillgänglig för fler.
4. Utveckla näringslivet, kultur- och föreningslivet för att på 

allvar försöka bryta en ojämn geografisk utveckling 

Detta är strukturella utmaningar att ta hänsyn till vid fortsatt 
planering. Begränsningar i den lokala utvecklingen kan inte 
alltid hanteras av kommunen själv. Med nya modeller för 
planering kan det lokala handlingsutrymmet öka. På så sätt 
kan planering genomföras, och de lokala resurser och den 
potential som finns kan realiseras fullt ut. 

”De olikheter som finns inom kommunen med både land och stad är 
något som kan framhållas och bli en del av en lokal strategi”

foto Martin Hermansson
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Planering och hållbar 
utveckling
Hållbar utveckling handlar om samhällsutveckling där hänsyn 
tas till både ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Det 
innebär att konflikter mellan olika perspektiv behöver hanteras 
och olika intressen bemötas. Vissa intressen ges möjligheter 
och andra intressen begränsas. Det finns inte förändringar som 
förbättrar för alla. Hållbar utveckling är inte ett mål som går 
att uppfylla, utan en pågående process som balanserar olika 
intressen. Frågan om hållbar utveckling kräver åtgärder och 
beslut om förändring på både lokal, regional, nationell och 
global nivå. Arbetet med hållbar utveckling kräver arbete, 
kompromisser och en vilja till förändring. 

Social utveckling, grunden till en 
positiv samhällsutveckling
Rubrikerna nedan tar kortfattat upp ett antal mycket viktiga 
synsätt på den fysiska planeringen. Tillsammans skapar de 
grunden för en bättre planering som är mer tillgänglig, säker, 
trygg, jämställd och öppen för alla att vistas i och påverka.  

Vad innebär hållbar utveckling i Mariestad?
Den fysiska planeringen är mycket viktig för arbetet med 
hållbar utveckling, eftersom den ger både förutsättningar 
och begränsningar för samhället. Vad hållbar utveckling i 
just Mariestads kommun innebär, beror på hur planeringen 
genomförs. Vägledande för planeringsarbetet är en balans av: 

1. Åtgärder som gör att kommunen bidrar till att nå globala 
hållbarhetsmål (Agenda 2030) och regionala miljömål. 

2. Åtgärder som leder till jämställd och jämlik tillgång till 
samhället, där alla som bor och verkar i kommunen kan 
bidra och utveckla sin fulla potential.

3. Åtgärder som ökar kommunens fasta och rörliga ekono-
miska tillgångar.

Ojämn geografisk utveckling
En av de centrala frågorna för Mariestads utveckling handlar 
om att överbrygga skillnader i förutsättningar mellan städer, 
mindre tätorter och landsbygd. Mariestad är starkt påverkat av 
de förändringar som har placerat kommunen i en mer perifer 
position vad gäller regionala ekonomiska, politiska och kultu-
rella flöden. Detta begränsar i många avseenden den lokala 
utvecklingen. Därmed blir det svårt att genomföra åtgärder för 
att nå miljömål och förbättra den sociala utvecklingen, exem-
pelvis planera för att begränsa fossilbränsleanvändning, stärka 
kollektivtrafiken och minska segregationen. 

De förutsättningar som råder idag är till viss del låsta för 
förändring. Samtidigt ska man komma ihåg att det hand-
lingsutrymme som finns beror på fler faktorer än den fysiska 
miljön.  

Förändringar i dagens samhälle präglas av stor osäkerhet. 
Därför är det viktigt att samhällsplaneringen står rustad mot 
förändringar, både förutsägbara och ännu okända. För att öka 
motståndskraften lokalt är det viktigt att fler aktörer samverkar 
inom samhällsplaneringen. Sårbarhet uppstår om den lokala 
ekonomin baseras på ett eller ett fåtal företag. 

För att öka motståndskraften och förbättra förutsättningarna 
för hållbar utveckling krävs större mångfald hos funktioner 
och aktörer som bidrar till samhällsutvecklingen. 

Sambanden är ofta komplexa, och effekter av olika åtgärder 
kan uppstå på andra platser eller senare i tid. En central fråga 
i arbetet med hållbar utveckling är därför hur samspelet ser ut 
mellan lokalt agerande och globala konsekvenser.

Agenda 2030
Sverige har antagit FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom 
ramen för Agenda 2030. De globala målen är riktlinjer för det 
gemensamma arbetet att nå balans mellan ekologiska, sociala 
och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling. Det övergri-
pande syftet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egen-
makt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess naturresurser. 
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De 17 globala hållbarhetsmålen är:
1. INGEN FATTIGDOM: Avskaffa fattigdom i alla dess former 

överallt
2. INGEN HUNGER: Avskaffa hunger, trygga livsmedelsför-

sörjning och förbättrad nutrion samt främja ett hållbart 
jordbruk.

3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE: Säkerställa hälsosamma 
liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

4. GOD UTBILDNING FÖR ALLA: Säkerställa en inkluderande 
och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livs-
långs lärande för alla.

5. JÄMSTÄLLDHET: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors 
och flickors egenmakt.

6. RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA: Säkerställa till-
gången till och en hållbar förvaltning av vatten och 
sanitet för alla.

7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA: Säkerställa tillgång till ekono-
miskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi 
för alla.

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT: 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekono-
misk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla.

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUK-

TUR: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 
innovation.

10. MINSKAD OJÄMLIKHET: Minska ojämlikheten inom och 
mellan länder.

11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN: Göra städer och 
bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara.

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION: Säkerställa 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA: Vidta omedelbara 
åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser.

14. HAV OCH MARINA RESURSER: Bevara och nyttja haven och 
de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling.

15. EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD: skydda, återställa 
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosys-
tem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, 
hejda och vrida tillbaka markföroreningen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald.

16. FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN: Främja fred-
liga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp 
effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsut-
krävande på alla nivåer.

17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP: Stärka 
genomförandemedlen och återvitalisera det globala part-
nerskapet för hållbar utveckling.

 

”Hållbar utveckling kräver arbete, kompromisser och en vilja 
till förändring. Det är inte ett mål som går att uppfylla, utan är 
en pågående process som balanserar olika intressen.”

Flera av de globala hållbarhetsmålen kan ur svensk synvinkel 
verka alltför övergripande. Samtidigt är det just sammankopp-
ling mellan den globala utvecklingen och lokala prioriteringar 
som behövs för att säkerställa ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Inte minst med tanke på klimatförändringar och social- och 
ekonomisk instabilitet.

Mariestads kommun har därför en viktig roll som modell-
område för hur en bättre balans mellan de olika perspektiven 
på hållbar utveckling kan säkerställas. Här är de lokala initiativ 
som har tagits kring industriell förnyelse och bättre ekonomisk 
utveckling är viktiga. Denna omställning får dock inte äventyra 
de andra dimensionerna genom ökad klimat- och miljöpå-

verkan, social exkludering och ojämn geografisk utveckling. 
Hållbar utveckling är en fråga om hur? För att svara på denna 
fråga behöver man också fråga vem/vad som gynnas och vem/
vad som begränsas – både i ett lokalt, regionalt, nationellt och 
globalt perspektiv. 

Sammanfattningsvis är de barn, kvinnor och män som bor 
och verkar i Mariestads kommun de viktigaste resurserna 
som kommunen har. Att ge förutsättningar för alla att bidra 
till samhället med sin fulla potential kan därmed ses som ett 
övergripande mål för den översiktliga planeringen.  
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Folkhälsa
Människors vardagsmiljöer med bra bostäder, goda livsmiljöer 
och livsvillkor har grundläggande betydelse för människors 
hälsa. I Sverige är folkhälsan generellt god, men inte jämlikt 
fördelad. 

Utbildning och sysselsättning är viktigt för god folkhälsa och 
ekonomisk utveckling. Den miljö vi lever i påverkar vår hälsa 
och hur vi lever.  

Vid fysisk planering innebär ett folkhälsoperspektiv att man 
värnar hälsa och social hållbarhet genom exempelvis blandade 
bostadsbestånd, attraktiva mötesplatser, ett rikt kulturutbud, 
hälsosamma miljöer i och vid bostäder samt tillgängliga natur- 
och rekreationsområden. Folkhälsoarbetet görs långsiktigt för 
att stärka och utveckla livsvillkor som både främjar hälsa och 
förebygger ohälsa.

Inkludering för trygghet och delaktighet
Vår livsmiljö kan främja samspel och minska segregation 
mellan områden om den erbjuder mötesplatser och nya rörel-
semöjligheter. En sådan miljö hjälper oss överbrygga barriärer, 
vidga sociala sfärer och gör att vi känner tillit och samhörighet. 

Folkhälsan i Mariestad är generellt god men inte jämlikt 
fördelad. Det finns dock god vetenskaplig grund för att aktiv 

samhällsplanering kan jämna ut hälsoskillnader. Detta leder i 
sin tur till bättre hållbarhet. 

Social hållbarhet hänger också ihop med graden av delaktig-
het och demokrati, vilket vår livsmiljö kan antingen stärka eller 
försvåra. Alla har rätt att känna sig och vara delaktiga. Alla har 
rätt att ha ett fungerande vardagsliv med möjlighet att påverka 
sin egen livssituation. Alla har också rätt att vara och känna 
sig säkra – trygghet är en förutsättning för att kunna delta i 
samhällslivet. Den fysiska planeringen ska därför underlätta 
exempelvis trafiksäkerhet och brottsförebyggande arbete. 

Fritidsliv och fysisk aktivitet
Ett rikt fritidsliv stärker hälsa och gemenskap. Vi ska därför 
möjliggöra en aktiv och simulerande fritid för alla åldrar. Det 
finns exempelvis gott vetenskapligt stöd för att närhet till 
grönområden är viktigt för folkhälsan. Mariestads kommun-
invånare ska ha ett stort utbud av och närhet till parker och 
grönområden. 

Det som troligen har störst positiv effekt på människors 
hälsa är ökad fysisk aktivitet. Den fysiska planeringen kan 
främja fysisk aktivitet på många sätt. Det kan handla om att 
uppmuntra till att promenader och cykling genom trygga och 
attraktiva gång- och cykelvägar, eller om att planera områden 
så att behovet av bil minskar. Fysisk aktivitet kan också främjas 
genom att man placerar trappor lika centralt som hissar och 
utformar dem på ett trivsamt sätt. Närhet till motionsanlägg-
ningar och ytor för spontanidrott är också viktigt. 

Olika gruppers förutsättningar och behov ska tas i beaktande 
vid fysisk samhällsplanering. Exempelvis är äldre en grupp 
vi behöver planera för. Det är en heterogen grupp som ökar 
både till andel och antal. För många äldre är tillgänglighet och 
trygghet viktigt, men för andra är det snarare närhet till kultur, 
natur och andra aktiviteter som är viktigt.

ILLUSTRATION 1.5: De 17 globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). 
Illustrationen är gjord av Stockholm Resilience Centre med syfte att 
visa hur biosfären sätter gränserna för den sociala utvecklingen och 
hur den sociala utvecklingen ger förutsättningar för den ekonomiska.

foto Tuana Aziz

”Ett viktigt sätt för att öka motståndskraften lokalt är 
att fler aktörer samverkar inom samhällsplaneringen.”
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Barns och ungas uppväxtvillkor
Vårt samhälles fysiska uppbyggnad påverkar allas hälsa, inte 
minst barns och ungas. Att skapa goda uppväxtvillkor är 
avgörande för en hållbar utveckling över tid. Barn har rätt att 
vara delaktiga i den demokratiska processen. Deras åsikter 
och kunskaper kan på många sätt berika den fysiska plane-
ringen. Barn och unga är i ännu högre grad än vuxna beroende 
av närhet och tillgänglighet till det de behöver, exempelvis 
lekplatser, idrottsplatser, grönområden och kulturella mötes-
platser. 

Tillgänglighet för alla åldrar
Den fysiska planeringen påverkar alla grupper i samhället. 
Därför är det viktigt att frågeställningar och problem blir 
belysta från många olika håll och med olika synsätt. I en 
tillgänglig stad kan alla verka och röra sig fritt, även personer 
med funktionsnedsättning, unga och gamla. Att känna sig 
trygg är både en rättighet och en förutsättning för att kunna 
delta i samhällslivet. Tillgänglighet handlar inte enbart om 
ramper och ledstråk utan även om att offentliga plaster ska vara 
lätta att förstå. Man ska inte behöva undra om det är tillåtet 
att nyttja en plats och man ska inte behöva leta efter toaletten. 
Offentliga platser ska inte heller upplevas som osäkra eller 
endast till för en viss grupp. Barns och ungdomars användning 
av den fysiska miljön är i vissa fall annorlunda än vuxnas. Goda 

miljöer för barn är viktiga för utvecklingen av Mariestads 
kommun. Äldre är en annan grupp där utformningen av den 
byggda miljön har stor betydelse. Andelen äldre blir större i 
Sverige när livslängden ökar. Tillgänglighet och trygghet är 
viktiga ledord, men det är också viktigt att skapa miljöer med 
stor variation och rikedom, anpassade för ett brett spektrum av 
människor. 

Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun
Mariestads kommuns Vision 2030 är ledstjärna för kommu-
nens folkhälsoarbete. Utifrån den har folkhälsomålet ”Friska 
och trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén” satts. 
Kommunen följer det nationella folkhälsomålet ”Att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen”, och följer dessutom Västra Götalands 
vision ”Det goda livet”. 

Mariestads kommun driver ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete 
i samverkan med Västra Götalandsregionen och andra organi-
sationer. Det finns ett avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Mariestads kommun. 
För ett framgångsrikt folkhälsoarbete krävs samverkan, inte 
bara mellan kommunens nämnder och sektorer utan också 
mellan kommunen, civilsamhället och lokala myndigheter. 
Den övergripande utvecklingen av folkhälsoarbetet i kommu-
nen leds av Folkhälsorådet och Folkhälsorådets ledningsgrupp.

foto Tuana Aziz
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Regionala 
sammanhang
Lokal planering måste också hantera regionala frågor. Här 
finns en stor utmaning för Mariestads kommun genom 
placeringen i regionens utkant. Gränserna mot Värmland och 
Örebro bidrar till att även mentalt förstärka denna placering. 
Mariestad behöver placeras i centrum av sitt eget omland. 
För arbetet med översiktsplanen är förståelsen för regionala 
samband viktig, även om de har en geografisk placering utan-
för kommungränsen.  

Arbetsmarknadsregion 
I Mariestads kommun finns cirka 9 500 arbetstillfällen. Av 
dem som bor i kommunen pendlar ungefär 3 500 till en annan 
kommun för att arbeta, och ungefär 2 100 av dem som arbetar 
i Mariestads kommun bor på annan ort. Pendlingen inom 
regionen och till de närliggande kommunerna dominerar, men 
cirka 10 procent av dem som pendlar till och från kommunen 
reser längre än inom länet. 

Arbetspendlingen skiljer sig mycket åt mellan olika yrken 
och utbildningsnivåer. De med högre utbildning reser ofta 
längre. För att stärka en positiv utveckling av Mariestads och 
Skaraborgs arbetsmarknadsregion behöver kommunerna 
samverka som en gemensam region, där fler kan hitta arbets-
platser och där både befintliga och nya företag kan hitta rätt 
arbetskraft. 
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ILLUSTRATION 1.6: Kartläggning av regionala samband
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Skövde tätort utgör en viktig nod, med många arbetsplatser 
och utbyggd kollektivtrafik. För att utvidga Mariestads lokala 
arbetsmarknad är det viktigt att underlätta pendling till Lidkö-
ping och vidare mot Trestad, mot Värmland och Örebroregi-
onen samt förbi Skövde mot Jönköping, Borås och Göteborg 
betydelsefulla. 

Infrastruktur
De viktigaste vägarna i Mariestads kommun är E20 och väg 26. 
Kinnekullebanan är av central betydelse för kommunikationer 
till kringliggande kommuner och det regionala samman-
hanget. Närmaste stationer på Västra stambanan är Skövde och 
Töreboda. 

Trafikverket upprättar de nationella planerna för trans-
portsystemet och länsstyrelsen tar beslut om länsplan för den 

regionala transportinfrastrukturen. Den nationella planen för 
infrastruktursatsningar 2014–2025 beslutades av riksdagen 
under våren 2014, liksom länsplanen.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är en mycket viktig fråga för Mariestads 
kommun. Skaraborgsregionen är beroende av Skövde som en 
nod för den lokala arbetsmarknadsregionen, vilket syns tydligt 
i kollektivtrafiksförsörjningen. 
Styrdokument för kollektivtrafikens utveckling är de regionala 
kollektivtrafiksprogram som Västra Götalandsregionen tar 
fram. Gällande kollektivtrafikprogram utgår från dokumen-
tet ”Målbild 2025” som har tagits fram i samarbete mellan 
Kommunalförbundet, kommunerna och Delägarrådet Skara-
borg. Målbilden ska främja den regionala utvecklingen, skapa 

Karlstad

Kristinehamn Karlskoga

Örebro

Hallsberg

Gullspång

Hova

Töreboda
Mariestad

Lidköping

Skara

Vara

Grästorp

Trollhättan

Vänersborg

Essunga

Alingsås

Borås

Ulricehamn

Göteborg

Trestad

Mälardalen

Vårgårda

Herrljunga

Tibro

Tidaholm

Mullsjö
Habo

Jönköping

Falköping

Hjo

Götene

Skövde

Karlsborg Motala

Askersund

Kommunstorlek

Tätortsstorlek (blå=minskande befolkningsmängd

ILLUSTRATION 1.7: Regional infrastruktur
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samsyn mellan kommunerna och minska transportsystemets 
miljöbelastning i framtiden. 

Mariestads kommun är en nod för pendlingen i norra Skara-
borg, men för pendlingen till kringliggande län finns utveck-
lingspotential. Till exempel behöver resor möjliggöras med 
Västtrafiks periodkort till Örebro och Värmland. 

Det är viktigt att förstå hur kollektivtrafiken stärker utpe-
kade noder inom kollektivtrafiknätet och att låg efterfrågan 
på kollektivtrafik har ett nära samband med vilka sträckningar 
som har kollektivtrafik. För landsbygden behöver kollektivtra-
fiksförsörjningen i första hand utformas för att serva befintliga 
bebyggelsestrukturer. Korta bytestider, kortare restider samt 
ökad turtäthet är viktigt för Mariestads kommun.

Strukturbild Skaraborg
2016 arbetade Skaraborgs kommunalförbund fram en gemen-
sam strukturbild för den delregionala planeringen. Struktur-
bilden framhåller betydelsen av Skaraborg som en nätverks-
stad. Strukturbild Skaraborg redovisar sju strategier för en 
delregional utveckling. Syftet är att kombinera lokala resurser 
i Skaraborg, överbrygga inre barriärer och stärka Skaraborgs 
länkar till kringliggande delregioner. Många invånare i Marie-
stads kommun gör många resor till och från kringliggande 
kommuner , och därför är det delregionala och regionala 
perspektivet på den fysiska planeringen betydelsefullt. Här är 
Strukturbildens strategier ett betydelsefullt inspel, både för att 
stärka kommunens position i sitt omland och för att utvidga 

Skaraborg är en nätverksstad 
med 260 000 invånare!

OM STRUKTURBILDEN GENOMFÖRS:
Samverkar Skaraborg i ett robust och 
anpassningsbart nätverk!

Hamnar Skaraborg mitt i! Får alla Skaraborgs resurser 
bidra till utveckling!

ILLUSTRATION 1.8: Effekter av Strukturbild Skaraborg
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det lokala perspektivet som annars ofta betraktar centralorten 
som centrum för den kommunala utvecklingen och övriga 
kommunen som periferi.

Mellankommunala, regionala 
samband och intressen
(PLAN- OCH BYGGLAGEN 2 KAP 2§) Planeringen av kommunen 
ska ta hänsyn till förhållanden i angränsande kommuner. 
Frågeställningar som berör den egna kommunen återfinns ofta 
i närliggande kommuner och samarbeten kring vissa frågor 
är därför viktiga. Samarbeten sker på flera olika nivåer och är 
både av formell och informell karaktär. De mellankommu-

nala och regionala intressena behöver ses mer övergripande, 
där även samarbeten med större geografisk spridning än de 
närmaste kommunerna berörs. Nedan beskrivs de mellan-
kommunala och regionala samarbeten som berör Mariestads 
kommun.

Västra Götalandsregionen (VGR)
Visionen Det goda livet togs fram 2005 av VGR och de fyra 
kommunalförbunden. För att genomföra den har ett regionalt 
tillväxt- och utvecklingsprogram, Västra Götaland 2020, tagits 
fram. Programmet ska bidra till att utveckla en region som 
är attraktiv, med hög produktivitet och kreativitet och som 
kännetecknas av solidaritet med alla invånare och med vår 
omvärld.

Arbetspendling från kommunen
Arbetspendling till kommunen
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ILLUSTRATION 1.9: Arbetspendling till/från Mariestads kommun
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Regional transportpolitik och regionala transportmål
Den aktuella planen för regional transportpolitik gäller för 
perioden 2014-2025. Planens mål syftar ytterst till att främja 
tillväxten. Sedan tidigare gäller de nationella miljökvalitetsmå-
len med preciseringar och etappmål fullt ut i Västra Götaland. 
Dessa har nu kompletterats med regionala tilläggsmål (2015). 
Syftet är att fånga in regionala särdrag och områden som 
kräver ytterligare insatser. Särskilda samarbeten där Mariestads 
kommun medverkar är arbetet med Inlandsvägen Syd som är 
ett samarbete mellan kommunerna längs riksväg 26 (Halm-
stad–Mora) och arbetet med Kinnekullebanegruppen som 
arbetar för att utveckla Kinnekullebanan.

Luft i Väst, Luftvårdsförbundet i Västra Sverige
Luft i Väst arbetar för bättre luftkvalitet och värnar luftvårds-
frågor i västra Sverige. Verksamheten omfattar luftförorenings-
mätningar, emissionskartläggning och spridningsberäkningar. 
Luft i Väst samordnar och skapar samarbeten mellan kommu-
ner och företag.

Regionalt samarbete runt Vänern
Mariestads kommun ingår i det regionala Vänersamarbetet 
med syftet att stärka utvecklingen av Vänern. I samarbetet 
deltar kommunerna runt Vänern. Arbetet sker utifrån en 
handlingsplan med fem utvecklingsområden: Miljöer för 
boende, besökare och företag, Sjöfarten i Vänern, Maritima 
besöks- och upplevelsenäringar inklusive Vänerfisket, Produk-
tion och användning av förnybar energi i kustzonen samt 
Utbildning, forskning och kompetens.

Vänerns vattenvårdsförbund
Mariestads kommun ingår i Vänerns vattenvårdsförbund. 
Förbundet ska verka för en vattenkvalitet som ger långsiktigt 
ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer i Vänern. 
Vattenvårdsförbundet fungerar bland annat som ett forum för 
miljöfrågor, genomför undersökningar, föreslår åtgärder och 
initierar projekt som ökar kunskapen om Vänern. 

Tidans vattenförbund
Mariestads kommun ingår i Tidans vattenförbund, som är en 
sammanslutning av intressenter och användare inom Tidans 
vattenupptagningsområde. Förbundets uppgifter är:

1. Att genom vattenvårdande åtgärder främja ett från 
allmän eller enskild synpunkt ändamålsenligt utnytt-
jande av vattnet.

2. Att med ett fast provtagningsprogram genomföra 
kemiska och biologiska undersökningar i ett stort antal 
provpunkter.

3. Att fortlöpande följa vattnets kvalitet och de förändringar 
som sker, för att på så vis ge en bra bild av de förhållanden 
som råder i vattensystemet.

MTG-samarbetet
En strukturerad samverkan mellan Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner inleddes under 2003, i form av 
informella möten mellan kommunernas kommunalråd och 
kommunchefer. Därefter genomfördes ett antal förstudier som 
mynnade ut i en avsiktsförklaring 2005. Efter ett antal omfat-
tande utredningar  inrättades följande gemensamma nämnder; 
Miljö- och byggnadsnämnden (2007), lönenämnden (2007), 
tekniska nämnden (2008) och IT-nämnden (2008). Dessutom 
har kommunerna etablerat en gemensam organisation för 
säkerhetssamordning.  Sedan april 2016 har Mariestad och 
Töreboda ett plansamarbete. Det innebär att en planarkitekt 
arbetar 25 procent åt Mariestad och 75 procent åt Töreboda. 

Leader Nordvästra Skaraborg
Mariestads kommun ingår i Leader Nordvästra Skaraborg 
som verkar för lokalt ledd utveckling i kommunerna Essunga, 
Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Marie-
stad, Skara, Töreboda och Vara. Sedan 2014 arbetar Leader 
Nordvästra Skaraborg utifrån en ny strategi, som baseras på tre 
övergripande mål: 

1. Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål 
av hög kvalitet.

2. Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och 
konsumtion som sker utifrån lokalt och globalt ansvars-
tagande.

3. Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög.

Samarbete om turism längs Göta kanal
Mariestads kommun ingår i det kommunövergripande samar-
betet mellan Mariestad, Gullspång, Töreboda och Karlsborg. 
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Syftet är att stärka det turistiska samarbetet längs med Göta 
kanal. 

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Sedan 2010 är Mariestads kommun tillsammans med Götene 
och Lidköpings kommuner ett utpekat biosfärområde. Biosfär-
områden är en del av FN-organet Unescos Man and Biosphere 
Programme (MAB), som arbetar globalt för att förbättra rela-
tionen mellan människan och dess omgivning. Idag finns det 
651 biosfärområden i 120 länder (2015). Sverige har (2015) fem 
biosfärområden: Kristianstads Vattenrike, Blekinge Arkipelag, 
Nedre Dalälven, Östra Vätterbranterna samt Vänerskärgården 
med Kinnekulle. 

Biosfär är ett internationellt erkännande som ska fungera som 
hävstång för den lokala utvecklingen. Målet är att göra det 
utpekade området livskraftigt och skapa goda förutsättningar 
för långsiktig överlevnad. Ett biosfärområde ska vara ett inter-
nationellt modellområde för en mer hållbar samhällsutveck-
ling. Biosfärområdets utvecklingsstrategi består av att området 
utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt 
och att det bidrar till att bevara biologisk mångfald. Biosfär-
området ska också kunna rymma forskningsinsatser, utbild-
ning och demonstrationsprojekt samt utveckla internationella 
samarbeten. 

foto Göran Billeson / Göta kanalbolaget
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Skaraborgs kommunalförbund
Mariestads kommun är en av 15 kommuner i Skaraborgs 
kommunalförbund. Förbundet fungerar som plattform för det 
delregionala utvecklingsarbetet och har i uppdrag att särskilt 
verka för kommunernas tillväxt och utveckling samt ge verk-
samhetsstöd och bevaka delregionala intressen. 

Räddningstjänsten i Östra Skaraborg (RÖS)
Mariestads, Skövde, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborgs och 
Gullspångs kommuner bildar tillsammans Räddningstjänsten 
i Östra Skaraborg. Verksamheten bedrivs som ett kommu-
nalförbund. Målsättningen är att genom effektiv användning 
av resurserna för räddningstjänst kunna erbjuda regionens 
invånare hög säkerhet och bra service till låg kostnad. 

Räddningstjänsten i Östra Skaraborg (RÖS) har upprättat 
ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Där analyseras 
de risker som finns med olika verksamheter och objekt inom 
kommunen. I analysen listas anläggningar där stora skador 
kan uppstå på människor och miljö om det exempelvis sker en 
olycka, och där särskilda krav kan ställas på innehavarens egen 
beredskap för att förhindra olyckor.

Avfall Östra Skaraborg (AÖS)
Sedan 2016 ingår kommunens avfallsavdelning i kommu-
nalförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS). AÖS ansva-
rar därmed för kommunens insamling och behandling av 
hushållsavfall, samt för information, regelskrivning och 
planering av hur hushållsavfallet ska omhändertas. I AÖS ingår 
Hjo, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Falköping, Skara, 
Gullspång och Mariestad.
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Fyra principer för 
planeringsarbetet
Fyra övergripande principer för den fysiska planeringen har 
tagits fram. Principerna ska vägleda vid beslut och strategier, 
och kan ses som en sammanfattning av del 1 i denna översikts-
plan. 

A. Förstärka placering i nätverk, överbrygga barriärer
Historiska samband och den nuvarande administrativa 
indelningen påverkar Mariestads relationer med sitt omland. 
Mot Värmland, Örebroregionen och västra Skaraborg finns 
upplevda barriärer och historiskt konstruerade gränser som, 
trots relativt korta geografiska avstånd, begränsar utbytet med 
dessa områden. Mariestad ligger på så sätt i utkanten av det 
regionala administrativa området och inte i centrum av sitt 
eget geografiska omland. 

Kollektivtrafiksystem och utbyte inom näringslivet begränsas 
av dessa barriärer. Goda och viktiga relationer finns till Skövde 
och den lokala arbetsmarknaden, men relationer mot norr och 
väster behöver uppmuntras.  

Utbyggnaden av E20 samt upprustning av Kinnekullebanan 
kommer att ha stor betydelse. Möjligheten att resa med regio-
nala periodkort på Västra stambanan bör ses över och tidtabel-
ler för tåg och buss synkroniseras för att underlätta arbets- och 
studiependling. 

Även till angränsande kommuner och inom kommunen 
finns barriärer att överbrygga för att minska segregation och ge 
förutsättningar för naturliga mötesplatser.

B. Bygga längs befintlig infrastruktur och service
Ny bebyggelse bör lokaliseras kring de områden och längs de 
stråk som redan idag är försörjda av infrastruktur och service. 
Placeringen av offentlig verksamhet bör också ses över, så att 
den ger stöd för befintlig bebyggelsestruktur och inte försämrar 
utbudet och livsvillkoren i de mindre orterna och på landsbyg-
den.

C. Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena
Olikheterna och de lokala kvaliteterna i kommunens olika 
delar ska utvecklas. Här kan översiktsplanens sex utvecklings-
områden vara vägledande, så att det unika inom varje område 
förstärks och en mångfald av miljöer för bostäder och verksam-
heter utvecklas.

D. Stärka regionalt samarbete
Kringliggande kommuner står i stort sett inför samma 
utmaningar som Mariestads kommun. Regionalt samarbete 
säkerställer att kommunens delar utvecklas med utgångspunkt 
från ett lokalt sammanhang, inte utifrån att de ligger i utkan-
ten av en region. 

Även näringslivet gynnas av samverkan inom en lokal arbets-
marknadsregion. På så sätt breddas utbudet av kvalificerad 
arbetskraft och mångfalden i det lokala näringslivet. Marie-
stads lokala utveckling beror i många fall på investeringar som 
sker i kringliggande kommuner. Därför krävs ett regionalt 
samarbete som undanröjer hinder för den lokala utvecklingen 
och fördelar lokala/regionala resurser. 
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ILLUSTRATION 1.10: Samverkan mellan övergripande principer
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Hänsyn till 
allmänna intressen



Förordnanden
I det här kapitlet beskrivs områden med värdefulla natur- och 
kulturmiljöer som omfattas av särskilda förordnanden eller 
riksintressen. Områdena är viktiga för en långsiktigt hållbar 
omvandling av kommunen. Översiktsplanen ger vägledning 
för hur nationella intressen ska säkerställas. I vissa fall behövs 
ytterligare studier i detaljplaneringen för att skapa balans 
mellan olika intressen och säkerställa en långsiktigt hållbar 
utveckling av områden med förordnanden.

Naturmiljö

Nationalpark
(MILJÖBALKEN 7 KAP 2, 3§) Nationalparker är särskilt skydds-
värd natur. De utses av riksdagen för att bevara en viss land-
skapstyp i dess naturliga tillstånd. Syftet är att skydda både 
naturvärden och kvaliteter för friluftsliv och turism. Skillnaden 
mellan en nationalpark och ett naturreservat är att en natio-
nalpark måste ligga på statligt ägd mark. Den är också en mer 
uppmärksammad skyddsform än ett naturreservat. Regeringen 
(eller myndigheter som regeringen utser) beslutar om hur 
nationalparkerna ska förvaltas. I Mariestads kommun är Djurö 
skärgård nationalpark på grund av sin speciella skärgårdsmiljö. 
Inom nationalparken finns totalt 22 öar med en sammanhållen 
och orörd natur. (Mer information om Djurö nationalpark 
finns i avsnittet om Riksintresse miljövård.) 

Natura 2000
(MILJÖBALKEN 7 KAP 28§) Natura 2000 är ett nätverk av 
värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Natura 
2000-områden utses i alla EU-länder för att motverka att 
unika arter och livsmiljöer utrotas. Natura 2000 bygger på två 
EU-direktiv: Fågeldirektivet och habitatdirektivet. I Sverige 
finns cirka 4 000 utpekade områden.

Länsstyrelsen upprättar en bevarandeplan för varje område 
och spelar en viktig roll för skyddet av områdena. I beva-
randeplanerna beskrivs hur markerna förvaltas, och där har 
hänsyn tagits till mark-, byggnads- och anläggningsarbeten 
samt skogsbruksåtgärder (avverkning, röjning med mera). 
Enligt miljöbalken krävs det särskilt tillstånd för åtgärder 

som kan skada skyddade biotoper. Även åtgärder som görs i 
anslutning till ett Natura 2000-område och som anses kunna 
påverka området kräver tillstånd. I Mariestad finns 14 Natura 
2000-områden enligt habitatdirektivet. Två av dessa (Freds-
bergs mosse och sjön Östen) omfattas dessutom av fågeldirek-
tiven.

1. Folkenberg – Gammal barrskog
2. Surö bokskog - Bokskog
3. Kalvö skärgård – Skärgård i Vänern
4. Brommö skärgård – Skärgård i Vänern
5. Djuröarna – Isolerad skärgård i Vänern
6. Gamla Ekudden – Ekhage, strandäng
7. Svaneberg-Lilla Myran – Öppen betesmark, allkärr och 

småvatten
8. Klosterängen – Lundartad skog
9. Dyrenäs Sjötorp – Betesmark
10. Lindbergs domänreservat – Gammal barrblandskog
11. Östen – Näringsrik slättsjö, fåglar
12. Fredsbergs mosse – Myrkomplex och högmosse
13. Greby backar – Betesmark
14. Hassle Grönebäck – Betesmark

Naturreservat
(MILJÖBALKEN 7 KAP 4-8§) Naturreservat är områden som 
bildas av länsstyrelse eller kommun för att bevara biologisk 
mångfald, vårda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov 
av friluftsområden. Även områden som behöver skyddas eller 
restaureras kan utses till naturreservat, liksom platser där man 
återskapar värdefulla natur-/livsmiljöer. När ett naturreservat 
bildas anger man begränsningar för hur mark och vatten får 
användas. Det är mycket viktigt att föreskrifterna anpassas så 
att områdenas naturvärden bevaras, samtidigt som besökare 
kan erbjudas fina upplevelser. Särskilda skötselplaner upprättas 
och en skötselansvarig utses. 

I Mariestads kommun finns två naturreservat som förvaltas 
av kommunen: Gamla Ekudden och Sandviken. Övriga natur-
reservat förvaltas av länsstyrelsen.

1. Brommö skärgård 
2. Furnäsudde domänreservat
3. Gamla Ekudden
4. Hästhagen
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NationalparkILLUSTRATION 2.1: Förordnanden naturmiljö
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5. Kalvö skärgård
6. Karmossen
7. Klosterängen
8. Lindbergs domänreservat
9. Logården
10. Lugnås kvarnstensgruvor
11. Onsö skärgård
12. Sandviken
13. Surö bokskog
14. Vristulven
15. Östen

Naturvårdsområde
På grund av ändringar i miljöbalken har begreppet naturvårds-
område försvunnit. Områden som tidigare kallades natur-
vårdsområde är numera naturreservat. I Mariestad finns den 
gamla benämningen kvar för sjön Östen på grund av adminis-
trativa anledningar. 

Djur- och växtskyddsområde
(MILJÖBALKEN 7 KAP 12§) Fågelskyddsområden skapas för att 
bevara och restaurera en naturmiljö och skydda utrotningsho-
tade fågelarter. Dessa områden är belagda med restriktioner 
– exempelvis kan det vara förbjudet att vistas i området när 
fåglarna häckar. Man får också upprätta jaktförbud för vissa 
arter och förbud mot att ta fågelägg här. 

I Mariestads kommun finns 23 fågelskyddsområden.

Biotopskyddsområde
(MILJÖBALKEN 7 KAP 11§) Genom att inrätta ett biotopskydds-
område främjar och tryggar man växt- och djurlivet i en hel 
biotop. En biotop är en livsmiljö som erbjuder lämpliga 
förutsättningar för organismer att leva, exempelvis gynnsamt 
klimat, jordmån och näring. Biotopskyddsområden liknar 
naturreservat, men är ofta mindre. Generellt biotopskydd 
gäller för alléer, stenmurar, åkerholmar, källor, odlingsrösen, 
pilvallar, småvatten och våtmarker. Åtgärder som kan skada 
ett biotopskyddsområde kräver dispens från länsstyrelsen. 
Länsstyrelser och kommuner kan även inrätta särskilda 
biotopskyddsområden, med särskilda föreskrifter och skötsel-
anvisningar. Markägaren har då rätt till ekonomisk ersättning 
som motsvarar minskningen av fastighetens marknadsvärde. 

I Mariestads kommun finns det 20 inrättade biotopskydds-
områden.

Nyckelbiotoper
(MILJÖBALKEN 7 KAP 11§) En nyckelbiotop är ett begränsat 
naturområde som har mycket stor betydelse för skogens 
flora och fauna. Här finns det, eller kan det förväntas finnas, 
rödlistade arter. Nyckelbiotoper inventeras efter vissa så 
kallade signalarter och beslutas av Skogsstyrelsen. I Marie-
stads kommun finns 168 nyckelbiotoper. Många av dem ligger 
runt Lugnåsberget och Torsö skärgård. Det finns dessutom 
103 så kallade naturvärden – områden som inte helt uppfyller 
kriterierna för nyckelbiotop, men som ändå bedöms ha höga 
naturvärden. Dessa kan på sikt utvecklas till nyckelbiotoper.

Ställningstaganden
 ȫ Välbevarade naturmiljöer är betydelsefulla för den lokala 
livsmiljön och den lokala samhällsutvecklingen.

 ȫ Kommunen avser att skydda och bevara utpekade 
värdefulla naturmiljöer inom nationalpark, naturreservat, 
Natura 2000, fågelskyddsområde och skyddsområde för 
biotoper.

 ȫ Skötsel och bevarande av dessa områden kräver ett väl 
fungerande samarbete mellan stat, kommun och övriga 
berörda aktörer.

 ȫ Områden med höga naturvärden (se karta sid 37 och 
39) och hotade arter ska användas på ett sådant sätt 
att naturvärdena består och arternas livsbetingelser 
förbättras.

 ȫ Åtgärder för att restaurera och återskapa livsmiljöer, 
eller för att utveckla naturvärden, ska genomföras när 
det behövs för att gynna hotade arter. Sådana åtgärder 
ska ske i samverkan mellan myndigheter, markägare och 
berörda parter i övrigt. 

 ȫ Åtgärder för att motverka invasiva främmande arter 
ska genomföras om behov finns och om det kan ske i 
samverkan mellan myndigheter, markägare och berörda 
parter i övrigt. Kommande lagstiftning och vägledning på 
området ska bevakas.  
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Kulturmiljö

Fornminnen
(KULTURMILJÖLAGEN 2 KAP) Ett fornminne är bevarade rester 
av en anläggning från äldre tid, exempelvis en byggnad, väg, 
fornlämningar, runstenar eller stensättningar. Inom Mariestads 
kommun finns 332 fornminnen.

Byggnadsminnen
(KULTURMILJÖLAGEN 3 KAP) En byggnad, miljö eller anlägg-
ning pekas ut som byggnadsminne av länsstyrelsen om den är 
kulturhistoriskt värdefull, synnerligen märklig eller ingår i ett 
synnerligen märkligt bebyggelseområde. Syftet är att bevara 
spår av historien som är viktiga när vi tolkar hur den byggda 
miljön har utvecklats. 
När man beslutar om byggnadsminnen ska man ta fram rikt-
linjer för hur byggnaden ska skötas. Det ska också framgå på 
vilka sätt byggnaden inte får ändras. Ägaren kan få ersättning 
av staten om föreskrifterna vållar betydande skada genom att 
byggnaden inte får rivas, eller om de avsevärt försvårar för att 
använda fastigheten som tidigare. I Mariestads kommun finns 
åtta byggnadsminnen, de flesta i Mariestads tätort.

1. Stora Eks herrgård
2. Fängelset
3. Zachauska gården 
4. Mariestads teater
5. Bertha Petterssons hus
6. Stationshuset
7. Bageriet i kv Baggen
8. Katten 8
9. Odensåkers klockarbol

Kyrkliga kulturminnen
(KULTURMILJÖLAGEN 4 KAP) I Mariestads kommun finns 22 
kyrkor, de flesta med kringliggande kyrkogårdar som utgör 
kyrkliga kulturminnen.

Ställningstaganden
 ȫ Välbevarade kulturmiljöer är betydelsefulla för den lokala 
livsmiljön, den historiska förståelsen och den lokala 
samhällsutvecklingen.

 ȫ Kommunen avser att skydda och bevara utpekade 
värdefulla kulturmiljöer.

 ȫ Områden med höga kulturvärden ska användas 
för att berika den lokala livsmiljön och lyfta fram 
kulturhistoriska värden.

 ȫ Skötsel och bevarande kräver ett väl fungerande 
samarbete mellan stat, kommun och övriga berörda 
aktörer.
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ILLUSTRATION 2.3: Byggnadsminnen i tätorten
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Strandskyddsområde
(MILJÖBALKEN 7 KAP 13§) Strandskydd finns för att säkra 
allmänhetens tillgång till friluftsliv och bad i strandnära områ-
den, och för att främja växt- och djurlivet i dessa områden. 
Skyddet omfattar vanligtvis en zon på 100 meter, där nybygg-
nation inte får ske om det inte handlar om ekonomibyggnader 
till jord-, skogs- och vattenbruk. I vissa fall kan strandskyddet 
utökas, det beslutas i så fall av länsstyrelsen. I Mariestads 
kommun har Vristulven, Ymsen och Östen utökat strandskydd 
till 200 meter. Vänern har utökat strandskydd till 300 meter.    

Ställningstaganden
 ȫ Strandskyddet ska värnas så att tillgänglighet en för 
allmänhet och naturliv inte begränsas. 

 ȫ I utpekade LIS-områden ska detaljerad planering ske 
så att allmänna och enskilda intressen balanseras vid 
bebyggelseutveckling.

OVAN  Strandområdet vid Snapen, foto Erica Williamsson
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ILLUSTRATION 2.5: Strandskyddsområden
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Riksintressen
(MILJÖBALKEN KAP 3 OCH 4) Riksintressen är geografiska områ-
den som är av stor betydelse för utvecklingen i hela landet. 
Identifierade riksintressen är skyddade och dess funktioner får 
inte skadas eller försämras. Förändringar som inte försvårar 
användningen kan prövas inom ett riksintresse. Det är främst 
länsstyrelsen som avgör om en förändring utgör påtaglig skada 
eller inte. I Mariestads kommun finns riksintressen för natur-
miljö, kulturmiljövård, friluftsliv, kommunikationer, totalför-
svar och yrkesfiske.  

Natura 2000
I Sverige betraktas Natura 2000-områden som riksintressen för 
naturmiljön (se text under Förordnanden).

Naturmiljö
(MILJÖBALKEN KAP 3) Områden som på grund av sina natur-
värden är viktiga för utvecklingen i hela landet ska så långt det 
är möjligt skyddas från förändringar som skadar området. I 
Mariestad finns sju riksintressen för naturmiljö.

1. Kalvöarna
Riksintresse, naturreservat, Natura 2000

Kalvöarna tillhör Mariestads skärgård och ligger i kommunens 
norra del, norr om Torsö. Det är ett skärgårdslandskap med ett 
par större och en mängd mindre öar. 

Mellan de större Kalvöarna finns ett våtmarkskomplex med 
välutvecklade strandzoneringar och flera ovanliga vegetations-
typer. Dessa gör öarna unika. 

De mindre öarna har dessutom ett mycket rikt fågelliv – 
bland annat finns en koloni med skräntärnor. Kalvöarna 
präglas av hällmarkstallskog och låga öar. Öarna består av gnejs 
med lågt belägna hällar och sprickdalar. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Vissa öar lämnas för 
fri utveckling. Skogsbruk sker med stor naturvårdshänsyn i 
skyddsvärda områden där det finns förutsättningar för skogs-
bruk. Avverkning av strandskog bör undvikas. 

Ingrepp som kan påverka områdets värden negativt: 
Omföring av lövskog till barrskog, dikningar, täkt, schaktning, 

tippning och andra markarbeten, olämplig bebyggelse samt 
störningar av rörligt friluftsliv.

2. Hovden och västra Brommö
Riksintresse, naturreservat, Natura 2000

Området är en del av Mariestads skärgård, och utgör den 
västligaste delen av Torsö-ögruppen. Både Hovden och västra 
Brommö har några av Vänerns mest välutvecklade och mång-
formiga sandformationer i strandmiljö. Området präglas av 
både egenartad natur och särpräglad fågelfauna. 

Karaktäristiskt för Brommö och Hovden är de vidsträckta 
sandstränderna och på nordvästra Brommö finns de största 
flygsanddyner som hittats i Vänerområdet. Det finns också 
välutvecklade klapperfält med strandvallar på både Brommö 
och på Hovden. 

Det unika skärgårdslandskapet och de vackra stränderna är 
välbesökta av både turister och lokalbefolkning. Områdets 
landskapsbild, naturvärden och många sandstränder gör områ-
det väl lämpat för rekreation. 

Hovden och västra Brommö domineras av tallskog med rikt 
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djurliv. Öarna är viktiga häckningsplatser för bland annat fisk-
gjuse, storlom, strandpipare, småskrake och nattskärra. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: De mindre öarna lämnas 
till fri utveckling. I skogsbruket bör man även i fortsättningen 
ta stor naturvårdshänsyn i skyddsvärda områden. Avverkning 
av strandskog bör undvikas och vassröjning på vissa sand-
bankar kan vara önskvärt. Naturvärdena på de mindre öarna 
påverkas negativt av alla former av ingrepp – särskilt av täkt, 
schaktning och andra markarbeten som skadar ytformerna. 
Ökat friluftsliv och olämpligt placerad bebyggelse kan också 
försämra naturvärdena.

3. Ymsen med Fredsbergs mosse
Riksintresse, Natura 2000

Ymsen är en grund och näringsrik sjö med en riklig fiskpro-
duktion. Det, i kombination med den intilliggande våtmarken 
Fredsbergs mosse, gör att sjön lockar till sig många fåglar. 

Fredsbergs mosse ligger nordost om Ymsen, men skiljs från 
sjön av riksväg 202. Mossen är till stora delar orörd och har 
många lågt liggande partier av tuvor eller strängar. Tack vare 
våtmarkens speciella flora har mossen också viktiga naturvär-
den.   

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Ymsens goda vattenkvali-
tet bör bibehållas. Skogsbruket i området bör fortsätta ta stor 
naturvårdshänsyn till skyddsvärda biotoper. Avverkning bör 
inte ske i sumpskogar,  skogar på fastmarksholmar eller i kant-
zoner. För att bevara våtmarkens värde måste området skyddas 
från dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Det 
är önskvärt att bibehålla en god fiskstam i Ymsen. Både sjöns 
och mossens naturvärden kan påverkas negativt av bland annat 
utsläpp, muddring, avverkning i strandskog och ingrepp som 
förändrar vattenståndet.

4. Djurö
Riksintresse, nationalpark, natura 2000

Djuröarkipelagen har ett isolerat läge mitt i Vänern och består 
av ett 70-tal öar, holmar och skär. De mindre skären och öarna 
är helt öppna. Området är säreget på grund av sitt isolerade 
läge med ytterskärgårdar i sötvattenmiljö. Ön präglas av många 
naturvärden, såsom rikt fågelliv och en inplanterad dovhjorts-
population. 

Vissa av öarna är fågelskyddsområden och måsfåglarna 
sätter en stark prägel på arkipelagen. På många öar kan man 
se så kallade vitfågelkolonier, men också typiska kustfåglar 
som havstrut och strandskata. Flera rovfågelarter, bland annat 
fiskgjuse och lärkfalk, häckar på öarna. 

Floran är artfattig, men särpräglad tack vare sina sällsynta 
arter. På de flesta öar dominerar hällmarkstallskogen, men ett 
fåtal lövträd finns också. Fältskiktet är också något artfattigt 
och utmärks främst av torr risvegetation. 

Djuröarkipelagens bergart är främst röda gnejser, med partier 
av grå gnejs och grönstenar. Topografiskt präglas öarna av issli-
pade hällar med tydliga isräfflor och fraktionsbrott. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Skärgården lämnas i 
huvudsak till fri naturutveckling och de mindre öarna förblir 
ostörda under häckningstid. Friluftsliv hänvisas till de mindre 
känsliga delarna. 

Naturvärdena kan påverkas negativt av bland annat stör-
ningar och slitage från friluftslivet, samt av högt betestryck från 
dovhjort.

5. Lugnåsberget
Riksintresse, delvis naturreservat och Natura 2000-områden

Lugnåsberget ligger i kommunens sydvästra ytterkant och 
är ett av Västergötlands minsta platåberg. Berget skiljer sig 
dock från övriga platåberg eftersom både diabasen och de övre 
kalkstens- och lerskifferlagren saknas. Här finns Europas enda 
kvarnstensgruva, en viktig del i bygdens historia. Här tillver-
kade man kvarnstenar från 1100-talet ända fram till 1919. I dag 
döljer lummig lövskog mycket av de gamla skrotstenshögarna, 
som också är spår efter brytningen. Gruvan lever vidare som 
turistattraktion – här finns både museum och guideturer. 

När det gäller landskapsbilden framstår Lugnåsberget som 
ett lövskogsrikt parti i en trakt som annars domineras av 
barrskog. De mest värdefulla lövskogarna i området utgörs av 
ekskogar och en del mindre bestånd av ask och alm. 

Lugnåsberget är med sin småskaliga karaktär, sina lövklädda 
hagmarker och gemytliga ängsmarker viktigt för rekreation 
och friluftsliv. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Fortsatt jordbruk med 
åkerbruk, naturvårdsinriktad betning av naturbetesmarker 
och skötsel av landskapselement. Skogsbruk bör ske med stor 
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naturvårdshänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen. Det är 
önskvärt att man restaurerar igenvuxna ängar och naturbetes-
marker, samt omför planterad granskog till lövskog. 

Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad betes-
drift, skogsplantering på jordbruksmark, omföring av lövskog 
till barrskog, vägdragningar, täkt, schaktning, tippning eller 
andra markarbeten samt olämpligt lokaliserad eller anpassad 
bebyggelse/anläggning. 

Naturvärdena skulle också minska av bland annat gödsling 
av naturbetesmark, kemiska bekämpningsmedel utanför 
åkermark, dikning eller annan markavvattning samt störning 
av övervintrande fladdermöss i de gamla gruvgångarna. Att ta 
bort delar av landskapselement, exempelvis stenmurar, skulle 
också påverka negativt. 

Vissa skogsbruksåtgärder, exempelvis kalavverkning av 
lövskog och avverkning av gamla och grova lövträd, är också 
negativa faktore, liksom att förändra artrika vägkanter och 
vägslänter eller ta bort bergarter, mineral och fossiler.

6. Östen 
Riksintresse, naturreservat, Natura 2000

I kommunens södra del ligger sjön Östen, en grund och 
näringsrik lerslättsjö som också går in i Töreboda och Skövde 
kommuner. Östens område omfattar 1 432 hektar och präglas 
av stor biologisk mångfald. Området är naturreservat och 
välkänt för sitt rika fågelliv. 

Sjön är en mycket viktig länk i den kedja av rastlokaler som 
gäss, svanar, änder och vadare behöver under sin flyttning. 
Under några veckor i samband med islossningen, som är tidig 
på grund av kraftig genomströmning från Tidan och Ösan, 
kan upp till 1 000 sångsvanar rasta vid sjön. Över 10 000 gäss 
har noterats och antalet änder är ofta över 5 000. Även för de 
flesta av de svenska vadarfåglarna är sjön och dess omgivningar 
värdefull som rastplats under vår och höst. Östen är också en 
attraktiv häckningslokal – ett 100-tal arter häckar i och vid 
sjön.

Det rika fågellivet lockar många fågelintresserade till platsen. 
Området präglas också av ett levande kulturlandskap. Här 
finns spår av tidigare odlingsmönster och en rik variation av 
åkrar och hagmarker, odlingsrösen och stenmurar. I slutt-
ningen ner mot strandängarna finns spår av sjöns tidigare 
strandlinjer. 

Landskapet söder och öster om sjön består mest av stora, 

öppna åkermarker med enstaka träddungar. Representativa 
naturbetesmarker och slagna sötvattenstrandängar med 
riksvärden finns kring större delen av sjön. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Sjön har sänkts flera 
gånger, vilket gör den känslig för översvämning. Den är också 
naturligt näringsrik, och ytterligare näringsämnen kommer 
från bland annat markläckage, jordbruk och utsläpp från 
samhällen. 

En grund sjö växer lätt igen. För att främja fågellivet runt 
sjön hålls strandängar öppna med bete och slåtter – det är 
nämligen i den öppna zonen många fåglar finner sin föda. 

I områdets skötselplan bör det finnas fortsatt jordbruk med 
åkerbruk, naturvårdsinriktad betning av naturbetesmarker, 
slåtter av mader och skötsel av landskapselement. Skogsbruk 
bör ske med fortsatt stor naturvårdshänsyn i skyddsvärda 
biotoper. Det är önskvärt att restaurera igenvuxna slåttermader 
och naturbetesmarker. 
För att bevara naturvärdena är det också viktigt att vårvatten-
ståndet blir högre och varar längre. 

Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad 
madslåtter och/eller upphörd betesdrift, skogsplantering 
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på jordbruksmark, energiskogsodling på olämpliga ställen, 
vägdragningar, täkt, schaktning, tippning eller andra markar-
beten samt olämpligt placerad/anpassad bebyggelse/anlägg-
ningar.  

Annat som kan minska naturvärdena är bland annat gödsling 
av naturbetesmark, kemiska bekämpningsmedel utanför åker-
mark, dikning eller annan markavvattning, friluftsliv i känsliga 
områden, borttagning av stenmurar med mera.  

Naturvärdena skadas också av ändringar av vattendragens 
sträckning eller bottenprofil, muddring och rensning, vatte-
nuttag, utsläpp av försurande ämnen, tillförsel av organiska 
gifter, närsalttillförsel, tungmetallnedfall eller utsläpp, över-
fiske och inplantering av främmande fiskarter.

7. Låstad-Binneberg
Riksintresse

Låstad-Binneberg ligger i kommunens södra del och gränsar 
till Skövde kommun. Området utgörs av slättbygd med ett 
brett bälte av parallella låga moräner, som har bildats under 
isens framryckning. De så kallade De Geer-moränerna är 
mycket långa och raka. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Fortsatt jordbruk bör 
bedrivas samt skogsbruk med fortsatt stor naturvårdshänsyn i 
skyddsvärda biotoper. Områdets värden kan påverkas negativt 
av: Skogsplantering på jordbruksmark, dikningar, täkt, schakt-
ning, tippning och andra markarbeten, vägdragningar samt 
olämpligt placerad bebyggelse/anläggningar. 

Ställningstaganden
 ȫ De riksintressen för naturvård som finns inom Mariestads 
kommun är, precis som övriga förordnanden för 
naturmiljön, betydelsefulla för den lokala livsmiljön. 

 ȫ Kommunen avser att skydda och bevara områden som är 
av riksintresse för naturvård och använda dessa för att 
berika den lokala livsmiljön.

Kulturmiljövård
Anledningen till att man utnämner kulturmiljöer av riksin-
tresse är att man vill skydda, vårda och sprida kunskap om det 
fysiska kulturarvet. Enligt lagar och politiska beslut ska riksin-
tressen för kulturmiljövård bevara historiska och miljömässiga 
värden i det levande kulturlandskapet. Länsstyrelsen har tillsyn 
över kulturmiljövården i länet, och Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ) har tillsyn över kulturminnesvården i landet. I Marie-
stad finns sju riksintressen för kulturmiljö.

1. Mariestad
Riksintresse

Mariestads stadskärna med Gamla stan, fängelset och resi-
denset utgör riksintresse för kulturmiljövård. Den avgränsade 
stadskärnan är ett välbevarat exempel på hertig Karls stads-
grundningspolitik. Området representerar även strävanden 
inom kyrka och handel, 1600-talets stadsregleringsambitioner 
och hur man byggde städer under sent 1800-tal. 

Det är mycket viktigt för stadens identitet och historia 
att bevara domkyrkan och de oregelbundna kvarteren från 
1500-talsstaden. Den annars rätvinkliga rutnätsplanen från 
1693 är också en historiskt viktig aspekt. 

Träbebyggelsen är välbevarad i Gamla stans nordligaste del, 
med inslag från tiden före den stora stadsbranden 1693. Områ-
det präglas av småskalighet, kullerstensgator och välbevarade 
bakgårdar från främst 1700- och 1800-talen. Vissa stadspar-
tier uttrycker även det sena 1800-talets esplanadstadsideal. 
Förvaltningsstadens ideal kommer till uttryck i residenset och 
fängelset. 

2. Göta kanal
Riksintresse

Göta kanal invigdes 1832 och sträcker sig från Mem vid Öster-
sjön till Sjötorp vid Vänern. Kanalen är totalt 190,5 kilometer 
lång, varav 87,3 kilometer är grävd kanal. Riksintresset för 
kanalen berör Mariestads, Karlsborgs samt Töreboda kommu-
ner. 

Kanalen har historiskt varit en viktig transportled och är i 
dag ett stort besöksmål för svenska och utländska turister. AB 
Göta kanalbolag ansvarar för skötsel och drift av kanalen. 

Området präglas av ett omväxlande och naturskönt kultur-
landskap, som bitvis omges av lövskogsdungar och hagmarker. 
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Den största delen av kanalen går genom öppna åkerlandskap. 
Hela kanalsträckningen, med broar, slussar, arbetarboställen, 
varv, vallar med mera, är viktig för att förstå kanalens historia. 

3. Stora Eks herrgård
Riksintresse

Området präglas av en herrgårdsmiljö med ett av de främsta 
exemplen på frihetstidens arkitektur (1700-talet). Av särskilt 
intresse är mangårdsbyggnaden med flyglar från 1778, herr-
gårdens trädgård med alléer och ekonomibyggnader samt Eks 
kyrka.

4. Sveneby
Riksintresse

Sveneby säteris bebyggelse är välbevarad, och kan beskrivas 
som en axialt planerad herrgårdsanläggning i rokokostil. Här 

finns alléer, en medeltida kyrka och en prästgård från 1800-
talets början.

5. Odensåker, Flistad, Väring, Binneberg, Horn
Riksintresse

Området ligger i anslutning till sjön Östen och speglar 
Vadsboslättens bebyggelsehistoriska utveckling från järnålder 
och framåt. Riksintresset baseras också på områdets värden 
som både fornlämningsmiljö och kyrkomiljö. 
I området finns flera järnåldersgravfält med högar, stensätt-
ningar och resta stenar. Kyrkbyar med bebyggelse från medelti-
den och framåt karaktäriserar också platsen, liksom odlingsrö-
sen, stenmurar och ovanligt välbevarade äldre byggnader.

6. Karleby
Riksintresse

I Karleby finns en av länets bäst bevarade bymiljöer, med 
rundbyns typiska planmönster och höjdläge. Gårdsbebyggel-
sen härstammar från tiden kring laga skiftet 1856 och gårdarna 
ligger i dag i stort sett på samma tomter som före skiftet.

Miljön präglas av ett äldre vägsystem och av jordbruksmarker 
med stenmurar.

7. Lugnåsberget
Riksintresse

Lugnåsberget utgör riksintresse för både naturvård och 
kulturmiljövård. Berget präglas av ett karaktäristiskt odlings-
landskap, där kvarnstensbrytningen spelat en viktig roll för 
bygdens ekonomi sedan tidig medeltid. 

Kulturmiljön präglas av bebyggelsestrukturen runt Lugnås 
kyrka, med omgivande jordbruksmarker, torpmiljöer och 
åtskilliga unika lämningar efter kvarnstensbrytningen.

8. Björsäter
Riksintresse

Björsäter ligger i kommunens västra del, i direkt anslutning 
till Lugnås. Björsäter är en kyrkby belägen på en rullstensås i 
nord-sydlig riktning. Topografin och att bebyggelsen behållit 
sin placering även under 1800-talets skiften ger bebyggelsen en 
tydlig karaktär av radby. 

ILLUSTRATION 2.8:  Riksintressen friluftsliv
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Ställningstaganden
 ȫ Kommunen anser att riksintresse för kulturmiljövård, 
precis som övriga förordnanden för kulturmiljön, är 
betydelsefulla för den lokala livsmiljön och historiska 
förståelsen.

 ȫ Kommunen avser att skydda och bevara riksintresset och 
använda detta för att berika den lokala livsmiljön och 
skapa en variationsrik bebyggelsemiljö i kommunen.

Friluftsliv
(MILJÖBALKEN 3 KAP 6§) Större delen av Mariestads kommun 
täcks av riksintresset för friluftsliv kring Göta kanal samt 
Vänern med skärgård. Skyddet kan begränsa framtida föränd-
ringar av den fysiska miljön, men samtidigt är riksintresseom-
rådena mycket viktiga resurser när man utvecklar boendemil-
jöer i strandnära lägen och näringar kopplade till vatten och 
turism.

Göta kanal
Riksintresse

Göta kanal utgör geografiskt riksintresse för friluftsliv och 
turism. Området erbjuder både växlande, naturskönt landskap 
och intressant kulturlandskap. Kanalen är internationellt känd 
och är ett av Sveriges viktigaste kulturhistoriska byggnadsverk 
och turistmål. 

Mellan Vänern och Vättern finns 22 slussar, varav 20 mellan 
Hajstorp och Sjötorp. Forsviks bruksmiljö, Lanthöjden med 
kanalens högsta punkt och Riksberg-Hajstorp med sju slussar 
på mindre än en kilometer utgör tre av de mest intressanta 
delarna. Gästhamnar finns bland annat i Sjötorp, Lyrestad, 
Töreboda. Forsvik och Karlsborg. 

Områdets utvecklade vandringsleder, cykelvägar, boende-
möjligheter, intressanta natur- och kulturmiljöer och goda 
förutsättningar för båt- och kanotsport bidrar till värdena. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Lövskogar, hagmarker och 
rester av odlingslandskap bibehålls och hävdas. Stränder och 
andra attraktiva områden hålls tillgängliga. Utveckla ekotu-
rism, där besökarna reser till och i området med kollektivtrafik, 
cykel, till fots, med kanot eller liknande. Samarbete med bios-
färområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Utveckla turist-

paket med resa, aktiviteter och boende. Förbättra vattenleder 
för kanot och småbåtar på och i anslutning till Göta kanal. 

Vänern – Djurö, Brommö och Torsö
Riksintresse för friluftsliv och turism. 

Djuröarkipelagen är en ostörd och naturskön skärgård med 
skyddade naturhamnar, möjligheter till bad i klart vatten 
och fin strövterräng. Det finns intresseväckande naturvärden 
knutna till vatten och skärgård, och kulturvärden knutna 
till de tidigare bosättningarna på Djurö. Många av öarna är 
orörda. 

Brommö och Torsö, som med tillhörande småöar och skär 
är en av Sveriges största insjöskärgårdar, har fina sandstränder 
i olika väderstreck och en småbruten kustmiljö. Här finns 
många viktiga natur- och kulturvärden knutna till vatten och 
skärgård, och möjligheterna till omväxlande upplevelser är 
många. 

På Brommö finns ett småskaligt nätverk av vägar och stigar 
med goda förutsättningar för terrängcykling och vandring. På 
vintern är isen mellan kobbar och skär idealisk för långfärds-
skridskor. 

I området ingår Vänern med en strandremsa från Viksnäs-
udde i öster till Sandaviken och Gluggen i väster. Området 
inkluderar också de båda naturreservaten Varaskogen och 
Varan. På fastlandskusten finns uddar med fina utblickar över 
Vänern. Småskalig och grund skärgård ger goda förutsätt-
ningar för grundgående båtliv. Det finns flera platser med små 
sandstränder insprängda mellan klippartier. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Karaktären av i huvud-
sak opåverkat och oexploaterat område bevaras. Skärgården 
lämnas i huvudsak till fri naturutveckling. Träd- och buskröj-
ning kan behövas på fågelskären. Naturvårdsinriktat skogsbruk 
utan kalavverkning kan vara aktuellt i känsliga lägen. Lövsko-
gar, ängs- och betesmarker är viktiga inslag i landskapet. 

Betande dovhjortar håller resterna av odlingslandskapet på 
Djurö öppet. Tillgänglighet till stränder och andra attraktiva 
områden behålls, och det kan bli nödvändigt att röja vass vid 
sandstränder. Det är viktigt att området får behålla sin stilla 
och orörda karaktär. 

Att avverka stora mängder skog i strandnära lägen eller att 
låta ängs- och betes-marker växa igen kan påverka friluftslivs-
värdena negativt. Olämpligt lokaliserad bebyggelse, indu-
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strianläggningar och hinder längs stränder kan också skada 
värdena. Anläggningar som påverkar områdets utseende (tele-
master, kraftledningar, vindkraft), täkter och andra markar-
beten, föroreningar, störande friluftsaktiviteter (till exempel 
snabb motorbåtstrafik) och friluftslivsutnyttjande som orsakar 
sliter och skräpar ned är andra exempel. Låga vattenstånd kan 
under perioder begränsa framkomligheten för fritidsbåtarna. 

Ställningstaganden
 ȫ Kommunen anser att riksintresset för friluftslivet är 
betydelsefullt för ett tillgängligt friluftsliv och för 
att utveckla bland annat besöksnäring och lokala 
boendemiljöer.

 ȫ Kommunen avser att genom detaljerad planering 
säkerställa tillgänglighet för friluftslivet och möjliggöra 
balans mellan allmänna och enskilda intressen. 

 ȫ Kommunen anser att gränsdragningarna för riksintresse 
för friluftslivet behöver preciseras i anslutning till 
utpekade LIS-områden. 

Kommunikationer
(MILJÖBALKEN 3 KAP 8§) De större vägar och järnvägar som går 
genom Mariestads kommun utgör riksintressen för kommuni-
kation. Tillgänglig, snabb och säker kommunikation är mycket 
viktigt för kommunens utveckling. Riksintresset för sjöfarten 
är under omarbetning. Mariestads kommun vill dock hävda 
sjöfartens betydelse för kommunens utveckling och identitet.

Järnväg
Kinnekullebanan går från Håkantorp vid Älvsborgsbanan, via 
Lidköping och Mariestad till Gårdsjö vid Västra stambanan. 
Den är en oelektrifierad enkelspårsbana, trafikeras av Västtrafik 
med Kinnekulletåget och är Västra Götalands regionaltågs-
linje mellan Örebroregionen, norra Skaraborg och den södra 
Vänerkusten.

Vägar
Riksväg 26 och E20 är av central betydelse för det internatio-
nella, nationella, regionala och lokala vägnätet. E20 har ett 
utökat byggnadsförbud till 50 meter för bostäder och 30 meter 
för verksamheter utanför planlagt område.

Ställningstaganden
 ȫ Utvecklade kommunikationer på land och vatten är 
avgörande för kommunens utveckling.

 ȫ Kommunen ska verka för att standarden på E20 
och riksväg 26 höjs, samt för en modernisering av 
Kinnekullebanan tillsammans med Trafikverket, Västra 
Götalandsregionen och övriga berörda kommuner.

 ȫ Vid detaljerad planering krävs att både nationella och 
lokala intressen balanseras.

Yrkesfisket
(MILJÖBALKEN 3 KAP 5§) Vänern och Ymsen är av riksintresse 
för yrkesfisket och fritidsfisket. Riksintresset innebär att fisket 
ska skyddas så långt det är möjligt, bland annat från övergöd-
ning och föroreningar. 

Alla avlopp som mynnar i sjöarna ska på sikt vara godkända. 
Utsläpp från båtar ska endast ske i hamnar med särskilt anpas-
sade tömningsanordningar. I Mariestads Vänerskärgård finns 

Kinnekullebanan

Väg 26
Sjöfartsled

E20

ILLUSTRATION 2.9: Riksintressen kommunikation
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dessutom områden där många av Vänerns 38 fiskarter förökar 
sig. Exempelvis är  Mariestadsfjärden ett viktigt lekområde för 
gös. Sedan 2013 är Vänern samförvaltningsområde för fiske, 
där fiskets intressenter samverkar. En fiskevårdsplan finns 
framtagen av länsstyrelsen.

Ställningstaganden
 ȫ Kommunen arbetar aktivt för att bibehålla och förbättra 
sjöarnas vattenkvalitet samt utveckla möjligheterna att 
bedriva näringsverksamhet med fiske som grund.

 ȫ Yrkesfiske måste undvikas i känsliga miljöer så att 
vattenmiljön inte försämras.

 ȫ Yrkesfisket ska bedrivas i sådan omfattning att även 
fritidsfisket kan utvecklas.

Totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvaret kan i vissa fall redovisas öppet 
i översiktsplanen och i andra fall inte. Den del som av sekre-
tesskäl inte kan redovisas har oftast koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem, och berör de flesta 
av Sveriges kommuner. 

Försvarets intressen kan framför allt påverkas av master, vind-
kraftverk och andra höga byggnader. I hela landet ska objekt 
högre än 20 meter utanför tätort och högre än 50 meter inom 
tätort samrådas med försvarsmakten. Mariestad ligger inom 
räckvidden för luftrummet runt Karlsborgs flygplats, som är 
klassificerat som riksintresse. 

Ställningstagande
 ȫ Kommunen konstaterar att försvarets influensområde är 
stort. 

ILLUSTRATION 2.10: Riksintressen yrkesfisket ILLUSTRATION 2.11: Riksintressen totalförsvaret
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Övriga natur- och 
kulturvärden 
Nedan redovisas natur- och kulturvärden som har hämtats från 
olika inventeringar och utredningar. Områdena ingår helt eller 
delvis i ovan redovisade förordnandeområden och riksintres-
sen. 

Naturmiljö

Ängs- och hagmarker
Tack vare kommunens välbevarade kulturlandskap finns 
många miljöer med utpräglade ängs- och hagmarker kvar. 
Ängs- och hagmarker har stora biologiska värden och är ofta 
artrika på både djur och växter. Den biologiska mångfalden är 
ofta helt beroende av att området brukas eller betas, och kan på 
så sätt betraktas som levande kulturminnen. 

Ängs- och hagmarkerna är betydelsefulla för landskapsbilden 
och för att förstå hur kulturlandskapet växt fram. De är också 
viktiga för att hålla landsbygden levande och främja turismen. 
Att bevara ängs- och hagmarker innebär  mycket skötsel och 
kräver därför intresserade brukare. Inom EU:s landsbygdspro-
gram kan man få ekonomiskt stöd till sådan skötsel. 

Våtmarker
Kommunens våtmarker har inventerats och grupperats i fyra 
klasser. Klass 1 och 2 har mycket höga respektive höga natur-
värden, vilket gör att det krävs särskild hänsyn vid ingrepp i 
deras närhet. Dessa ingår:

KLASS 1

1. Björsätersviken
2. Hovden och Brommö
3. Fågelöviken
4. Börstorpsviken
5. Stora och lilla Botten, mellan kalvöarna
6. Flarken och Flarkamossen
7. Slättemossen och Gristorpaviken
8. Sjön Östen

KLASS 2

9. Stora Ek
10. Gummerstadsviken
11. Södra Onsö
12. Tidans utlopp
13. Säbyviken
14. Sydöstra Torsö
15. Hovden
16. Ekenäs Udde och Furunäs udde
17. Vättersjömossen
18. Hjortemossen
19. Svenäs udde
20. Lillesjön
21.  Tranvik

Sumpskogar
En sumpskog är en skogsklädd våtmark. Sumpskogar är 
mycket varierade och erbjuder därför rika livsmiljöer för 
många växter och djur. 

Sumpskogen innefattar all trädbärande blöt mark där mogna 
träd har en medelhöjd på minst tre meter och där trädens 
krontäckningsgrad är minst 30 procent. Sumpskogarna delas 
in i tre huvudtyper: Myrskog, fuktskog och strandskog. I 
Mariestads kommun finns sumpskogar framför allt i kommu-
nens norra halva. 

Naturområde av lokalt intresse
Mariestads kommun arbetar sedan 2006 enligt kommunens 
naturvårdsplan. Planen utgår från de regionala miljömålen 
och beskriver övergripande hur kommunen ska arbeta för att 
uppnå dessa mål. I arbetet med översiktsplanen är det särskilt 
viktigt att bibehålla och utveckla tätortsnära naturmark runt 
Mariestad och övriga tätorter, och att säkerställa tysta områ-
den. Åtgärder kring kommunens grön- och blåstruktur redovi-
sas mer utförligt i del 3. 

Övriga kulturvärden
Lokal inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer har skett i etapper. Bland annat finns ett bevaran-
deprogram för Gamla stan från 1983, fragmentariska invente-
ringar av bebyggelsen i Mariestads tätort från 1990-talet och en 
kommunövergripande inventering av landsbygden från 2003. 
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ILLUSTRATION 2.12: Naturvärden
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Dessutom har Trafikverket gjort inventeringar av kulturmiljön 
när de utrett en ny dragning av E20. Inventeringar från 1980- 
och 1990-talet behöver uppdateras. 

I översiktsplanen från 2003 pekades 27 områden ut med 
lokalt intresse för kulturmiljön. De flesta av dem ingår redan i 
riksintressen eller förordnanden för kulturmiljön och kyrkliga 
kulturminnen, men Mariestads kommun vill också betona hur 
viktiga dessa områden är för den lokala historiska förståelsen. 

De områden som pekas ut i tidigare översiktsplan och som 
inte är riksintressen eller byggnadsminnen är: 

Hassle Säby (2) Corps-de-logi (större gård) från 1835 med 
omgivande park, mindre bostadshus och stor ekonomianlägg-
ning. 

Fjäll-Sjöberg (4) Fjälls gårdsanläggning med anor från 1500-
talet som kronohemman, och Sjöbergs gårdsanläggning med 
ursprung i 1600-talet samt omgivande odlingslandskap.

Tjos-Fåleberg (11) Två större gårdar med tillhörande gårdsbe-
byggelse från sent 1800-tal. Ursprung i äldre bybildning där ett 
par byggnader finns kvar – Stockastugan från 1700-talet och ett 
soldattorp.

Dyrenäs (14) Jordbruksby med omgivande jordbruksland-
skap vid Vristulven. I byn finns bland annat en ryggåsstuga 
från 1600-talet. 

Fröåkra och Anderstorp (16) Jordbruksbyar med forntida 
ursprung öster om Lyrestad. Befintliga gårdar från sent 1800-
tal. Småbrutet och omväxlande odlingslandskap med skog. 

Brommö Gård (23) Disponentbostad från 1848, arbetarbo-
stad, glasmagasin med mera från epoken Bromö Glasbruk, 
1803–1879. Odlingslandskap. 

Trilleholm (26) Gård på ö i Tidan med mangårdsbyggnad 
från 1787. Vattnet drev förr kvarnar och hammarsmedja. Forn-
lämningar och odlingslandskap.

Förutom ovan nämnda miljöer anser kommunen att 
kyrkbyar och kringliggande bebyggelse runt ett antal av de 
kyrkliga kulturminnena behöver lyftas fram som miljöer med 
stort lokalt värde. De områden som berörs är: Berga kyrkby 
(1), Bredsäters kyrka och före detta skola (5), Ekby kyrkby 
(7), Enåsa kyrka och Börstorps slott (8), Färeds kyrkby och 
Uggletorp (9), Hassle kyrkby (10), Leksbergs kyrkby (12), 
Låstads kyrkby (19), Tidavads kyrkby (22), Ullervads kyrkby 
och Östergården (25) samt Utby kyrkby (27). 

1. Berga kyrkby 
2. Hassle-Säby 
3. Björsäters radby 
4. Fjäll-Sjöberg 
5. Bredsäters kyrka och f d skola 
6. Stora Ek
7. Ekby kyrkby 
8. Enåsa kyrka och Börstorps slott 
9. Färeds kyrkby och Uggletorp 
10. Hassle kyrkby 
11. Tjos-Fåleberg 
12. Leksbergs kyrkby 
13. Lugnås kyrkby
14. Dyrenäs 
15. Böckersboda
16. Fröåkra och Anderstorp 
17. Lyrestads kyrkby
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ILLUSTRATION 2.13: Lokala kulturvärden
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18. Sjötorps varv
19. Låstads kyrkby 
20. Odensåker kyrkby
21. Tidavads kyrkby 
22. Torsö kyrkby 
23. Brommö Gård 
24. Karleby
25. Ullervads kyrkby och Östergården 
26. Trilleholm 
27. Utby kyrkby 

Kulturhistoriska vägar
1997 redovisade Vägverket och länsstyrelsen vägar med kultur-
historiskt värde i före detta Skaraborgs län. Vägarnas samlade 
värde har bedömts efter tre olika kriterier. 

Åtgärder som förändrar vägens karaktär, bredd, höjdläge och 
beläggning bör undvikas. Även vägens närområde bör skyddas 
från åtgärder som förändrar karaktären i området. Vid artrika 
vägkanter bör exempelvis dikning undvikas. Tre klasser har 
redovisats där klass 1 har högst värde. I Mariestad finns Klass 
1-vägar i Björsäter (R1009U), Karleby (R522U och R1314U), 
Rörsås (R1097U), Odensåker (väg 2949) och på Torsö (väg 
2977 och 2978).

Ställningstaganden 
 ȫ Kommunen ska i likhet med arbetet kring riksintressen 
och förordnanden verka för att natur- och kulturvärden i 
miljöer med stora kvaliteter bevaras eller förstärks. 

 ȫ Kommunen avser att genomföra en 
kommunövergripande inventering av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer.

 ȫ Kommunen avser att ta fram ett kommunövergripande 
lokalt bevarandeprogram för kulturhistoriska miljöer av 
lokalt intresse.

 ȫ Kommunen ska verka för att de kulturhistoriskt 
värdefulla vägarna behåller sina sträckningar och 
kulturhistoriska värden.  
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Miljömål
Riksdagen antog 1999 sexton miljömål för att öka och säker-
ställa miljökvaliteten fram till 2020. Miljömålen är viktiga 
eftersom de ger en vägledning om hur regionen bör utvecklas 
för att uppnå en bättre miljö.  Syftet med miljömålen är att nå 
en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt. Vidare ligger 
de svenska miljömålen till grund för det dagliga miljöarbetet 
i Mariestads kommun. Därtill finns regionala tilläggsmål för 
Västra Götalands län. Bland annat genom en årligen reviderad 
rapport om miljön i kommunen. För att synliggöra målkon-
flikter i detta arbete i relation till kommunens övriga verksam-
heter är översiktsplanen av central betydelse. 

Vad gäller miljömålsarbetet inom den kommunala organisa-
tionen så märks detta framförallt i tillsynsärenden, olika former 
av information och rådgivning, vid skötsel av kommunal mark 
samt i plan- och bygglovsfrågor. Ansvaret för miljömålsarbetet 
är dock en politisk fråga och ligger därav hos kommunstyrelsen 
och övriga nämnder. Vidare samarbetar de flesta kommu-
ner med länsstyrelserna, som har en samordnande roll i det 
regionala miljömålsarbetet. Mariestads kommun upplever 
svårigheter med att följa upp miljömålen och efterfrågar därför 
en fortsatt utveckling av övervakningsprogram, framtagning av 
statistik m.m. för uppföljning på kommunnivå.  Detta gäller 
särskilt vid granskning av de biologiska värdena, vilka är svåra 
att mäta och följa upp.   

I Mariestads kommuns miljömålsarbete prioriteras fyra 
miljömål som särskilt angelägna: Begränsad klimatpåverkan, 

Levande sjöar och vattendrag, ett rikt odlingslandskap och god 
bebyggd miljö. På nästkommande sidor redovisas dessa fyra 
miljömål ingående. Fortsättningsvis följer en kortare skildring 
av de resterande tolv miljömålen. 

Miljökonsekvensbeskrivning i relation till miljömålen
Huvudregeln är att alla översiktsplaner ska miljöbedömas. 
Av den anledningen har en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) tagits fram av Ramböll AB på uppdrag av Mariestads 
kommun. MKBn är en viktig dokumentation av miljöbedöm-
ningen av översiktsplanen. Syftet med miljöbedömningen är 
att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. 

MKBn har avgränsats så att områden med föreslagen föränd-
rad markanvändning bedöms gentemot påverkan på riksin-
tressen, som nationellt sett är ett mycket betydande område för 
något av de syften som anges i miljöbalken. Vidare har MKBn 
även avgränsats och granskats utifrån de svenska miljömålen 
som antagits av riksdagen, samt folkhälsomålen. Även påver-
kan på strandskyddsområden, samt riskerna med ett förändrat 
klimat tas upp särskilt. 

I MKBn har man kommit fram till att översiktsplanens 
förslag kan komma att påverka följande miljömål negativt: 
”Begränsat klimatpåverkan”, ”Levande sjöar och vattendrag”, 
”Ingen övergödning”, ”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö” 
och ”Ett rikt växt- och djurliv”.
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Begränsad klimatpåverkan
NATIONELLT MILJÖMÅL ”Halten av växthusgaser 
i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en 
nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemen inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt 
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livs-
medelproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveck-
ling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Bakgrund
Enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 
SMHI och många andra organisationer med dem så pågår just 
nu en klimatförändring. Förändringen visar sig framförallt i 
den temperaturhöjning som har skett under 1900-talet, men 
även glaciärers tillbakagång och förändrade nederbördsmöns-
ter vittnar om detta. Vidare har havsytan höjts med 8 centime-
ter sedan 1961 och havsisens utbredning i Arktis har successivt 
minskat sedan 1950.

Den växthusgas som bidrar mest till människans påverkan på 
klimatet är koldioxid. Utsläppen kommer från vår användning 
av kol, olja, naturgas och andra fossila bränslen. Koldioxidut-
släpp kan inte renas bort utan hänger samman med mängden 
bränsle. 

Förändrad markanvändning som avverkning av skog utan 
återplantering, främst i tropikerna, leder också till betydande 
utsläpp av den koldioxid som finns lagrad i skog och mark. 
Andra växthusgaser av betydelse är metan och lustgas. Målet 
om en högsta halt av växthusgaser på 550 ppm är uppsatt för att 
säkra att jordens medeltemperatur ökar med högst två grader 
jämfört med den förindustriella nivån.

Lokala mätningar och resultat
TEMPERATUR OCH NEDERBÖRD SMHI:s senaste mätningar i 
Mariestad visar på svagt uppåtgående trender för såväl tempe-
ratur som nederbörd.
UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER Vid den senaste undersökningen 
hade kommunen under ett år släppt ut 172 000 ton koldioxid. 
Det motsvarar 9,5 ton per kommuninvånare. Det statistiska 

underlaget är dock osäkert. På grund av ny statistik från RUS 
och nya emissionsfaktorer har utsläppen av växthusgaser 
räknats om jämfört med tidigare versioner av Miljöläget, vilket 
leder till högre nivåer överlag.

Förnybar energi
Miljöavdelningens senaste rapport visar att det totalt produ-
cerades cirka 160 GWh förnybar energi lokalt i Mariestads 
kommun. Den största delen kom från biobränsle (47 GWh), 
därefter träbränsle (37 GWh), vindkraft (27 GWh) och 
vattenkraft (13 GWh). Enligt Mariestads, Törebodas och 
Gullspångs gemensamma energi- och klimatplan ska lokalt 
producerad förnybar energi motsvara minst 25 procent av 
energianvändningen senast 2020. Lokalt producerad förnybar 
el ska motsvara minst 35 procent av den lokala förbrukningen 
samma år.

Sedan energi- och klimatplanen antogs 2009 har kommunen 
strävat efter att:

 ȫ Minst 25% av elförbrukningen ska utgöras av 
lokalproducerad och förnybar energi senast 2020

 ȫ Minst 35 % av enbart el ska utgöras av 
lokalproducerad och förnybar energi senast 2020

Måluppfyllelse
Mätningar visar att både årsmedeltemperaturen och 

årsmedelnederbörden i Mariestad stigit de senaste decen-
nierna. Det är dock positivt att kommunens utsläpp av växt-
husgaser har minskat med cirka 20 procent de senaste 25 åren. 

Ett aktivt arbete utifrån energi- och klimatplanen mål har 
gett resultat. Målet var att utsläppen ska vara 15 procent lägre 
2020 jämfört med 2004. 2013 var utsläppen 15 procent lägre än 
2005. Eftersom osäkerheten i statistiken är stor är det dock för 
tidigt att säga något om måluppfyllelsen. 

De senaste mätningarna visade att 17 procent av kommunens 
totala energianvändning kom från lokalt producerad förnybar 
energi. Lokal elproduktion stod för 17 procent av den totala 
elförbrukningen. Trenden är svagt uppåtgående och kommu-
nens framtidstro är positiv, men Mariestad lever i dagsläget 
inte upp till miljömålet Begränsad klimatpåverkan.  
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Faktorer som kan påverka miljömålet
 ȫ Bebyggelse i områden utan kollektivtrafik kan medföra 
utökat bilberoende och idagsläget utökad miljöpåverkan

 ȫ Etablering av handel utanför stadskärnan kan medföra 
utökat bilberoende och i dagsläget utökad miljöpåverkan

 ȫ Utbyggnad av E20 och andra vägar medför mer trafik 
som i dagsläget ger utökad miljöpåverkan

Hantering
Mariestads kommun arbetar aktivt för att minska beroendet 
av fossila bränslen, bland annat genom att lägga ny bebyg-
gelse utmed viktiga kollektivtrafikstråk och inom gång- och 
cykelavstånd från kollektivtrafikens hållplatslägen. Mariestads 
kommun har höga ambitioner om att utveckla en demonstra-
tionsplats för eldriven fordonstrafik, samt investera i produk-
tion av solenergi, vätgas och biogas.  

Kommunen verkar för minskade utsläpp och hållbart 
resande. Här är kollektivtrafiken viktig; bland annat prioriteras 
utvecklingen av Kinnekullebanan och etablering av pendelpar-
keringar. 

Kommunen avser att anpassa detaljplaneringen efter lokala 
förutsättningar, och klimatanpassningsåtgärder ska möjlig-
göras om platsen kräver det. Kommunen har nyligen tagit 
fram en klimatanpassningsstrategi som vägleder det fortsatta 
arbetet. 

Levande sjöar och vattendrag 
NATIONELLT MILJÖMÅL: ”Sjöar och vattendrag 
skall vara ekologiskt hållbara och deras vari-
ationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kultur-
miljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsätt-
ningar för friluftslivet värnas.”

Bakgrund
I Västra Götalands län finns över 4 000 sjöar och drygt 1 200 
mil vattendrag. Det finns i  dag en mängd hot mot dem. 

Försurning och övergödning påverkar vattenkvaliteten. 
Dessutom har inplantering av främmande arter och stammar 
ändrat artsammansättningen på många håll.

Exploateringar riskerar att förstöra eller fragmentera viktiga 
områden för djur, växter och friluftsliv och många vattendo-
mar behöver omprövas. Kunskapen om natur- och kultur-
miljöer längs sjöar och vattendrag är bristfällig. Sjöar och 
vattendrag svarar för hälften av råvattenuttaget till kommunala 
vattenverk – därför är vattenkvaliteten i dessa vatten högst 
väsentlig. EG:s vattendirektiv har höjt statusen ytterligare, 
vilket bör göra det lättare att nå miljökvalitetsmålet.

TOC
TOC (totalt organiskt kol) är ett mått på hur mycket organiskt 
material som finns i vattnet. Organiskt material kräver syre 
vid nedbrytning och höga TOC-halter kan leda till syrebrist i 
vattnet. 

Syrebrist uppstår framför allt om det organiska materialet 
är stillastående, exempelvis vid djuphålor i sjöar. Mängden 
organiskt material påverkar också, liksom andra partiklar, 
vattnets färg och grumlighet. Värdena för TOC i Vänern och 
Mariestadsfjärden är låga och utgör inget problem. Däremot är 
värdena i Tidan och Friaån högre och dessutom ökande.

pH 
Vattnets surhetsgrad påverkar vattenorganismers livsfunk-
tioner och bestämmer i vilken form olika näringsämnen och 
metaller uppträder. Mycket få arter klarar ett pH under 5,4. 

Vänern har stabilt, normalt pH-värde. Variationerna är 
mindre i Storvänern än inne i Mariestadsfjärden, eftersom 
vattenmassans storlek gör den mindre känslig för förändringar. 
De stora tillflödena av lerpartiklar ger en hög alkalinitet, alltså 
förmåga att motstå en pH-sänkning. Även i Ymsen, Östen, 
Viken och Skagern är pH-värdena normala. Variationerna är 
något större i dessa sjöar än i Vänern. 

Markvattnets pH-värde varierar från år till år. Enligt de 
senaste mätningarna har pH och dålig buffringsförmåga. 
Återhämningen går långsamt och det finns risk för att målet 
för markförsurning inte klaras.
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Alkalinitet 
Alkalinitet är ett mått på buffringsförmåga, det vill säga 
förmågan att motstå en ökad försurning. Förmågan att kunna 
neutralisera syrorna leder till att pH-värdet inte påverkas. Buff-
ringsförmågan bestäms också av tillgången på jordartsmetaller, 
främst kalcium. 

Enligt de senaste mätningarna är varken Vänern, Ymsen 
eller Östen särskilt känsliga för försurning.  Även åarna Tidan 
och Friaån anses ha normala pH-värden och god alkalinitet. 
Dessa åar rinner genom områden med lerjordar som bland 
annat innehåller kalkhaltigt material, vilket bidrar till att hålla 
buffringsförmågan uppe.

Vänern inklusive Mariestadsviken har god ekologisk status, 
enligt 2009 års statusklassning. Ymsen och Östen har måttlig 
ekologisk status på grund av övergödning. Vattendragen Tidan 
och Friaån uppnår inte god ekologisk status. I Tidan har åtgär-
der genomförts för att förbättra fiskens vandringsmöjligheter 
och restaurera lekplatser, men fler behövs troligtvis för att klara 
målet. 

Måluppfyllelse
Enligt undersökningar har Vänern inklusive Mariestadsviken 
god ekologisk status. Ymsen och Östen har måttlig ekologisk 
status p.g.a. övergödning. Vattendragen Tidan och Friaån 
uppnår inte god ekologisk status. Näringsämnen och fysisk 
påverkan är de orsaker som gör att ekologisk status inte nås. 

Kommunens sjöar och vattendrag har i  dag god kemisk 
status. Tidan nedströms Östen är utpekad som nationellt 
särskilt värdefulla. Åtgärder för att förbättra fiskens vandrings-
möjligheter och restaurera lekplatser har dessutom utförts 
Tidan, men fler behövs troligtvis för att klara målet. Samman-
fattningsvis är det oklart vilken dignitet problemet med främ-
mande arter har och om miljömålet uppnås eller inte.

 Faktorer som kan påverka miljömålet
 ȫ Etablering av ny bebyggelse i områden som saknar 
VA-lösning 

 ȫ Etableringar i strandnära områden som i sin tur kan öka 
intresset för anläggningar i vatten (hamnar, bryggor) 

 ȫ Ökad båttrafik till följd av friluftsaktiviteter (buller, 
utsläpp) 

 ȫ Utökat fritidsfiske pga ökad turism 

Hantering
Enligt vattentjänstlagen har kommunen ett ansvar för VA i 

samlad bebyggelse om 30-40 fastigheter eller mer. Mariestads 
kommun satsar därav på en kommunövergripande utbygg-
nad av VA-nätet under åren 2017-2026. Detta innebär att fler 
hushåll på landsbygden kommer få tillgång till kommunala 
vatten- och avloppsledningar. En av anledningarna till varför 
kommunen vill genomföra detta är att minska utsläpp som 
kan generera till övergödning eller förorenade sjöar. Vidare kan 
översiktsplanens förslag till ny bebyggelse innebära förändrade 
förutsättningar för VA-lösningar i mer glest befolkade områ-
den. De föreslagna områdena för exploatering kommer kopp-
las på det kommunala VA-systemet och är därmed positivt 
med avseende på uppfyllandet av miljömålet. Läs mer om hur 
kommunen hanterar vattenkvaliteten på s. 64.

Dispens mot strandskyddet kan ges för uppförande av bryg-
gor, pirer, hamnar och kajer för fritidsbåtar och andra anlägg-
ningar som är till gagn för allmänt friluftsliv och rekreation. 
Vid bostadsområden bör dispensprövning endast ske om åtgär-
derna avser gemensamma anläggningar. Områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen pekas ut som berör vissa av 
dessa vattenområden. För riktlinjer gällande vatten med höga 
ekologiska värden bör anläggning av nya bryggor, kajer eller 
andra anläggningar i vatten noga utredas. För varje föreslaget 
område krävs en separat undersökning. Undersökningen ska 
bland annat se till både de ekologiska intressena samt utveck-
lingen av friluftsliv och besöksnäring. 

Det är i allmänhet en svårighet att begränsa buller. Av 
den anledningen är det viktigt att risken för bullerstörning 
uppmärksammas redan vid lokaliseringen. Finns det risk för 
att närboende kan störas av buller bör alternativa lokaliseringar 
övervägas. Bullerfrågorna behöver även uppmärksammas när 
ny bebyggelse planeras. 

Det faktum att fritidsfisket ökar kan leda till att diverse 
fiskarters gång rubbas, samt att fiskarternas beståndssituation 
störs. Kommunen vill ta ansvar för gynna fiskbeståndet samt 
att upprätthålla en god miljö. Konsekvenserna bör utredas 
grundligt och om det krävs kan åtgärder såsom fiskeregler 
och upprättandet fiskevårdsområde som förutsätter fiskekort. 
Ytterligare regler kring fisket kan också vara ett alternativ.  
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Ett rikt odlingslandskap
NATIONELLT MILJÖMÅL: ”Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden och kulturmiljö-
värdena bevaras och stärks.”

Naturvärdena i dagens odlingslandskap är resultatet av hur det 
har brukats av människan under flera tusen år. En stor del av 
våra växt- och djurarter finns i slåtter- och betesmarker samt i 
åker- och vägrenar, åkerholmar, våtmarker och andra småbio-
toper. Många av dessa miljöer och äldre jordbruksbyggnader 
har också kulturhistoriska värden eftersom de ger en bild av 
hur våra förfäder levde och brukade odlingslandskapet. Den 
biologiska mångfalden och kulturmiljöerna är beroende av ett 
fortsatt jordbruk, men också av vilka metoder som används. 
Bland annat är betande djur en förutsättning för att bevara 
artrika betesmarker. I delar av landet har jordbruket blivit allt 
mer specialiserat och intensivt, medan marker på andra håll 
inte brukas längre och många gårdar läggs ned. Båda trenderna 
leder till att många arter och naturtyper i odlingslandskapet 
hotas.

Lokala mätningar och resultat
Miljöavdelningens senaste utförda undersökningar visar på att 
åkermarken i kommunen är av god karaktär, med bibehållna 
biokemiska processer. De ekosystem som gynnas av odlings-
landskap är bevarade och lever under goda förhållanden, de är 
bland annat skonade från föroreningar såväl som främmande 
och hotfulla arter. Vidare visar undersökningarna på att Marie-
stadsregionen präglas av ett varierat och öppet odlingsland-
skap med betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och 
slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer. Det varierande 
odlingslandskapet är även betydelsefullt då det bidrar med 
grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer och spridnings-
vägar för vilda växt- och ingedjurarter.

Till följd av att kommunens odlingslandskap har skötts 
traditionsenlig, framgick det av undersökningarna att mycket 
av den biologiska mångfalden var bibehållen. En rik biologisk 
mångfald är en förutsättning för att våra rika kulturmiljöer 
ska bevaras och undersökningarna visar att även kommunens 
kultur- och bebyggelsemiljöer är bevarade och präglas av höga 

värden. Vidare uppskattas Mariestads odlingslandskap av 
såväl turister som mariestadsbor, då landskapet erhåller höga 
estetiska värden och ger rekreation. Odlingslandskapets värden 
i kommunen anses vara värnade och tillgängliga för friluftslivs-
aktiviteter, samt för människor. Tillgängligheten skapar grund-
förutsättningar för landsbygdsutveckling genom exempelvis 
turism och upplevelseindustri. 

   Måluppfyllelse 
Vid kommunens senaste undersökning identifierades 
sammanlagt 20 instiftade biotopskyddsområden i Mariestad 
med anknytning till odlingslandskapet. Dessa omfattar drygt 
65 ha naturbetesmark . Det finns idag ingen uppföljning av 
miljömålet för Mariestads kommun och därför är det oklart 
om miljömålet uppfylls. För de 20 biotopskyddsområdena 
finns dock skötselåtgärder föreskrivna av Länsstyrelsen. den 
senaste undersökningen visar dessutom att andelen åkermark 
i ekologisk produktion har dessutom även ökat med drygt 
2800 ha i kommunen. den ekologiska odlingsmetoden bygger 
på lokala, förnybara resurser där handelsgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel utesluts. Den ekologiska produktionen 
bidrar till råvaror utan bekämpningsmedel och till en bättre 
miljö tillföljd av frånvaron av handelsgödsel, vilket är en bidra-
gande orsak till övergödningen. 

Faktorer som kan påverka miljömålet
 ȫ Byggnation eller annan exploatering av jordbruksmark 
såsom åkermark, ängs-och betesmarke

Hantering
Ängs- och hagmarker har under århundraden präglat Marie-
stads landskap. Öppna marker med enbuskar och enstaka 
träd hotas av igenväxning med sly eller skog. Bete på dessa 
marker kan hindra igenväxningen och bevara kommunens 
öppna landskap till kommande generationer. Fortsättningsvis 
är en av översiktsplanens övergripande mål främja förtätning 
och därmed värna jordbruksmark. Majoriteten av ängs- och 
hagmarker ska också skyddas, liksom dess betesdjur som 
bidrar till att nå målet om Ett rikt odlingslandskap. Vidare är 
länsstyrelsens projekt om grön infrastruktur är på gång och 
kan leda till bättre underlag för bedömningar i samband med 
byggnationer.
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God bebyggd miljö 
NATIONELLT MILJÖMÅL: ”Städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälso-
sam livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Att utveckla en god och hälsosam livsmiljö i städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö är av central betydelse för samhälls-
planeringen. Den fysiska planeringen ska användas som styr-
medel för att nå en god bebyggd miljö. Utveckling av program 
och strategier för frågor om miljöanpassade transporter, natur- 
och kulturvärden, hushållning med naturtillgångar, avfalls-
hantering och miljöanpassad energiförsörjning ger underlag 
och utgångspunkter för ett samhällsbyggande som kan bidra 
till att nå miljökvalitetsmålet. Översiktsplanen är ett lämpligt 
instrument för denna planering. 

Kommunerna är de viktigaste aktörerna för att miljökvali-
tetsmålet ska uppnås, eftersom de har huvudansvaret för den 
fysiska planeringen. Även länsstyrelserna har en viktig roll då 
de har ett särskilt ansvar för att bidra med regionalt planering-
sunderlag till kommunernas planering. Resurssituationen i 
kommuner och länsstyrelser är en faktor som gör det osäkert 
om målet kan nås i tid. En annan sådan faktor är brister i 
samhällets styrsystem ör att minska exempelvis biltrafik, 
avfallsmängder och dålig inomhusmiljö.

De senaste decennierna har en förtätning av städers centrala 
delar skett, såväl i Sverige som i Mariestad. Det kan minska 
transportbehov och ge klimatvinster, men också orsaka ökat 
buller. Ibland har förtätningen skett genom att grönområden 
har bebyggts, vilket minskar möjligheterna till rekreation 
utomhus nära bostaden.

Mätningar och resultat
Mariestads kommun har utöver översiktsplanen en antagen 
landsbygdsstrategi, klimatanpassningsplan, grönprogram, 
energi- och klimatplan samt vindbruksplan som bidrar till 
en god bebyggd miljö. Vad gäller kulturhistoriskt intressanta 
miljöer har 25 områden identifierats. 

Vidare har även en teknisk bullerutredning gjorts där 

det framgick att drygt 50 % av punkterna låg över 55 dB(A) 
utomhus vid fasad och/eller 30 dB(A) inomhus, vilket är de 
rekommenderade bullernivåerna sett till människors hälsa. 
Bullersaneringsplanen 

Fortsättningsvis har även en kartering av markradon utförts i 
kommunen. Karteringen visar att halterna är störst i områden 
med genomsläppliga jordar där radongasen lättare transporte-
ras. 

Sett till hushållens energianvändning visar statistik från SCB 
på en minskad energianvändning hos hushållen, exklusive 
transporter, de senaste två decennierna. 

Måluppfyllelse
För att uppfylla målet för god bebyggd miljö behöver kommu-
nen ta hänsyn till regeringens tio preciseringar av miljömålet. 
Undersökningar som gjorts i kommunen visar att det inte har 
gjorts någon miljömålsuppföljning och därför är det oklart om 
kommunen uppfyller miljömålet. 

Av de tio delmålen är situationen med höga bullernivåer 
mest kritisk, varför bullersaneringsplanen behöver revideras 
och uppdateras . Bullersaneringsplanen bör redovisa kommu-
nens nuvarande trafikmängder, bostadsbyggande och åtgärder 
mot trafikbuller. Den befintliga bullersaneringsplanen upprät-
tades för ca 20 år sedan och en ny utredning utlyses för att få en 
mer rättvisande bild av hur trafikbullersituationen ser ut idag, 
samt vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppnå en god 
boendemiljö med avseende på trafikbuller.

Kommunens många natur- och grönområden liksom kultur-
värdefulla miljöer är en positiv faktor som bidrar till målet om 
en god bebyggd miljö. Vidare har även en positiv utveckling av 
hanteringen av avfall och naturresurser noterats och dessutom 
har en cykelplan antagits – faktorer som bidrar till en god 
bebyggd miljö.

Faktorer som kan påverka miljömålet
 ȫ Buller (ökade nivåer pga. ökad trafik, nya verksamheter, 
avverkning av bullerdämpande grönområden) 

 ȫ Minskade grönytor vid förtätning 

 ȫ Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (farligt gods) 

 ȫ Nya verksamheter (avfall och/eller emissioner) 
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Bebyggelseutvecklingen i översiktsplanen tar i stor utsträck-
ning fasta på de övergripande principer om att stärka nätverk 
av infrastruktur för olika trafikslag och att koncentrera ny 
bebyggelse till områden där det redan finns infrastruktur och 
service. Förtätning är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv 
eftersom närheten till service och verksamheter minskar bilbe-
roendet. Vidare föreslås ett utvecklat cykelnät, vilket också 
bidrar till att minska bilberoendet. Ett minskat bilberoende 
leder till mindre bullerföroreningar. 

Mariestads kommun antog en klimatanpassningsplan 2017, 
som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Klimatanpass-
ningsplanen framhåller vikten av att planera med ekosystem-
tjänster och grönytor. Detta för att de gröna frågorna lyfts 
allt mer genom en ökad insikt om de hälsofördelar vi får från 
naturen, bl.a. ökat välbefinnande, bättre koncentration, mins-
kad stress, lägre sjuktal samt förbättrad effekt av fysisk träning. 
Ekosystem ger också värden genom luft- och vattenrening, 
skadedjursbekämpning och klimatreglering. Med klimatan-
passningsplanen som utgångspunkt, kommer planavdelningen 
ha som avsikt att främja grönområden och ekosystemtjänster 
under utformningen av nya detaljplaner. 

ÖPs fysiska planering tar hänsyn till risker och skydd för 
människor liksom känsliga miljöer. ÖP klargör även var de 
olika riskobjekten och riskkällorna finns och vilka områden 
som berörs. I Mariestads fall är utbyggnaden av E20 en faktor 
som gör att miljömålet för en god bebyggd miljö påverkas 
negativt. Samtidigt är utvecklingen av transportleden av 
stort samhällsintresse och är viktig för både persontransport, 
godstransport och kommunens näringsliv. ÖP föreslår att 
kommunens utveckling ska ske med hänsyn både till goda 
boendemiljöer och med garanti för industrins utvecklingsmöj-
ligheter. Fortsättningsvis utgör ÖP ett vägledande under-
lagsmaterial i vidare planering angående skyddsavstånd från 
transportleder för farligt gods till skyddsvärd bebyggelse så som 
bostäder, vårdlokaler, skolor och bebyggelse som rymmer ett 
stort antal människor. 

Vid anläggande av bostäder eller verksamheter intill trans-
portleder för farligt gods har kommunen för avsikt att hålla 
skyddsavstånden. Länsstyrelsen har riktvärden som kommu-
nen beaktar vi planläggning av ny bebyggelse.

Frisk luft
NATIONELLT MILJÖMÅL ”Luften skall vara så 
ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas.” 

Till detta övergripande mål gäller separata preciseringar och 
riktvärden för: Bensen, Bensapyren, Butadien, Formaled-
hyd, Partiklar (PM2,5) (PM10), Marknära ozon, Ozonindex, 
Kvävedioxid och Korrosion på kalksten.

Mätningar och resultat
I Mariestads kommun mäts luftförorenigar enligt luftvårdsför-
bundet Luft i Västs program. Dessutom görs vissa mätningar 
i egen regi, bland annat för lättflyktiga kolväten (VOC) och 
bensen. 

Mätningar av bensen har skett i gatunivå vid några tillfällen 
och visar främst på utsläpp från trafiken. Mätningar av VOC 
har mellan 1995 och 2005 gjorts vid Gamla Torget i Mariestad. 
Halterna minskade under mätperioden och bensenhalten låg 
vid mätningarnas avslutning på drygt 1 µg/m3.  

Länsstyrelsernas regionala uppföljningssystem för miljömå-
len (RUS) har räknat fram utsläppen av VOC per kommun. 
Utsläppen i Mariestad har enligt dessa beräkningar minskat 
med cirka 30 procent mellan 2000 och 2013. Statistiken räknas 
om från år till år. 

Under 2009 utfördes analyser av polyaromatiska kolväten på 
filter från tidigare års (2005 och 2006) partikelmätningar med 
avseende på bens(a)pyren. PM10-mätningar har gjorts i urban 
bakgrundsluft vid Gamla Torget i Mariestad under vinterhal-
våren 2001 till 2007. Under åren 2008 till 2013 utfördes sedan 
mätningarna över ett helt år (intermittent provtagning). De 
mätningarna omfattade även fraktionen PM2,5. 

Halterna av kvävedioxid har minskat i Mariestad de senaste 
åren. Det finns inga aktuella mätningar av butadien, formalde-
hyd eller ozon, och inte heller övervakning av korrosion. (För 
aktuella mätningar se kommunens rapport (Miljöläget 2016).

Måluppfyllelse
Utsläppen av VOC i kommunen var cirka 60 procent lägre 
2013 än 1990. Mätningar från 2004 och 2013 visar inte på 
någon risk att miljökvalitetsnormen på 5 µg/m3 för bensen 
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överskrids. Däremot överskriver halterna miljömålet på 1 µg/
m3 i flera punkter. Alla mätningar har dock gjorts under en 
vintermånad då halterna förväntas vara höga. Det är därför 
oklart om miljömålet klaras eller ej. 

Halterna av bens(a)pyren i Mariestad verkar klara både 
miljökvalitetsnormen och det långsiktiga miljömålet. Redan 
i dag klarar man miljökvalitetsnormen för partiklar avseende 
årsmedelvärde. 

Mätningar i visar att en stor del av partikelhalten i Mariestads 
kommun beror på transporter som kommer utifrån. Halterna 
av partiklar ligger också under miljömålet, såväl PM10 och 
PM2,5. Inga aktuella mätdata för ozon finns och det är därför 
oklart om målet klaras eller ej. Både miljökvalitetsnormen och 
miljömålet för kvävedioxid klaras.

Bara naturlig försurning
NATIONELLT MILJÖMÅL ”De försurande effek-
terna av nedfall och markanvändning skall 
understiga gränsen för vad mark och vatten tål. 
Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte 
öka korrosionshastigheten i tekniska material 
eller kulturföremål och byggnader.” 
 
Nedan presenteras försurningens påverkan utifrån fyra olika 
perspektiv: 

 ȫ PÅVERKAN GENOM ATMOSFÄRISKT NEDFALL: Nedfallet 
av luftburna svavel- och kväveföreningar från 
svenska och internationella källor medför inte att 
belastningen från försurning av mark och vatten 
överskrids i någon del av Sverige. 

 ȫ PÅVERKAN GENOM SKOGSBRUK: Markanvändningens 
bidrag till försurning av mark och vatten motverkas 
genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens 
försurningskänslighet. 

 ȫ FÖRSURADE SJÖAR OCH VATTENDRAG: Kommunens 
sjöar och vattendrag uppnår, oberoende av 
kalkning, sämst status när det gäller försurning, 
enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av 
vattenmiljökvaliteten. 

 ȫ FÖRSURAD MARK: Försurningen av marken påskyndar 
inte korrosion av teknisk utrustning eller arkeologiska 
föremål i mark. Den pågående försurningen skadar 
inte heller den biologiska mångfalden i land- och 
vattenekosystem. 

Giftfri miljö
NATIONELLT MILJÖMÅL ”Miljön skall vara fri 
från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota männ-
iskors hälsa eller den biologiska mångfalden.” 

Miljögifter och tungmetaller tenderar att samlas i ekosystem 
och de kan lagras i sediment under lång tid. I höga halter kan 
de skada hälsan hos både djur och människor. Klassiska exem-
pel är kvicksilver, PCB och DDT. Andra ämnen som diskute-
ras är bromerade flamskyddsmedel, organiska fosforföreningar 
och olika läkemedelsrester.

223 markområden i Mariestad är förorenade, bland annat 
Katthavet, Mariestads hamnområde och Haggården. Föro-
reningarna beror främst på direkta markutsläpp från tidigare 
industriverksamheter. Andra källor till föroreningar är luftför-
oreningar och markutfyllnader gjorda med förorenade massor. 

Två områden har högsta riskklass, vilket innebär att kommu-
nen inte uppfyller målet. De vanligaste markföroreningarna är 
olika metaller och organiska miljöföroreningar. 

Länsstyrelsen har Naturvårdsverkets uppdrag att inventera 
och riskbedöma förorenade områden. Vid misstanke om 
markföroreningar undersöks föroreningstyper, mängder och 
utbredning i mark i ett tidigt planeringsskede. 

Undersökningar visar också att miljögifter förekommer i fisk 
och sediment i Vänern. Dessutom har utsläppen av koppar, 
kvicksilver och zink ökat de senaste åren. 

I samband med utbyggnad  gjorts i följande områden/
projekt: 

 ȫ Katthavet
 ȫ Hamnen etc.[MN1] 
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Skyddande ozonskikt
NATIONELLT MILJÖMÅL ”Ozonskiktet skall 
utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning.”

Ozon är en speciell form av syre – en gas som finns i luften 
och som vi andas in. Ozonskiktet är livsviktigt för människor 
och de flesta andra levande organismer. Det skyddar nämligen 
jordytan från det mesta av solens ultravioletta strålar (UV-strå-
lar). För stora mängder UV-strålning kan orsaka hudcancer. 

Sedan 1980-talet har ozonskiktet tunnats ut. Det beror 
främst på stora gasutsläpp som bryter ner ozonet i atmosfären. 
Gaserna är främst freoner, som bland annat används i kylskåp 
och tidigare även i sprayflaskor. 

Numera är ozonförtunnande ämnen förbjudna. Uttun-
ningen av ozonskiktet har börjat stanna av men det kommer 
att ta lång tid innan mängden ozon är normal igen.

I Mariestad bedömer kommunen att man klarar det natio-
nella miljömålet Skyddande ozonskikt. För större anläggningar 
i kommunen råder användningsförbud för CFC (freoner) och 
påfyllnadsförbud för HCFC. Hur mycket som läcker ut från 
mindre anläggningar, uttjänta hushållskylar/-frysar och från 
bygg- och isoleringsavfall är dock okänt. Enligt kommunens 
undersökningar har inget läckage av ozonbrytande ämnen 
rapporterats. 

Säker strålmiljö 
NATIONELLT MIJÖMÅL: ”Människors hälsa och 
den biologiska mångfalden skall skyddas mot 
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.”

Regeringen har fastställt fyra preciseringar av miljökvalitets-
målet:

 ȫ STRÅLSKYDDSPRINCIPER: Individens exponering för 
skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön 
begränsas så långt det är möjligt.

 ȫ RADIOAKTIVA ÄMNEN: Utsläppen av radioaktiva 
ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och 
den biologiska mångfalden skyddas. 
Ultraviolett strålning: Antalet årliga fall av hudcancer 
orsakade av ultraviolett strålning är lägre än under 
2000.

 ȫ ELEKTROMAGNETISKA FÄLT: Exponeringen för 
elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön 
är så låg att människors hälsa och den biologiska 
mångfalden inte påverkas negativt.

Enligt kommunens utredning 2016 uppfyller Mariestads 
kommun målet för en säker strålmiljö. 

Ingen övergödning 
NATIONELLT MILJÖMÅL: Halterna av gödande 
ämnen i mark och vatten skall inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsätt-
ningarna för biologisk mångfald eller möjlighe-
terna till allsidig användning av mark och vatten.
 
Övergödning innebär att ett mark- eller vattenområde fått för 
mycket näring. Det kan leda till algblomning i havet eller till 
att sjöar och vattendrag växer igen. Nedfall av näringsämnen 
från luften är en vanlig orsak till övergödning från kväve. 
Kväveoxider kan transporteras långa sträckor, men utsläpp av 
ammoniak kommer ofta från lokala källor.  

Staden bidrar också till övergödning på grund av bräddning. 
När det kommunala ledningsnätet överbelastas rinner avlopps-
vatten ut till sjöar och vattendrag. Näringsläckage kan också 
komma från förbränningsprocesser och trafik. 

Det finns fyra preciseringar av miljökvalitetsmålet Ingen 
övergödning: 
 

 ȫ PÅVERKAN PÅ HAVET: Den svenska och den 
sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och 
fosforföreningar till Sveriges omgivande hav 
underskrider den maximala belastning som fastställs 
inom ramen för internationella överenskommelser  

 ȫ PÅVERKAN PÅ LANDMILJÖN; Atmosfäriskt nedfall 
och brukande av mark  till att ekosystemen uppvisar 
några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av 
övergödande ämnen i någon del av Sverige. 

 ȫ TILLSTÅND I SJÖAR, VATTENDRAG, KUSTVATTEN 

OCH GRUNDVATTEN: Sjöar, vattendrag, kustvatten 
och grundvatten uppnår minst god status för 
näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om 
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förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
 ȫ TILLSTÅND I HAVET:  Havet har minst god 
miljöstatus med avseende på övergödning enligt 
havsmiljöförordningen (2010:134).

Kommunens två senaste mätningstillfällen visar att halterna av 
ammoniak till luft har ökat. 

Kvävehalterna i Vänern har avtagit sedan 1991, men är 
ändå mycket höga och bidrar till övergödning av Västerhavet 
(Skagerrak, Kattegatt och Öresund). Fosforhalterna ligger 
på en rimlig och låg nivå nära bakgrundshalten, och riskerar 
därför inte att främja övergödning. 

Både Ymsen och Östen har höga halter av kväve och fosfor. 
Tidan och Friaån har mycket höga halter av fosfor och kväve. 
I åarna har halterna dessvärre ökat sedan slutet av 1990-talet, 
eftersom transporterna av fosfor i vattendragen ökar.

Sammanfattningsvis uppfylls inte miljömålet idag, men 
kommunen arbetar flitigt för att närma sig målet. Detta märks 
bland annat i Sjöhagaparken, som under 2017 försetts med tre 
dagvattendammar som ska rena, fördröja och hantera regn- 
och smältvatten. Man har också anlagt ett så kallat meander-
dike i Hindsberg för att förbättra avrinningen från omkringlig-
gande handelsområde.  

Grundvatten av god kvalitet 
NATIONELLT MILJÖMÅL: Grundvattnet skall ge 
en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag.
 
Grundvatten kallas det vatten som finns i helt vattenfyllda 
hålrum i jord eller berggrund. Så småningom rinner grund-
vattnet vidare och kommer ut i källor och bäckar. Vattnet är för 
det mesta rent och används ofta för att dricka. För att få upp 
det gräver eller borrar man en brunn. 

Regeringen har fastställt att man bör bedöma vattenkvaliteten 
utifrån sex preciseringar: 

1. GRUNDVATTNETS KVALITET: Grundvattnet är med få 
undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar använd-
ningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvat-
tenförsörjning.

2. GOD KEMISK GRUNDVATTENSTATUS: Grundvattenföre-
komster som omfattas av förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk 
status. 

3. KVALITETEN PÅ UTSTRÖMMANDE GRUNDVATTEN: Utström-
mande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till 
en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmar-
ker, vattendrag och hav. 

4. GOD KVANTITATIV GRUNDVATTENSTATUS: Grundvatten-
förekomster som omfattas av förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god 
kvantitativ status. 

5. GRUNDVATTENNIVÅER: Grundvattennivåerna är sådana att 
negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabi-
litet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte 
uppkommer. 

6. BEVARANDE AV NATURGRUSAVLAGRINGAR: Naturgrus-
avlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, 
energilagring och natur- och kulturlandskap är fortsatt 
bevarade.

Myllrande våtmarker 
NATIONELLT MILJÖMÅL: ”Våtmarkernas ekolo-
giska och vattenhushållande funktion i land-
skapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker 
bevaras för framtiden.”
 
Våtmark är ett område som ständigt eller periodvis är dränkt i 
vatten. Till våtmarker räknas bland annat mycket grunda sjöar, 
strandängar, myrar, kärr och mossar. Våtmarker har stor biolo-
gisk betydelse tack vare miljöns rika djurliv. Många fågelarter, 
särskilt vadarfåglar, är helt beroende av våtmarker. 

Våtmarker bidrar till grundvattnet och minskar även risken 
för översvämningar. Sedan mitten av 1800-talet har våtmarker 
i Sverige torrlagts för att få mer jordbruksmark. Nu vet man att 
det är skadligt för naturen, så i stället försöker man återställa 
gamla våtmarker. 

Fram till 2012 fick Mariestad, Töreboda och Gullspång 
miljöstöd. Tack vare det anlades 71 våtmarker i de tre kommu-
nerna. Efter 2012 har kommunerna inte arbetat vidare med 
våtmarkerna och det innebär att Mariestads kommun troligtvis 
inte uppfyller miljömålet.
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Levande skogar 
NATIONELLT MILJÖMÅL:”Skogens och skogsmar-
kens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden beva-
ras samt kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas.”

Över hälften av Sveriges yta är täckt av skog. Den största delen 
består av barrskog, men i söder breder lummig lövskog ut sig. 
Skogens utseende och vilka träd som dominerar påverkas av 
vårt klimat och vår historia. 

Skogen erbjuder unika livsmiljöer för djur och växter. Den 
är också en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull 
för friluftsliv och rekreation. Miljötillståndet i skogen påverkas 
dels av skogsbrukets intensitet och metoder, dels av att olika 
former av hävd (exempelvis skogsbete och skogsbränder eller 
andra naturliga störningar) har minskat eller upphört. Utveck-
lingen har gjort att vissa skogstyper med unika livsmiljöer 
minskar. Klimatförändringar och nedfall från luftföroreningar 
påverkar skogen negativt.

På kommunal nivå görs ingen uppföljning av miljömålet 
enligt preciseringarna. Därför är det oklart om miljömålet 
klaras eller ej. 

I en miljöundersökning av kommunerna Mariestad, Töre-
boda och Gullspång framgick det att arealen skyddad skogs-
mark har ökat med cirka 1 050 hektar mellan 1998 och 2014. 
Ökningen beror främst på att man bildat Onsö naturreservat, 
Vallholmens naturreservat och Vristulvens naturreservat, samt 
att man utökat naturreservaten på Brommö och Kalvö. Även 
arealen biotopskyddsområden och frivilliga så kallade natur-
vårdsavtal har ökat under perioden.

Ett rikt växt- och djurliv
NATIONELLT MILJÖMÅL: ”Den biologiska mång-
falden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- 
och kulturmiljö med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd.”

Naturens mångfald av växter och djur lever i en mosaik av 
olika miljöer, alltifrån odlad mark, skogar och fjäll till våtmar-
ker, vattendrag, sjöar och hav. Men många arter och naturtyper 
utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt. En orsak 
är att äldre brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk, 
som gynnade många arter, har blivit sällsynta. Stor belastning 
av näringsämnen och kommersiellt fiske är negativt för flera 
marina miljöer.

Att behålla den biologiska mångfalden är avgörande för att 
ekosystem ska fungera och exempelvis rena vatten och luft, 
lagra kol och pollinera våra grödor. Utan den är risken stor att 
nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan 
påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa 
tjänster. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många 
natur- och kulturmiljöer är viktiga för rekreation och frilufts-
liv.

I Mariestads kommun görs ingen exakt uppföljning av 
miljömål, endast övervakning av vissa organismgrupper på 
vissa platser. Det är oklart vilka arter som finns eller bör finnas i 
de tre kommunerna, men många rödlistade arter förekommer. 
För att nå målet är det viktigt att bevara tillräckliga mängder av 
alla typer av biotoper. I vissa fall behövs restaurering. 

IMariestads kommun finns många värdefulla naturvärden 
som skyddas som naturreservat, biotopskydd, nationalpark 
eller Natura 2000-område. Läs mer om dessa i kapitlet om 
förordnanden. 
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Ställningstagande
 ȫ Kommunens arbete med åtgärdsprogrammet för 
Västerhavets vattendistrikt ska fullföljas.

 ȫ För att trygga framtida generationers vattenresurser får 
vattenkvaliteten inte försämras ekologiskt eller kemiskt. 
Avloppsvatten och dagvatten ska renas tillräckligt innan 
det släpps ut. Skyddet mot oavsiktliga utsläpp bör även 
förbättras när man utvecklar nya verksamhetsområden 
och vid infrastrukturprojekt. 

 ȫ I samband med exploatering och uppkomst av nya 
hårdgjorda ytor ska kommunen verka för att dagvatten 
omhändertas och återförs till sitt naturliga kretslopp så 
tidigt som möjligt, helst inom fastigheten.

 ȫ Kunskapsläget kring miljögifter, läkemedelsrester 
och mikroplaster ska följas och förbättras.  
Teknikutvecklingen för rening av dessa ämnen bör också 
följas och tillämpas när det är möjligt.

 ȫ Kommunen avser att genomföra projekt som leder till 
att nå miljökvalitetsnormerna för vatten,både vad gäller 
fysisk påverkan och vattenkvalitet, samt inarbeta dessa i 
den fysiska planeringen.  

Buller
Enligt förordningen om omgivningsbuller ska Trafikverket och 
kommuner med mer än 100 000 invånare kartlägga buller och 
upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Mindre kommuner 
(exempelvis Mariestad) bör istället redovisa i sina översikts-
planer var infrastrukturen ger bullerproblem. På det viset 
visar kommunen tydligt var det krävs varsamhet eller särskilda 
åtgärder i detaljplaneringen. Risken för vibrationer för bebyg-
gelse nära järnväg bör också beaktas i planeringen. 

De främsta bullerstörningarna kommer från väg- och 
järnvägstrafik. Bullret inverkar på vår trivsel men kan också 
påverka vår hälsa vid långvariga eller höga nivåer. Nationella 

rekommenderade riktvärden gäller i hela landet. Vid tillämp-
ning av dessa bör man ta hänsyn 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. 

I kommunens bullersaneringsplan redovisas bullersituatio-
nen i Mariestad. Den bör dock uppdateras.  

Ställningstagande
 ȫ Bullersaneringsplanen behöver ses över och aktualiseras

 ȫ Vid planering av nya bostadsområden ska de 
bullerberäkningar som behövs utföras.
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Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är en föreskrift om lägsta acceptabla 
miljökvalitet hos exempelvis mark, vatten eller luft inom ett 
geografiskt område. Normerna är juridiskt bindande. Miljök-
valitetsnormer behandlas i miljöbalkens 5 kap (SFS 1998:808) 
och har hittills införts i Sverige enligt förordningarna SFS 
2001:527 (utomhusluft), SFS 2001:554 (fisk- och musselvatten), 
SFS 2004:675 (omgivningsbuller) och SFS 2009:660 (vatten). 
Förordningen rörande fisk och musselvatten kan dock even-
tuellt komma att upphävas. Utöver dessa finns även ett antal 
gällande EU-normer som ej redovisas här. De normer som är 
aktuella för Mariestads kommun, avser i första hand utsläpp av 
förorenande ämnen till luften och krav på viss status i yt- och 
grundvatten. I tabell 2.1 redovisas gällande nationella miljök-
valitetsnormer. För varje miljökvalitetsnorm finns angivet trös-
kelvärden som indikerar när mätningar och/eller beräkningar 
bör göras för att kontrollera hur halterna/nivåerna förhåller sig 
till gränsvärdena.

Luftkvalitet
Från och med sommaren 2003 finns miljökvalitetsnormer för 
sex typer av ämnen i luft. De är kvävedioxider och kväveoxider, 
partiklar (PM10), bensen, svaveldioxid, bly och kolmonoxid. 
Utförda mätningar och beräkningar visar inte på risk för över-
skridande av någon norm i Mariestad kommun. Kommunen 
är medlem i luftvårdsförbundet Luft i Väst som ansvarar för 
övervakning. Kommunen utför även mätningar i egen regi. 
Mätningar utförs månadsvis av partiklar samt återkommande 
var tredje år för kvävedioxid och lättflyktiga organiska kolvä-
ten. Enstaka undersökning av metaller, PAH och bens(a)pyren 
har utförts. 

Mätningar av utsläpp av VOC, d.v.s. flyktiga organiska 
föreningar, gjordes 2016 i Mariestads kommun och det 
framgick då att 60 % av utsläppen var lägre år 2013 än år 1990. 
Utförda mätningar visar även att halterna sjunkit sedan 1990-
talet. Mätningar från 2004 och 2013 visar inte på någon risk 
att miljökvalitetsnormen på 5 µg/m3 för bensen överskrids. 
Halterna överskrider dock miljömålet på 1 µg/m3 i flera punk-

ter. Mätningarna har dock genomgående genomförts under en 
månad vintertid då halterna förväntas vara höga. Det är därför 
oklart om miljömålet klaras eller ej.

PARTIKLAR (PM10 OCH PM2,5) avser partiklar vilkas storlek är 
mindre än 10 respektive 2,5 mikrometer. Dessa kan bestå av 
sot, damm, emissioner från motorer och lokala eldstäder eller 
av naturliga partiklar som pollen och havssalt. Partiklar kan i 
sig själva irritera andningsvägarna men dessutom kan de bära 
med sig hälsoskadliga ämnen, såsom tungmetaller och tunga 
kolväten, som fäster vid partiklarnas yta. Större partiklar fast-
nar i de övre luftvägarna medan mindre partiklar kan tränga 
ned i lungalveolerna och vidare ut i blodbanorna. Höga halter 
av partiklar kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Kvävedioxid (NO2) har sitt huvudsakliga ursprung i förbrän-
ning och har en stark koppling till fordonstrafik. Kvävedioxid 
orsakar bl.a. astmabesvär, lungfunktionsnedsättning och 
nedsatt infektionsförsvar. Kvävedioxid bidrar till ozonbildning, 
övergödning och försurning.

VOC är ett samlingsnamn för flera olika lättflyktiga organiska 
ämnen. Det mest omtalade av dessa är bensen för vilket det 
finns en miljökvalitetsnorm. Bensen är, liksom flera av de 
övriga ämnena i gruppen, cancerogent och har sitt ursprung 
från trafik och småskalig vedeldning.

Ställningstagande
 ȫ Kommunen avser att övervaka och bibehålla en god 
luftkvalitet.  

Vattenkvalitet
Vatten är en viktig naturresurs för Mariestads kommun. Både 
för växt- och djurliv men också som dricksvattenresurs. Rent 
vatten i Vänern och Tidan och övriga vattendrag 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 planerings-
sammanhang är det viktigt att utreda och minimera risker för 
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Ytvatten Eko-

logisk 

status

Kemisk 

status

Övergödning Hyrdromorfologi (fysisk 

påverkan)

Flödesreg-

lering

Försurning Kommentar Årtal

Vänern (Värm-

landssjön)

Måttligt Ej klassad 

(Undan-

taget 

Kvicksilver, 

PBDE)

Dammar i 

Trollhättan

Vänern reglering medverkar 

till ökad strandvegetationen. 

Detta påverkar möjligheten till 

friluftsliv, och fågelskär.  Annan 

påverkan är klimatföränd-

ringar, och att vassen inte 

”skördas”

2021

Tidan Måttligt God (un-

dantaget 

kvicksilver)

Omgivande lergjordar 

innehåller stora mängder 

näring, dikning och ett omfat-

tande jordbruk ökar tillflödet, 

Tidan har även stora mängder 

tillflöden av avloppsvatten 

från Skövde, Tibro, Tidaholm

Dammar vid stadskvarnern, 

Katrinefors, Trilleholm, 

Ullervad, Tidavad,) samt 

övriga längre söder ut. 

Tidan präglas även av små 

växtzoner för träd längs 

med vattnet, uträtade 

flöden 

2021

Vristulven God Ej klassad 

(Undanta-

get Kvick-

silver)

Vristulven har tidigare kalkats 2015

Östen Måttligt Ej klassad 

(Undanta-

get Kvick-

silver)

X (omgivande lergjordar 

innehåller stora mängder 

näring, dikning och ett 

omfattande jordbruk ökar 

tillflödet, oklart om detta har 

en ekologisk påverkan

X ( sjön har under främst 

1800-talet sänkts till för-

mån för mer jordbruksmark)

Varierande vattenivåer i 

Östen har gett upphov till 

massförekomst av översvämm-

ningsmygg. 

2021

Ymsen Måttligt Ej klassad 

(Undanta-

get Kvick-

silver)

Omgivande lergjordar 

innehåller stora mängder 

näring, dikning och ett 

omfattande jordbruk ökar 

tillflödet, oklart om detta har 

en ekologisk påverkan

Reglerat 

utflöde

Hydromorfolgin har klassats 

som måttlig av anledning av 

omrkingliggande jordbruk 

och bebyggesle, oklart om 

detta påverkar den ekologiska 

statusen

2021

Friaån Måttligt Ej klassad 

(Undanta-

get Kvick-

silver)

Omgivande lergjordar 

innehåller stora mängder 

näring, dikning och ett omfat-

tande jordbruk ökar tillflödet, 

Tidan har även stora mängder 

tillflöden av avloppsvatten 

från Töreboda kommun 

Dammar och rätningar Det mest övergödda vattendra-

gen i Mariestads kommun

2021

Grundvatten Kvan-

titav 

status

Kemisk 

status

Kommentar

Lugnås-Bränne-

brona norra

God God 2015

Lugnås God God 2015

Ullervad– 

Timmersdala

God God 2015

Hassle God God 2015

Sjötorp God God 2015

TABELL 2.14:  Miljökvalitetsnormer för vatten
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försurning och ökad näringstillförsel till vattendrag och sjöar. 
En ökad andel hårdgjorda ytor i staden kräver genomtänkta 
dagvattenlösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. I 
Mariestad omfattas 6 sjöar och 15 vattendrag samt 8 grundvat-
tenförekomster av fastställda miljökvalitetsnormer enligt tabell 
2.1. De främsta anledningarna till att miljökvalitetsnormerna 
inte nås är fysisk påverkan av vattendrag, t.ex. vandringshinder, 
samt för höga halter av näringsämnen i vatten.

I kommunens vattenkvalitetsanalys från 2016, konstate-
rades att halterna av fosfor är låga i sjöarna Vänern, Unden 
och Viken. Sjön Viken verkar dessutom ha en ökande trend. 
Ymsen och Östen samt jordbruksåarna Tidan och Friaån har 
höga till mycket höga fosforhalter. Alla tre vattendragen har 
idag måttlig eller otillfredsställande ekologisk status med avse-
ende på näringsämnen. Friaån, och möjligen även Tidan, ser 
ut att ha en trend med ökande halter sedan slutet av 1990-talet. 
Transporterna av fosfor i vattendragen ökar och därmed ökar 
även risken för övergödning. Kommunen har dragit slutsatsen 
att målet inte klaras idag.

Halterna av kväve är höga i Vänern, Ymsen och Östen. 
Dessutom är kvävehalterna i Tidan och Friaån mycket höga. 
I Ymsen verkar halterna ha ökat sedan slutet på 1990-talet. I 
Tidan ser de däremot ut att ha minskat under samma period. 
Transporterna visar en stillastående eller nedåtgående trend. 

Vattendragen i Mariestad uppvisar, liksom de flesta vatten-
drag i södra Sverige, en tydligt ökande trend av vattenfärg och 
grumlighet. Orsaken till detta är inte klarlagd, men teorier 
pekar på klimatförändringar, förändrad markanvändning samt 
minskad försurning som orsaker. 

Det råder i nuläget bristande kunskap vad gäller förekomsten 
av miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster i vattenmiljö. 
Detta bedöms dock vara viktiga frågor för framtiden.

Kommunen deltar i övervakning av vattenkvalitet genom 
Tidans Vattenförbund och Vänerns Vattenvårdsförbund. 

EU har som mål att allt yt- och grundvatten i Europa ska 
vara av bra kvalitet. För att nå dit betonas EU:s ramdirektiv för 
vatten (vattendirektivet), liksom vikten av en aktiv medverkan 
från olika aktörer och allmänheten. Den kommunala över-
siktsplanen är ett grundläggande instrument för översiktlig 
planering av vattenresurserna.

Besluten om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram tas av 
Vattendelegationen, som presenterar innebörden av miljök-
valitetsnormerna. Miljökvalitetsnormerna för vattenkvalite-
ten innebär att god ekologisk status, god kemisk status och 
god kvantitativ status (grundvatten) ska uppnås till vissa år. 
Åtgärdsprogram för de vattenförekomster som inte uppnår god 
status är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner. 

Beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
inom Västerhavets vattendistrikt liksom åtgärdsprogram för 
förvaltningscykeln 2016-2021 togs av Vattendelegationen den 
13 december 2016. Programmet innehåller 8 punkter riktade 
mot kommunerna. Dessa är:

ÅTGÄRD 1: Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken 
inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som 
påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvali-
tetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. 
Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs 
krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genom-
föras kontinuerligt.

ÅTGÄRD 2: Kommunerna ska bedriva tillsyn så att: a) utsläppen 
av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas 
samt att, b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vatten-
förekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnor-
merna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. 
Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs 
krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genom-
föras kontinuerligt.

ÅTGÄRD 3: Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn 
så att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av närings-
ämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen 
från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk minskar 
till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökva-
litetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan 
påverkan. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras 
kontinuerligt.
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ÅTGÄRD 4: Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från 
enskilda avlopp, genom: a) att ställa krav på begränsade utsläpp 
av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnor-
merna för vatten ska kunna följas, b) att prioritera tillsynen av 
enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras 
kontinuerligt.

ÅTGÄRD 5: Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd 
för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. 
Kommunerna behöver särskilt: a) anordna erforderligt skydd 
för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer 
fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 
m3/dygn, b) göra en översyn av vattenskyddsområden som 
inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera 
skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter 
så att tillräckligt skydd uppnås, c) bedriva systematisk och 
regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, d) uppdatera 
översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, e) 
säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvatten-
täkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärden ska vara vidtagen 
senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

ÅTGÄRD 6: Kommunerna ska genomföra sin översikts- och 
detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att 
den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrel-
serna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdspro-
grammets fastställande.

ÅTGÄRD 7: Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med 
länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande.

ÅTGÄRD 8: Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten 
ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet 
och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder 
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande.

Ställningstagande
 ȫ Kommunens arbete med åtgärdsprogrammet för 
Västerhavets vattendistrikt ska fullföljas.

 ȫ Skyddszoner längs med Tidan och Friaån i form av 
växtlighet bör anläggas på lämpliga platser för att 
minska risken för övergödning, ras/skred och erosion 
samt för att gynna den biologiska mångfalden.

 ȫ För att trygga framtida generationers vattenresurser 
får vattenkvaliteten inte försämras ekologiskt eller 
kemiskt. Avloppsvatten och dagvatten behöver genomgå 
tillräcklig rening innan det släpps ut. Alternativ till 
hårdgjorda ytor ska eftersträvas där så är möjligt. 
Skyddet mot oavsiktliga utsläpp bör förbättras vid 
utveckling av nya verksamhetsområden och vid 
infrastrukturprojekt. 

 ȫ Kunskapsläget kring miljögifter, läkemedelsrester och 
mikroplaster bör följas och förbättras. Teknikutvecklingen 
för rening av dessa ämnen bör också följas och tillämpas 
när så är möjligt.

 ȫ Kommunen avser att genomföra projekt som leder till 
att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, såväl vad gäller 
fysisk påverkan som vattenkvalitet, samt inarbeta dessa i 
den fysiska planeringen.  

Buller
År 2004 trädde en förordning om omgivningsbuller i kraft för 
kommuner med mer än 100 000 invånare. Flertalet kommuner 
berörs inte av förordningen (däribland Mariestad), men de bör 
redovisa i översiktsplanen var infrastrukturen innebär problem 
med buller. Genom att vara tydlig med var buller ger problem, 
ger kommunen tidiga signaler kring var det krävs varsamhet 
eller särskilda åtgärder i detaljplaneringen. Vidare behöver 
risken för vibrationer för bebyggelse nära järnväg beaktas i 
planeringen. 

De främsta bullerstörningarna kommer från väg- och järn-
vägstrafiken. 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 tillämp-
ning av åtgärder bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt 
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Skyddsvärda träd

Sumpskog

Naturvärden

Naturmiljövård

Kulturmiljövård
Friluftsliv

Strandskydd

Naturreservat
Förordnanden

Riksintressen

Övriga natur- & kulturvärden

Natura 2000
Nationalpark

Fornlämning
Byggnadsminnen

7

Nyckelbiotop/ Biotopskydd

Fågelskyddsområde

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.

Ställningstagande
 ȫ Utkastet till bullersaneringsplanen ska genomarbetas för 
att sedan antas. 

 ȫ Vid planering av nya bostadsområden ska de 
bullerberäkningar som behövs utföras.
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Skyddsvärda träd

Sumpskog

Naturvärden

Naturmiljövård

Kulturmiljövård
Friluftsliv

Strandskydd

Naturreservat
Förordnanden

Riksintressen

Övriga natur- & kulturvärden

Natura 2000
Nationalpark

Fornlämning
Byggnadsminnen

7

Nyckelbiotop/ Biotopskydd

Fågelskyddsområde

ILLUSTRATION 2.15: Hänsynskarta Förordnanden, riksintressen  
och övriga natur- och kulturvärden

Hänsynskarta
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DEL 3

Markanvändning



Bebyggelse
Bebyggelsen i Mariestad omfattar ett brett spektrum av olika 
typologier och sammanhang – från enskilda hus i skogs- och 
odlingslandskapet till industrier och kvarterstruktur i tätor-
terna och centralorten. För att främja hållbar utveckling i hela 
kommunen är det viktigt att sätta upp specifika mål och strate-
gier för bebyggelseutvecklingen i alla kommunens delar. Det är 
också viktigt att förstå skillnaderna mellan exempelvis Marie-
stads tätort och de mindre orterna, samt mellan skärgårdens 
och övriga kommunens olika landsbygder. Här spelar land-
skapets historiska utveckling, infrastruktur och administrativa 
gränsdragningar roll, liksom förutsättningar för finansiering 
och lagstiftning. 

Bostadsbebyggelsen i Mariestad är relativt jämnt utspridd 
över hela kommunens landyta. På landsbygden påverkas 
bebyggelsens placering ofta av historiska förutsättningar för 
jord- och skogsbruk, fiske och industrietableringar. I skärgår-
den är även fritidshusbebyggelsen påtaglig. Efter att skillnaden 
mellan fritidshus- och permanentbebyggelse upphört har nya 
behov av välfärdsförsörjning och service uppstått. 

Planberedskapen i kommunen är generellt god (se karta 3.1). 
Arbetslivets strukturomvandling förändrar dock behoven, och 
även möjligheterna att genomföra planeringen. Översiktspla-

nen bör därför ge brett handlingsutrymme kring hur mark och 
vatten kan användas, och beskriva olika scenarier för utveck-
lingen. Samtidigt behöver målkonflikter mellan olika aspekter 
på hållbar utveckling utredas. Det är extra viktigt när natur-
mark tas i anspråk för ny bebyggelse och infrastruktur. 

Mariestads tätort
Mariestads tätort är idag både industriellt och kommersiellt 
centrum för invånarna i norra Skaraborg. Mariestad var mellan 
1660 och 1998 residensstad i Skaraborgs län. Tätorten har idag 
knappt 16 000 invånare. Det är främst läget vid Vänern och 
ån Tidan som ger Mariestad dess prägel.  Det vackra läget vid 
Vänern är också skälet till att staden kallas för Vänerns pärla. 
Bebyggelse, anlagda parker och ett levande kulturlandskap 
bidrar till Mariestads egenart.  Gamla stan ligger nära vattnet 
och dess välbevarade och karaktärsfulla miljö betyder mycket 
för Mariestads historia och identitet. 

Bebyggelseutvecklingen i Mariestad tar i stor utsträckning 
fasta på översiktsplanens övergripande principer om att stärka 
infrastrukturnätverk för olika trafikslag och att bygga nytt där 
det redan finns infrastruktur och service. Principerna föresprå-
kar alltså en förtätning av både bebyggelse och olika verksam-
heter, och vill skapa närmare samband mellan stadens olika 
delar. Principerna får även stöd av de styrande principer som 
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Karlslund
16 000 m²

Haggården
3 000 m²

Västeräng
6 000 m²

Kv Murklan, 6
Kv Granen, 5
Kv Apeln, 15      
Kv Björken, 60
Kv Alen, 60
Kv Eken, 35

Sjölyckan 1, 120

V Ekudden, 30
Marieäng, 4
Fiskgjusen, 10
Marieholm C, 6
Kv Spindeln, 27

Katthavsviken
240-300       5.000m²
Johannesberg 1, 2
50-60       15

Mariakvarteren
30-40

Centrumbostäder
70-90

Bantorget
30-40

Sandvikshusen
120-140
4.000 m²

Vadsbohöjden
40-60

Sjölyckan norra, 
350-380

ILLUSTRATION 3.1: Planlagd mark i Mariestads tätort

Sjölyckan

Strandvägen

Katthavet

Centrum

Stockholmsvägen

Bäcken

Södra Ekudden

Radbyn

Grangärdet

Haggården

Sund

Marieforsleden

Göteborgsvägen

1
2

3 
4 

5 

Pågående planuppdrag (bostäder)
Byggrätter i befintliga detaljplaner (bostäder)
Byggrätter i befintliga detaljplaner (verksamheter)

Angivna kvadratmeter avser byggnads-
area, BYA, dvs den markyta byggnaden 
upptar, oavsett antal våningar.

Sjölyckan

Strandvägen

Katthavet
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Radbyn

Grangärdet

Haggården
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2

3 
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5 

Vård/omsorgsboende
Flerbostadshus
Friliggande småhus
Radhus
Skola/förskola/äldreboende
Verksameter
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redovisas i fördjupad översiktsplan Mariestad (Aktivera och 
synliggöra strandlinjen, Koncentrera det koncentrerade och 
Tillgängliggöra på ett nytt sätt)(se illustration 3.2). 

För att säkerställa handlingsutrymme är det samtidigt viktigt 
att ha balans mellan förtätning och en stegvis utbyggnad av 
tätorten. För det första behöver centrala tomter och planlagd-
mark bebyggas (se karta 3.3). Här ingår också att förändra 
verksamhet och innehåll i exempelvis kontorsfastigheter som 
inte längre används. Fastigheter längs med tätortens större 
infartsvägar, exempelvis Stockholmsvägen, Göteborgsvägen 
och Marieforsleden, är prioriterade i det arbetet, eftersom 
möjligheterna att skapa verksamheter och en funktionsblandad 
bebyggelse bedöms vara störst där (se principsektioner som 
redovisar ambitioner och riktlinjer för denna bebyggelse). 

För det andra pekas ett antal områden ut som lämpliga 
för mindre utvidgningar av tätortens bebyggelseområde (se 
karta). När dessa områden byggs ut bör man särskilt över-
väga hur naturvärden och ekosystemtjänster tas tillvara, samt 
hur bebyggelseutvecklingen kan ge bättre tillgänglighet till 
tätortsnära naturmark (se principsektioner som redovisar 
ambitioner och riktlinjer för denna bebyggelse).   

För att balansera mellan förtätning och utvidgning behöver 
man både utveckla de ekonomiska förutsättningarna för ny 
byggnation, även på platser som utgör ett visst motstånd, 
och tydliggöra de ekonomiska, sociala och ekologiska värden 
som naturmarken ger. Faktorer som försvårar förtätning och 
omställning av mark inom tätorten kan exempelvis vara att 
tidigare industrimark behöver åtgärdas och renas innan bebyg-
gelse för annan verksamhet är möjlig, tekniska lösningar som 
hanterar buller från vägtrafik eller motstånd från närboende. 
Andra svårigheter är att hantera det komplexa i att bygga för 
olika verksamheter i samma byggnad, eller att säkerställa bygg-
nation även i tider av svagare ekonomisk tillväxt. 

Bebyggelseutvecklingen innebär också att kommunala verk-
samheter behöver förändras och  byggas ut. Högelidskolan och 
Prismaskolan kan byggas till och lämpliga lokaliseringar för 
nya förskolor är tidigare Kronoparksskolan och en ny förskola 
i Sjölyckan (se karta). Det behövs också ett nytt äldreboende 
och nya platser för särskilt boende. Det finns ett antal lämpliga 
platser för detta, som behöver klargöras i fortsatt utrednings-
arbete. 
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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 förtydli-
gas. Strandområdet förtätas med aktiviteter och program. 
Området är viktigt för invånarnas fritid och rekreation 
och en viktig resurs för förbättrad folkhälsa och utveckling 
av stadens turism och näringsliv. Strandområdet kan sam-
tidigt 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.

Illustrationer av de övergripande 
principerna för Mariestad.

Styrande principer
De övergripande principerna kan ses som sammanfatt-
ningen av FÖP-arbetets tolkning av Vision 2030 och kom-
munens mål för år 2030. Principerna beskriver en strategi 
för att arbeta fokuserat och långsiktigt med det fysiska 
förändringsarbetet i Mariestad. Sammanställningarna re-
dovisar nätverk, samband och relationer som utvecklas i 
planförslagets delprojekt och knyter dem till visionen.

De övergripande principerna beskriver ett synsätt på sta-
den som utgår från relationer mellan stadens delar istället 
för att fokusera på gränser.

Principerna presenteras genom tre illustrationer som var 
och en beskriver olika förutsättningar för stadens föränd-
ring. Dessutom är det viktigt att dessa principer förstås 
med utgångspunkt i regional samverkan.

Illustrationerna syftar till att förtydliga det pågående ar-
betet med Mariestads utveckling och ger därför ingen hel-
hetsbild av utvecklingen. Principerna visar på arbetets fo-
kus 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. Principernas förut-
sättningar och relationer redovisas i tematiska kartor där 
planförslagets delar finns samlade i 11 delprojekt.
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Koncentrera det koncentrerade

Dagens handelsetableringar och verksamheter är i huvud-
sak samlade i centrum och längs Göteborgsvägen – Stock-
holmsvägen. Med direkta kopplingar till centrum, om-
landet och Skaraborgsregionen framstår dessa vägar som 
stadens huvudstråk. 

Stråket har stor potential att ytterligare förtätas med bebyg-
gelse, handel och nya verksamheter. Kulturell och fysisk 
förtätning i centrum samt längs dessa stråk är prioriterade 
i arbetet med staden. Genom att ytterligare koncentrera 
aktiviteter och verksamheter till områden i staden som re-
dan 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 yt-
terligare anledningar för fler att vara på fler platser. En le-
vande stad behöver viktiga mötesplatser och folkliv!

Tillgängliggöra på nytt sätt

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. Ti-
dan är även en mental barriär där vår historia spelar in 
sen lång tid tillbaka. 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.

Därför behövs nya tvärkopplingar som utökar möjlighe-
terna för förtätning av bebyggelse och aktivitet längs med 
strandpromenaden och huvudstråket. Kopplingarna över-
brygger barriärer och binder 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.ILLUSTRATION 3.2: Principer FÖP Mariestads tätort 2013-2030:

1. Aktivera – synliggöra strandlinjen 2. Koncentrera det koncentrerade 3. Tillgängliggöra på nytt sätt
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Östra Grangärdet
70-80

Bäckatorpet
15-20

Södra Ekudden
40-50

Radbyn södra
30-50
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10-15
60-70

Marieforsleden norra
180-220
30-50
10.000m²

Göteborgsvägen
120-140
4.000m²

Båtförvaring

Marieforsleden södra
80-90
30-40
5.000m²

Solcellspark
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33 000 m²

Södra Hindsberg
15 000 m²

Sandbäcken
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Snapen, LIS-
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Marieäng
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Ny föreslagen bebyggelse (bostäder)
Ny föreslagen bebyggelse (verksamheter)
Tätortsnära naturmark
LIS-område
Angivna kvadratmeter avser byggnads-
area, BYA, dvs den markyta byggnaden 
upptar, oavsett antal våningar. 
Observera att angivna siffror är ungefär-
liga.

Vård/omsorgsboende
Flerbostadshus
Friliggande småhus
Radhus
Skola/förskola/äldreboende
Verksameter

Projekt offentlig sektor:
1. Grundskola Prisma 2
2. Förskola
3. Grundskola Högelid 2
4. Reningsverket
5. Äldreboende

ILLUSTRATION 3.3: Föreslagen markanvändning i Mariestads tätort
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Mariefors-
leden

Ahlhagen

Garage/
bod

ParkStockholms-
vägen
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Nybyggnad

Ny byggelse för i huvudsakligen bostadsändamål kan 
med fördel kompletteras med större lokaler i bottenplan 
som ger möjlighet för mindre verksamheter. På så sätt 
kan våningar som ligger nära tra�ken användas för andra 
ändamål och möjligheten till en funktionsblandad 
bebyggelse säkerställas.

Ny bebyggelse längs med Stockholmsvägen behöver 
samordnas med övergripande förändringar av vägens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Bebyggelsen längs med Stockholmsvägen, 
Göteborgsvägen och Marieforsleden har idag olika 
höjder och ett antal högre hus. För de centrala 
fastigheterna längs Stockholmsvägen ses en högre 
bebyggelse som en möjlighet att både förbättra 
ekonomin i enskilda projekt och även ge utblickar 
över vattnet från de översta våningarna.  

För att skapa �exibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid 
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den 
möjliggör för verksamheter och kontor. 

Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta 
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning. 

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver 
samordnas med övergripande förändringar av ledens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Strandlinjen kompletteras med bryggor och 
mindre publika byggnader som ökar 
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för 
målpunkter längs stranden som säkerställer 
allmän tillgänglighet. 

Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet 
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren. 
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter 
i bottenvåningarna. 

Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett 
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan 
privat mark och naturmark. Bebyggelsens möte med naturen 
behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen 
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är 
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där 
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att 
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar 
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.  

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas 
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från 
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver 
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning 
samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltra�kens 
hastigheter. 
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Nybyggnad

Ny byggelse för i huvudsakligen bostadsändamål kan 
med fördel kompletteras med större lokaler i bottenplan 
som ger möjlighet för mindre verksamheter. På så sätt 
kan våningar som ligger nära tra�ken användas för andra 
ändamål och möjligheten till en funktionsblandad 
bebyggelse säkerställas.

Ny bebyggelse längs med Stockholmsvägen behöver 
samordnas med övergripande förändringar av vägens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Bebyggelsen längs med Stockholmsvägen, 
Göteborgsvägen och Marieforsleden har idag olika 
höjder och ett antal högre hus. För de centrala 
fastigheterna längs Stockholmsvägen ses en högre 
bebyggelse som en möjlighet att både förbättra 
ekonomin i enskilda projekt och även ge utblickar 
över vattnet från de översta våningarna.  

För att skapa �exibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid 
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den 
möjliggör för verksamheter och kontor. 

Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta 
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning. 

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver 
samordnas med övergripande förändringar av ledens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Strandlinjen kompletteras med bryggor och 
mindre publika byggnader som ökar 
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för 
målpunkter längs stranden som säkerställer 
allmän tillgänglighet. 

Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet 
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren. 
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter 
i bottenvåningarna. 

Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett 
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan 
privat mark och naturmark. Bebyggelsens möte med naturen 
behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen 
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är 
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där 
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att 
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar 
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.  

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas 
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från 
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver 
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning 
samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltra�kens 
hastigheter. 

Bebyggelseförtätning 
Förtätning av bebyggelsen föreslås framför allt utmed fyra 
stråk: Strandvägen, Stockholmsvägen, Göteborgsvägen och 
Marieforsleden. Dessa vägar ger bäst möjligheter för funk-
tionsblandad bebyggelse på grund av rörelsemönster och 
flöden av människor i staden, och ger dessutom goda förutsätt-
ningar för kollektivtrafiksförsörjning. Samtidigt kan förtätning 
innebära målkonflikter mellan trafikens framkomlighet och 
hastighet om karaktären på vägarna ändras. 

Även verksamhetsområdena Katthavet och Haggården har 
potential för förtätning. Särskilt med tanke på att karaktären 
på verksamheter i dessa områden går mer mot service och 
lättare tillverkning. Förändrade verksamheter ger också mer 
blandat innehåll, där de centrala delarna även kan komplette-
ras med bostäder. 

1. Förtätning Strandvägen / Katthavet

2. Förtätning Stadsgata (Stockholmsvägen)

ILLUSTRATION 3.4:  Rumsliga kvaliteter, bebyggelseförtätning
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1. Förtätning Strandvägen / Katthavet

2. Förtätning Stadsgata (Stockholmsvägen)

STRANDVÄGEN: Tidigare industrimark längs med Strandvägen 
bedöms som mycket lämplig för ny bebyggelse. Det kräver 
dock förändringar av reningsverket som minskar dagens 
skyddsavstånd. 

KATTHAVET är lämpligt för blandad nybebyggelse. Offentlig 
tillgänglighet längs med stranden är mycket betydelsefullt för 
att aktivera strandlinjen och knyta samman stadens olika delar. 

STOCKHOLMSVÄGEN är central för Mariestads stadsbild och 
har redan idag en blandad bebyggelse för både verksamheter 
och bostäder. Förtätning gäller i första hand obebyggda fastig-
heter samt på Johannesbergsområdet.  
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Nybyggnad

Ny byggelse för i huvudsakligen bostadsändamål kan 
med fördel kompletteras med större lokaler i bottenplan 
som ger möjlighet för mindre verksamheter. På så sätt 
kan våningar som ligger nära tra�ken användas för andra 
ändamål och möjligheten till en funktionsblandad 
bebyggelse säkerställas.

Ny bebyggelse längs med Stockholmsvägen behöver 
samordnas med övergripande förändringar av vägens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Bebyggelsen längs med Stockholmsvägen, 
Göteborgsvägen och Marieforsleden har idag olika 
höjder och ett antal högre hus. För de centrala 
fastigheterna längs Stockholmsvägen ses en högre 
bebyggelse som en möjlighet att både förbättra 
ekonomin i enskilda projekt och även ge utblickar 
över vattnet från de översta våningarna.  

För att skapa �exibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid 
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den 
möjliggör för verksamheter och kontor. 

Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta 
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning. 

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver 
samordnas med övergripande förändringar av ledens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Strandlinjen kompletteras med bryggor och 
mindre publika byggnader som ökar 
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för 
målpunkter längs stranden som säkerställer 
allmän tillgänglighet. 

Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet 
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren. 
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter 
i bottenvåningarna. 

Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett 
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan 
privat mark och naturmark. Bebyggelsens möte med naturen 
behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen 
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är 
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där 
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att 
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar 
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.  

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas 
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från 
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver 
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning 
samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltra�kens 
hastigheter. 

1. Förtätning vid stadsgata (Marieforsleden)
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Nybyggnad

Ny byggelse för i huvudsakligen bostadsändamål kan 
med fördel kompletteras med större lokaler i bottenplan 
som ger möjlighet för mindre verksamheter. På så sätt 
kan våningar som ligger nära tra�ken användas för andra 
ändamål och möjligheten till en funktionsblandad 
bebyggelse säkerställas.

Ny bebyggelse längs med Stockholmsvägen behöver 
samordnas med övergripande förändringar av vägens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Bebyggelsen längs med Stockholmsvägen, 
Göteborgsvägen och Marieforsleden har idag olika 
höjder och ett antal högre hus. För de centrala 
fastigheterna längs Stockholmsvägen ses en högre 
bebyggelse som en möjlighet att både förbättra 
ekonomin i enskilda projekt och även ge utblickar 
över vattnet från de översta våningarna.  

För att skapa �exibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid 
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den 
möjliggör för verksamheter och kontor. 

Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta 
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning. 

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver 
samordnas med övergripande förändringar av ledens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Strandlinjen kompletteras med bryggor och 
mindre publika byggnader som ökar 
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för 
målpunkter längs stranden som säkerställer 
allmän tillgänglighet. 

Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet 
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren. 
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter 
i bottenvåningarna. 

Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett 
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan 
privat mark och naturmark. Bebyggelsens möte med naturen 
behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen 
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är 
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där 
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att 
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar 
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.  

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas 
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från 
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver 
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning 
samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltra�kens 
hastigheter. 

3. Förtätning vid stadsgata (Marieforsleden)

ILLUSTRATION 3.5:  Rumsliga kvaliteter, bebyggelseförtätning

GÖTEBORGSVÄGEN är viktigt för snabb kommunikation till 
och från Mariestad. Samtidigt ger detta möjlighet till successiv 
förtätning. 

MARIEFORSLEDEN är i dag Mariestads genomfartsled och 
ringväg, med stor betydelse för att knyta samman stadens olika 
delar. Förtätning gäller i första hand området nära Alhagen, 
där närheten till Mariestads centrum och Vänern ger förutsätt-
ningar för bebyggelseutveckling. 
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Nya bebyggelseområden på naturmark 
Översiktsplanen pekar även ut ett antal nya områden som kan 
bli aktuella för bebyggelseutveckling (se karta). Dessa områden 
ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Ambitio-
nen är att ny bebyggelse ska leda till förbättrad tillgänglighet 
till tätortsnära naturmark, trots att naturmark tas i anspråk. 
Naturmarkens ekologiska, sociala och ekonomiska värden ska 
särskilt beaktas vid utbyggnad inom dessa områden. Ökad 
tillgänglighet ska säkerställas genom att gränsområdet mot 
naturmark utformas med särskild vikt på allmänhetens till-
gänglighet (se principsektioner). 

SJÖLYCKAN är Mariestads största nybyggnadsområde och är 
indelat i flera etapper. Arbetet med de första delarna pågår och 
området kommer successivt att tas i anspråk. Kommunens 
ambition är varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer. 

GRANGÄRDET pekas ut som möjligt för ny bebyggelse, fram-
för allt för att knyta samman befintlig bebyggelse i Ladukärr 
och Grangärdet. Området ligger nära befintliga skolor. Bibe-
hållen tillgänglighet till tätortsnära naturmark är viktigt. 

SUND är utpekat som nytt verksamhetsområde i anslutning 
till E20. Osäkerhet kring exakt dragning av vägen har fördröjt 
planprocessen. Tillgänglighet längs med Tidan är viktigt 
att beakta vid utbyggnad av området. Dessutom behövs en 
utbyggnadsstrategi som gör det möjligt att använda obebyggd 
jordbruksmark parallellt med att området etableras. 

HAGGÅRDEN är också utpekat som nytt verksamhetsområde i 
anslutning till E20. Området pekas i första hand ut för  
handelsändamål.  

RADBYN ger möjlighet för en stegvis utbyggnad av bostadsbe-
byggelsen söder om Mariestad.

SÖDRA EKUDDEN bedöms som ett lämpligt utbyggnads-
område för att knyta samman Västra skogen, Lockerud och 
Bråten med Ekuddenområdet. Bibehållen tillgänglighet till 
tätortsnära naturmark är viktigt vid detaljerad planering av 
området. 

BÄCKEN ses som ett område som genom byggnation kan 
renodla bebyggelsens avslutning mot Ekuddens fritidsområde 
och naturskyddsområde. 
.
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Nybyggnad

Ny byggelse för i huvudsakligen bostadsändamål kan 
med fördel kompletteras med större lokaler i bottenplan 
som ger möjlighet för mindre verksamheter. På så sätt 
kan våningar som ligger nära tra�ken användas för andra 
ändamål och möjligheten till en funktionsblandad 
bebyggelse säkerställas.

Ny bebyggelse längs med Stockholmsvägen behöver 
samordnas med övergripande förändringar av vägens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Bebyggelsen längs med Stockholmsvägen, 
Göteborgsvägen och Marieforsleden har idag olika 
höjder och ett antal högre hus. För de centrala 
fastigheterna längs Stockholmsvägen ses en högre 
bebyggelse som en möjlighet att både förbättra 
ekonomin i enskilda projekt och även ge utblickar 
över vattnet från de översta våningarna.  

För att skapa �exibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid 
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den 
möjliggör för verksamheter och kontor. 

Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta 
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning. 

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver 
samordnas med övergripande förändringar av ledens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Strandlinjen kompletteras med bryggor och 
mindre publika byggnader som ökar 
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för 
målpunkter längs stranden som säkerställer 
allmän tillgänglighet. 

Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet 
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren. 
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter 
i bottenvåningarna. 

Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett 
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan 
privat mark och naturmark. Bebyggelsens möte med naturen 
behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen 
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är 
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där 
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att 
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar 
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.  

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas 
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från 
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver 
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning 
samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltra�kens 
hastigheter. 

Utbyggnad på naturmark (Sandviksvägen)
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Nybyggnad

Ny byggelse för i huvudsakligen bostadsändamål kan 
med fördel kompletteras med större lokaler i bottenplan 
som ger möjlighet för mindre verksamheter. På så sätt 
kan våningar som ligger nära tra�ken användas för andra 
ändamål och möjligheten till en funktionsblandad 
bebyggelse säkerställas.

Ny bebyggelse längs med Stockholmsvägen behöver 
samordnas med övergripande förändringar av vägens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Bebyggelsen längs med Stockholmsvägen, 
Göteborgsvägen och Marieforsleden har idag olika 
höjder och ett antal högre hus. För de centrala 
fastigheterna längs Stockholmsvägen ses en högre 
bebyggelse som en möjlighet att både förbättra 
ekonomin i enskilda projekt och även ge utblickar 
över vattnet från de översta våningarna.  

För att skapa �exibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid 
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den 
möjliggör för verksamheter och kontor. 

Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta 
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning. 

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver 
samordnas med övergripande förändringar av ledens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Strandlinjen kompletteras med bryggor och 
mindre publika byggnader som ökar 
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för 
målpunkter längs stranden som säkerställer 
allmän tillgänglighet. 

Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet 
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren. 
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter 
i bottenvåningarna. 

Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett 
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan 
privat mark och naturmark. Bebyggelsens möte med naturen 
behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen 
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är 
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där 
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att 
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar 
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.  

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas 
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från 
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver 
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning 
samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltra�kens 
hastigheter. 
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Nybyggnad

Ny byggelse för i huvudsakligen bostadsändamål kan 
med fördel kompletteras med större lokaler i bottenplan 
som ger möjlighet för mindre verksamheter. På så sätt 
kan våningar som ligger nära tra�ken användas för andra 
ändamål och möjligheten till en funktionsblandad 
bebyggelse säkerställas.

Ny bebyggelse längs med Stockholmsvägen behöver 
samordnas med övergripande förändringar av vägens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Bebyggelsen längs med Stockholmsvägen, 
Göteborgsvägen och Marieforsleden har idag olika 
höjder och ett antal högre hus. För de centrala 
fastigheterna längs Stockholmsvägen ses en högre 
bebyggelse som en möjlighet att både förbättra 
ekonomin i enskilda projekt och även ge utblickar 
över vattnet från de översta våningarna.  

För att skapa �exibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid 
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den 
möjliggör för verksamheter och kontor. 

Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta 
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning. 

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver 
samordnas med övergripande förändringar av ledens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Strandlinjen kompletteras med bryggor och 
mindre publika byggnader som ökar 
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för 
målpunkter längs stranden som säkerställer 
allmän tillgänglighet. 

Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet 
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren. 
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter 
i bottenvåningarna. 

Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett 
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan 
privat mark och naturmark. Bebyggelsens möte med naturen 
behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen 
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är 
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där 
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att 
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar 
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.  

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas 
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från 
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver 
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning 
samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltra�kens 
hastigheter. 

Utbyggnad på naturmark (Bäcken)

Utbyggnad på naturmark (Södra Ekudden)

ILLUSTRATION 3.6:  Rumsliga kvaliteter, bebyggelse på naturmark
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De mindre tätorterna
De sju mindre orterna i Mariestads kommun har olika stor 
tillgång till planlagd mark för bebyggelseutveckling. I Sjötorp 
och Lyrestad är tillgången god både när det gäller enbostads- 
och flerbostadshus (se karta). De kommunala verksamheterna 
bedöms som tillräckliga även efter den bebyggelseutveckling 
som översiktsplanen föreslår. Samtidigt är det viktigt att 
modeller utvecklas för hur skola, vård, omsorg och kultur över 
tid kan säkerställas i de mindre orterna även om befolkningen 
minskar. Detta gäller även för bibehållen service, exempelvis 
affär, utlämningsservice för post, restaurang/kafé och drivme-
delsförsäljning. 

För övrigt är det mycket viktigt att tillgängligheten till 
tätortsnära naturmark säkerställs även i de mindre orterna. 
Därför behövs en successiv utbyggnad av gång- och cykelstråk 
även på landsbygden (se karta).  

Sjötorp
Sjötorp ligger vid Göta kanals utlopp i Vänern. Samhället har 
cirka 460 invånare. Sjötorp växte snabbt när kanalen bygg-
des ut och har historiskt varit starkt knuten till dess drift och 
underhåll. Sjötorps varv med byggnader och torrdocka är 
välbevarat. Tillsammans med slussar, magasin, vaktboställen 
och tjänstemannavillor ger det samhället dess karaktär. 

Turismen dominerar idag kanaltrafiken och i hamnbas-
sängen finns en betydande småbåtshamn. Större arbetsplat-
ser saknas och många Sjötorpsbor arbetspendlar till i första 
hand Mariestads tätort. Bostadsbebyggelsen har till större 
delen uppförts efter 1950. Viss tomtreserv finns inom antagna 
detaljplaner. I samhället finns förskola och närmaste skola 
finns i Lyrestad. Avståndet till Lyrestad är sex kilometer. 
Sjötorp är en viktig serviceplats för turismen längs kanalen.

FÖRSLAG: Befintliga planer ger utrymme för ny bebyggelse. 
Området runt slussarna och längs kanalen är dock intressant 
som utvecklingsområde med koppling till besöksnäring och 
centrumverksamhet (se karta). Naturmark norr och söder om 
tätorten utgör viktiga rekreationsområden och ska bevaras som 
tätortsnära naturmark. Sjötorp finns utpekat i kommunens 
LIS-plan för att ge utrymme för den lokala utvecklingen. 
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Lyrestad
Lyrestad ligger vid korsningen mellan Göta kanal och E20, 
cirka 15 kilometer nordost om Mariestads tätort. Samhället 
har 460 invånare. Även Kinnekullebanan korsar kanalen i 
Lyrestad. 

Göta kanals byggherre Baltzar von Platen hade stora planer 
på att anlägga en stad i Lyrestad. Så blev det inte, men det stora 
hamnmagasinet vittnar om hur viktigt Lyrestad var för trans-
portnäringen. I samhället finns flera industrier och Lyrestad 
har ett omfattande serviceutbud med bland annat dagligva-
rubutik, kafé och resturang, skola, förskola, fritidshem och 
anläggningar för idrottsändamål. Bebyggelsen har till största 
delen tillkommit efter 1960. Planlagd mark för bostäder och 
industri finns. Kommunikationsläget är gynnsamt för utveck-
ling av turismnäringen.

FÖRSLAG: I Lyrestad finns god planberedskap för enfamiljs-
hus. Området längs med kanalen bedöms som intressant för 
utveckling av verksamhet med anknytning till besöksverk-
samhet och turism (se karta). Översiktsplanen föreslår dock 
vissa planändringar i samhällets nordvästra del för att stärka 
kopplingarna mellan bostadsbebyggelsen och kanalen. 

Tätortsnära naturmark norr om samhället är betydelsefull 
för tillgängligheten till lokala rekreationsområden. För att 
bevara Lyrestads historiska karaktär norr om Göta kanal, och 
det öppna landskapsrummet söder om kanalen, förespråkas 
att bebyggelseutvecklingen sker norr och öster om kanalen och 
att jordbruksmarken söder och väster om kanalen sparas med 
långa siktlinjer mot söder och sydväst. 
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Ullervad 
Ullervads strategiska placering vid det bästa vadet över Tidan 
gjorde tidigt platsen värdefull som knutpunkt. Under medel-
tiden gick den viktiga Eriksgatan över Ullervad på sin sträck-
ning norrut. Som handelsplats var Ullervad en föregångare till 
Mariestad, men miste sin betydelse vid stadens tillkomst. 

Dagens bebyggelse är i huvudsak samlad väster om kyrkan. 
De kulturhistoriska miljöerna är knutna till området runt 
kyrkan, prästgården och skolan. Vid Kottholmen i Tidan finns 
ett fornlämningsrikt område med rösen och fornåkrar. Områ-
det längs Tidan och skogsområdet öster om väg 201 är viktiga 
rekreationsmiljöer. 

Ullervad har begränsat med planlagd mark för ny bebyggelse. 
Skola, förskola och äldreboende, idrottsplats samt ett rikt 
föreningsliv gör att Ullervad bedöms som lämpligt för bebyg-
gelseutveckling. 

FÖRSLAG: Översiktsplanen pekar ut nya områden för bebyg-
gelse längs med Ullervadsvägen. Bebyggelse med blandade 
upplåtelseformer och bostäder behövs för att få igång lokala 
flyttkedjor i Ullervad. Översiktplanens strategiska projekt 
ska undersöka om man genom nya samverkansformer mellan 
kommun och civilsamhälle kan möjliggöra för lokal handel i 
Ullervad. Tillgängligheten längs Tidan kan blir bättre av att 
man underhåller befintliga stigar och planerar nya. Längs med 
Tidan kan man skapa ett sammanhängande rörelsestråk genom 
det annars otillgängliga åkerlandskapet. 

Anslutningsmöjligheterna till riksväg 26 och pendelparke-
ring ska utvecklas.
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Lugnås
Lugnås tätort ligger vid E20 och Kinnekullebanan. Den äldsta 
delen, Björsäters radby med sin två kilometer långa bygata, var 
förr en del av kungsvägen mellan Stockholm och Göteborg. 

Byns struktur är oförändrade sedan 1600-talet eftersom skif-
tena på 1700- och 1800-talet inte medförde att byn sprängdes. 
De utskiftade gårdarna lades längs bygatan, i norr och söder. 
Byn har ett mycket högt kulturvärde och är klassad som riksin-
tresse. Områdesbestämmelser antogs 1999. 

Lugnås stationssamhälle med cirka 680 invånare har i 
huvudsak modern bebyggelse. I samhället finns skola, förskola, 
fritidshem, idrottsplats samt servicebutik och restaurang i 
anslutning till E20. Samhället expanderade snabbt under 
1960- och 1970-talet, men tillväxten stannade av under 1990-
talet. Nimbus båttillverkning är ortens största arbetsplats. 
Placeringen vid E20 och Kinnekullebanans hållplats ger goda 
förutsättningar för arbetspendling. 

Lugnåsberget med Minnesfjället är en äldre bybildning som 
går tillbaka till medeltiden. Tillverkningen av kvarnstenar var 
betydande till början av 1900-talet. Gruvan är en industrihis-
torisk sevärdhet som i samverkan med Björsäters radby har hög 
potential för utveckling av kulturturismen i området. Höga 
naturvärden motiverar att klassningen som riksintresse omfat-
tar både natur- och kulturvärden.

FÖRSLAG: Även Lugnås har begränsat med planlagd mark för 
nya bostäder. Översiktsplanen pekar ut områden i nära anslut-
ning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. För att även 
fortsättningsvis säkerställa ett lokalt handels- och serviceutbud 
är den detaljerade utformningen av E20 förbi Lugnås avgö-
rande. 

Tillgången till tätortsnära naturmark är dålig på grund av att 
E20 skapar en kraftig barriär mot söder och Lugnåsberget. Idag 
finns en undergång men passagemöjligheterna för gång och 
cykel behöver utvecklas vid ombyggnation av E20. Åtgärder 
som även ökar tillgängligheten till åkerlandskapet bedöms 
viktiga för att stärka de lokala boendekvaliteterna. Detta kan 
ske genom att mark sparas längs diken och att angöringsvägar 
för jordbruksverksamhet även kan användas för att röra sig i 
landskapet. Gång- och cykelvägar till Vänern och vidare till 
Mariestad kan ytterligare stärka den lokala boendemiljön. 
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Bystrukturer
 

I detta kapitel följer beskrivningar och förslag på bebyggelse-
utveckling i kommunens tätorter med agrara bystrukturer. En 
agrar bystruktur innebär att byn formats av en lång odlingshis-
toria och där centrum utgörs av bygdens tidigare sockenområ-
den, herrgårdsmiljöer och allmogebebyggelse.

Tidavad och Odensåker
Som namnet antyder ligger Tidavad vid ett gammalt vadställe 
över Tidan på den gamla häradsvägen mellan Mariestad och 
Skövde. I Tidavads församling bor cirka 280 personer. 

Tidavads kyrkby har anor från medeltiden. Byn har succes-
sivt utvecklats till serviceort för kringliggande jordbruksbygd. 
Runt kyrkan finns den äldsta bebyggelsen med en före detta 
affär och tidstypisk sekelskiftesbebyggelse, bland annat ett 
unikt och bevarat urmakeri. Skola och modernare bostadsbe-
byggelse har uppförts i den södra delen. 

I samhället finns skola, förskola och fritidshem. Cirka fyra 
kilometer söder om Tidavad, vid Tidans utlopp från fågelsjön 
Östen, ligger Odensåker, som är en av de mer kända kyrkby-
arna i kommunen. Vid kyrkan finns Klockarbolets bymiljö 
från 1600- och 1700-talet. I den renoverade ladugården Logår-
den strax intill finns kafé och bygdemuseum. Logården är 
också utgångspunkt för den 30 kilometer långa Östenrundan.

Hasslerör
Tätorten har vuxit fram som centrum i en gammal kulturbygd, 
där konkurrensen mellan åker- och byggnadsmark är tydlig: 
Bebyggelsen är uppdelad i tre områden med åkrar emellan. 
Samhället ligger utmed E20 cirka åtta kilometer norr om 
Mariestad. 160 personer bor här, vilket är hälften så många som 
vid millennieskiftet. 

Servicen är väl utbyggd med bland annat skola och fritids-
hem. Genom den nya gångtunneln under E20 har den 
kommersiella servicen vid bensinstationen gjorts tillgänglig på 
ett trafiksäkert sätt. 

I det mellersta bostadsområdet är bebyggelsen från 1800-
talet. Det norra byggdes under 1950- och 1960-talet och det 
södra området tillkom på 1960- och 1970-talet. De flesta invå-
nare pendlar till arbetsplatser i Mariestad. I Hasslerör finns en 

Ullervad

Lugnås

Sjötorp

Lyrestad

Hasslerör

Torsö

Tidavad

Odensåker

Industrigatan/Norrgatan
3

Ställplats +

Ställplats +

Ställplats +

Ställplats +

Rudbergsvägen
14

Vattentornet
9

Norra Sjötorp
14

Åvägen
6

Jonstorpsvägen
3

Kinnekullevägen
7

Södra Sjötorp
12

Ullervadsvägen Ö
8

Ullervadsvägen V
18

Skola, Förskola

Skola, Förskola

Idrottsplats

Skola, Förskola

Skola, Förskola

Hållplats

Förskola

Äldreboende

Förskola

Göta kanal

Göta kanal

Idrottsplats

Rösslingen
Tätortsnära naturmark
El-ljusspår

Tidan
Tätortsnära naturmark

Tätortsnära naturmark

Tätortsnära naturmark
El-ljusspår

Tätortsnära naturmark

Tätortsnära 
naturmark

Hållplats

Centrum
6

Äldreboende

E20 ny tra�kplats

Skola

Logården

Logårdens naturreservat

Östens naturreservat

Områdesbestämmelser
för Odensåker
1493-P68

Hållplats

Skola

Fredslund
7

Hasslerörsvägen S
5

Hasslerör
4

Tidavad
5

Tidan
4

Käckestad
10

Tätortsnära naturmark

Fritidsområde

Hasslerörsvägen N
12

Smörbollsvägen
24

Norrliden
30

Hässlestadsvägen
10-15

Odensåker
6-10

Solbacken
3-5

Skatåsen
10-15

Ullervad

Lugnås

Sjötorp

Lyrestad

Hasslerör

Torsö

Tidavad

Odensåker

Industrigatan/Norrgatan
3

Ställplats +

Ställplats +

Ställplats +

Ställplats +

Rudbergsvägen
14

Vattentornet
9

Norra Sjötorp
14

Åvägen
6

Jonstorpsvägen
3

Kinnekullevägen
7

Södra Sjötorp
12

Ullervadsvägen Ö
8

Ullervadsvägen V
18

Skola, Förskola

Skola, Förskola

Idrottsplats

Skola, Förskola

Skola, Förskola

Hållplats

Förskola

Äldreboende

Förskola

Göta kanal

Göta kanal

Idrottsplats

Rösslingen
Tätortsnära naturmark
El-ljusspår

Tidan
Tätortsnära naturmark

Tätortsnära naturmark

Tätortsnära naturmark
El-ljusspår

Tätortsnära naturmark

Tätortsnära 
naturmark

Hållplats

Centrum
6

Äldreboende

E20 ny tra�kplats

Skola

Logården

Logårdens naturreservat

Östens naturreservat

Områdesbestämmelser
för Odensåker
1493-P68

Hållplats

Skola

Fredslund
7

Hasslerörsvägen S
5

Hasslerör
4

Tidavad
5

Tidan
4

Käckestad
10

Tätortsnära naturmark

Fritidsområde

Hasslerörsvägen N
12

Smörbollsvägen
24

Norrliden
30

Hässlestadsvägen
10-15

Odensåker
6-10

Solbacken
3-5

Skatåsen
10-15

ILLUSTRATION 3.10:  Utveckling i Tidavad
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hållplats på Kinnekullebanan. Hasslerör kommer att beröras 
av ny dragning av E20. Att detaljerat utforma anslutande vägar 
samt lokalvägar är viktig för att samordna infrastruktur med 
bebyggelsemönster och minimera ingreppen på jordbruk-
smark. 

Torsö
Torsö är den största ön i Vänern. Ön är sedan 1994 förbunden 
med fastlandet via en cirka en kilometer lång bro. Den bofasta 
befolkningen uppgår till cirka 560 personer. På ön finns cirka 
200 fritidsfastigheter. På ön finns Torsö skärgårdsskola med 
elever från F-6, fritidshem samt förskola. 

Torsö är en gammal jordbruksbygd och näringslivet består 
fortfarande till stor del av jord- och skogsbruk. Torsö har goda 
betingelser för odling av grödor och specialkulturer som kräver 
lång växtsäsong. Ön har många orörda stränder med möjlighe-
ter till bad och fiske. På några ställen finns mindre båthamnar. 

Många besöker Torsö över dagen för bad och annat frilufts-
liv, eller för att ta färjan till Brommö. Potentialen för utökad 
turism är stor.  

Torsö kyrkby är en ur kulturmiljösynpunkt intressant 
bebyggelse- och fornlämningsmiljö. Området ligger på en svag 
nord-sydlig höjdsträckning på södra delen av Torsö och består 
av de tre byarna Bölstad, Hov och Skeberga. Några egentliga 
bygränser finns inte längre utan bebyggelsen bildar en lång, om 
än gles, radby. Landskapsbilden är öppen och omfattar odlade 
fält, ängs- och betesmarker. Omkring Skeberga och väster om 
Bölstad förekommer större lövskogsbestånd. Området är rikt 
på fasta fornlämningar. På Bölstads marker finns en skeppssätt-
ning bestående av ett tiotal stenar. Vid Skeberga finns gravfält 
med högar eller jordblandade rösen från järnåldern samt en 
fångstgrop. Inom Horns gamla bymark finns gravfält med ett 
flertal markanta högar. 

Bebyggelsen har till stor del behållit sina karaktäristiska drag. 
Tyngdpunkten för området ligger kring sockenkyrkan på grän-
sen mellan Hov och Bölstad. På östra sidan av Brommö, vid 
Brommösund, ligger Brommö egendom, som vid 1800-talets 
början blev säte för en av Skaraborgs två glasindustrier: Bromö 
Glasbruk. Glasbruket lades ned 1879 och idag återstår endast 
lämningar av den omfattande verksamheten. Bromö Glasbruk 
hör till kommunens äldsta industriminnen. Miljön är av stort 
kulturhistoriskt intresse.
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ILLUSTRATION 3.12:  Utveckling i Hassle

ILLUSTRATION 3.13:  Utveckling med nya bostäder på Torsö
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Landsvägarnas radby-strukturer 
Förutom de relativt tydliga bystrukturerna som nämnts ovan 
finns en stor mängd bebyggelse som är glest utspridd längs 
kommunens mindre landsvägar. Denna bebyggelse är mycket 
varierad. Översiktsplanen föreslår att bebyggelseutvecklingen 
i de agrara byarna och glesare radbystrukturerna i första hand 
sker utifrån befintliga byggnadsmönster och bebyggelsetradi-
tioner. 

De flesta bystrukturerna är belägna på åsar i åkerlandskapet 
eller i gränsområdet mellan jord- och skogsbruksmark. Det 
beror ofta på att åsarna och kantzonerna har ett lägre värde 
som jordbruksmark och ger en bra placering sett till vind-
förhållanden, mikroklimat och översvämningsrisker. Det är 
därmed klokt att även i fortsättningen lokalisera ny bebyggelse 
på detta sätt. 

Även infrastrukturförsörjning som kollektivtrafik, VA-sys-
tem och fiber kan effektiviseras om bebyggelsen ordnas i en 
modern radbystruktur. Radbyns dubbelsidighet mellan väg 
och öppet landskap bedöms även ge stora boendekvaliteter 
som efterfrågas för boende på landsbygden. Det är också bra 
för landsbygdens kulturhistoriskt värdefulla miljöer att följa 
historiska sätt att placera bebyggelsen. 
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Ny byggelse för i huvudsakligen bostadsändamål kan 
med fördel kompletteras med större lokaler i bottenplan 
som ger möjlighet för mindre verksamheter. På så sätt 
kan våningar som ligger nära tra�ken användas för andra 
ändamål och möjligheten till en funktionsblandad 
bebyggelse säkerställas.

Ny bebyggelse längs med Stockholmsvägen behöver 
samordnas med övergripande förändringar av vägens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Bebyggelsen längs med Stockholmsvägen, 
Göteborgsvägen och Marieforsleden har idag olika 
höjder och ett antal högre hus. För de centrala 
fastigheterna längs Stockholmsvägen ses en högre 
bebyggelse som en möjlighet att både förbättra 
ekonomin i enskilda projekt och även ge utblickar 
över vattnet från de översta våningarna.  

För att skapa �exibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid 
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den 
möjliggör för verksamheter och kontor. 

Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta 
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning. 

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver 
samordnas med övergripande förändringar av ledens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Strandlinjen kompletteras med bryggor och 
mindre publika byggnader som ökar 
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för 
målpunkter längs stranden som säkerställer 
allmän tillgänglighet. 

Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet 
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren. 
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter 
i bottenvåningarna. 

Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett 
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan 
privat mark och naturmark. Bebyggelsens möte med naturen 
behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen 
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är 
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där 
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att 
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar 
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.  

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas 
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från 
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver 
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning 
samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltra�kens 
hastigheter. 

ILLUSTRATION 3.14: Principsektion för bebyggelse i 
radbystruktur

Fritidshusområden
Befintlig fritidsbebyggelse är relativt jämnt fördelad över 
kommunen. En stor del är tidigare torpstugor och mindre 
bostadshus. En viss koncentration finns vid Brommösund, 
Sundsören och Hemmingstorp, vid norra delen av Mariestads-
sjön samt längs Vänerstranden vid Askevik norr om Sjötorp. 
Andra områden för fritidshusbebyggelse finns vid Sjöängen, 
väster om Mariestad, vid Sundet och Bölstad på Torsö samt på 
Dillö.

Tidigare fritidshusområden används allt mer som åretrunt-
bostäder och har i många fall blivit permanentboende. Detta är 
en utveckling som ställer högre krav på den kommunala servi-
cen, där exempelvis hemtjänsten får längre resor. Befintliga 
fritidshusområden ligger till stor del till grund för utpekade 
LIS-områden.   
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LIS-områden
I Mariestads kommun finns nio utpekade områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden – tematiskt 
tillägg till ÖP, 2011). Att ett område pekas ut som LIS-område 
gör att det finns skäl att lätta på exploateringsförbudet som 
annars gäller inom strandskyddsområden. LIS-planen som 
antogs 2011 beskriver hur viktiga strandnära lägen är för att 
stimulera kommunens ekonomiska utveckling. Den redovisar 
LIS-områden för 1,7 procent av kommunens stränders totala 
längd (724 kilometer). 

Följande nio områden har studerats och avgränsats för olika 
ändamål (se vidstående illustration).

1. Askevik
2. Moviken
3. Sjötorp utmed Vänern och Göta kanal
4. Lyrestad utmed Göta kanal
5. Sundsören-Ekenäs
6. Kryparetorp-Klippingsberg
7. Torsö bygdegård
8. Laxhall-Brommösund
9. Sjöängen
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Ny byggelse för i huvudsakligen bostadsändamål kan 
med fördel kompletteras med större lokaler i bottenplan 
som ger möjlighet för mindre verksamheter. På så sätt 
kan våningar som ligger nära tra�ken användas för andra 
ändamål och möjligheten till en funktionsblandad 
bebyggelse säkerställas.

Ny bebyggelse längs med Stockholmsvägen behöver 
samordnas med övergripande förändringar av vägens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Bebyggelsen längs med Stockholmsvägen, 
Göteborgsvägen och Marieforsleden har idag olika 
höjder och ett antal högre hus. För de centrala 
fastigheterna längs Stockholmsvägen ses en högre 
bebyggelse som en möjlighet att både förbättra 
ekonomin i enskilda projekt och även ge utblickar 
över vattnet från de översta våningarna.  

För att skapa �exibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid 
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den 
möjliggör för verksamheter och kontor. 

Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta 
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning. 

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver 
samordnas med övergripande förändringar av ledens 
karaktär från genomfartsled till gata. För denna 
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens 
placering och utformning samspela för att ge önskad 
effekt på till exempel biltra�kens hastigheter. 

Strandlinjen kompletteras med bryggor och 
mindre publika byggnader som ökar 
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för 
målpunkter längs stranden som säkerställer 
allmän tillgänglighet. 

Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet 
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren. 
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter 
i bottenvåningarna. 

Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett 
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan 
privat mark och naturmark. Bebyggelsens möte med naturen 
behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen 
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är 
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där 
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att 
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar 
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.  

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas 
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från 
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver 
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning 
samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltra�kens 
hastigheter. 

ILLUSTRATION 3.16: Principsektion för bebyggelse vid 
LIS-område

Det finns ett starkt behov av att stärka den nordöstra länsdelen 
i alla avseenden som kommunens prioriterade insatsområden 
antyder. I arbetet med att stärka landsbygden, särskilt den 
norra kommun- och länsdelen, är både Vänern och Göta kanal 
viktiga ingredienser. Vatten har alltid lockat människor till 
både bosättning, friluftsliv och näringsverksamhet av olika 
slag. 

Genom att i översiktsplanen peka ut områden med vatten-
kontakt som är av intresse för boende, friluftsliv och närings-
liv kan möjligheter till etableringar göras. Dessa så kallade 
LIS-områden kan bidra till att locka nya invånare och verk-
samheter till kommunen. Indirekt medför de att landsbygden 
stärks och att befintlig service kan behållas eller stärkas. Som 
exempel kan nämnas livsmedelsbutiker, barnomsorg, kollek-
tivtrafik och bättre vägar. Tillsammans med motsvarande 
arbeten i angränsande kommuner bidrar detta till att stärka 
hela den norra länsdelen.

LIS-planens utpekade områden följer översiktsplanens 
övergripande principer om att lokalisera nya etableringar till de 
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ILLUSTRATION 3.15:  LIS-områden
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stråk där det redan finns bebyggelseetableringar och förut-
sättningar för en effektiv infrastrukturförsörjning. Utpekade 
områden har också studerats med utgångspunkt i en risk- och 
sårbarhetsutredning kring förändrat klimat, betydelsen av 
allemansrätten, värden för djur- och växtliv samt innebörden 
av strandskyddets syften.

LIS-utredningsområden
Som tillägg till de nio områden som beskrivs i kommunens 
LIS-plan pekar översiktsplanen ut tre nya utredningsområ-
den för LIS. Dessa är områden som kommunen vill utreda 
genom fortsatt planarbete och revidering av LIS-planen. Mot 
bakgrund av befintlig infrastruktur och funktioner ses Sjöberg, 
Snapen och västra Torsö som områden med potential för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

SJÖBERG Nära väg 2735, som används flitigt av turister för 
resor till och från Kinnekulle och Mariestad, finns Sjöbergs 
säteri. Närheten till vägen, det natursköna läget och tillgången 
till befintlig bebyggelse kring säteriet ger förutsättningar för 
utveckling som knyter an till besöksnäring och marin verksam-
het. Huvudbyggnaden i området uppges i sina äldre delar vara 
från 1600-talets senare del. 

Under 1760-talet genomfördes en betydande ombyggnad 
och renovering. Bland ekonomibyggnaderna märks en ansen-
lig ladugård från 1895 i tegel och regelverk, samt en samtida 
timrad stallbyggnad. Strax sydost om ekonomibyggnaderna 
uppfördes 1991 det första vindkraftverket i kommunen. Till 
Sjöberg hör ett stort antal torp, i huvudsak förlagda till skogs-
arealerna norr om gården. Av särskilt intresse är dubbeltorpet 
Gatan, ett av få exempel i kommunen.

SNAPEN Friluftsområdet Snapen norr om Mariestads tätort. 
Befintlig fritids-och friluftsverksamhet samt närhet till tätorten 
ger förutsättningar för att utveckla verksamheter med koppling 
till vattenverksamhet och friluftsaktiviteter. 

VÄSTRA TORSÖ Området söder om Laxhall ses som ett område 
med potential för landsbygdsutveckling. Området behöver 
göras mer tillgängligt genom att väginfrastrukturen längs 
med vattnet knyts samman och öppnas för passage från Södra 
Torsö. 
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ILLUSTRATION 3.20: Planlagd mark och förslag på ny bebyggelse
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Ställningstaganden bebyggelse
 ȫ Ny bebyggelse ska lokaliseras nära befintlig infrastruktur,  
avfallshantering och offentlig service.

 ȫ Förvaltning av befintlig bebyggelse ska ske så att lokala 
värden stärks och en långsiktigt hållbar utveckling 
säkerställs.

 ȫ Kommunen ska arbeta för en bebyggelsestruktur som 
ger stöd för kommunens utveckling och en balanserad 
bebyggelseutveckling. Områden med ett ensidigt 
bostadsutbud bör kompletteras med den typ av bostäder 
och upplåtelseformer som är underrepresenterade.

 ȫ I kommunens bostadsförsörjningsprogram ska strategier 
finnas för att tillgodose olika gruppers behov av 
boendeformer. 

 ȫ Bebyggelseutvecklingen ska kopplas till 
väginfrastrukturen.  Kommunen ska verka för att 
förstärka det småskaliga nätverket av väginfrastruktur.

 ȫ Ny bebyggelse ska främja hållbara livsstilar och 
säkerställa energieffektivitet i både produktions- och 
driftskede, till exempel förnybar energi.

 ȫ Kommunen ska testa nya byggnationsmodeller som 
involverar aktörer från offentlig, privat och ideell sektor 
och på så vis säkertställa nybyggnad och ombyggnad av 
bebyggelsen.

 ȫ Kommunen avser att i första hand verka för förtätning 
inom redan bebyggda områden innan ny naturmark tas 
i anspråk. 

 ȫ Vid förtätning i staden ska viktiga grönområden bevaras 
och återhämtningsförmågan beaktas. Ny grönstruktur 
bör även tillkomma och utvecklas i samband med att 
staden växer. 

 ȫ Kommunen ska i fortsatt planering ta fram en fördjupad 
översiktsplan som behandlar genomförande och 
prioriteringsordning av utpekade LIS-områden.
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Utredningsområdet är ett område längs med E20 mellan Götene och Mariestad. 

Omfattningen av detta utredningsområde är framtaget av Trafikverket i ett tidigare skede 

och har begränsats för att ta hänsyn till bland annat väglängd, miljövärden, landskapet och 

befintlig infrastruktur och samhällen. Bland annat begränsas utredningsområdet av 

slättlandskapet öster om Brännebrona, Lugnåsberget och Kinnekullebanan samt orten 

Lugnås med stationsområde.  

Projektets geografiska avgränsningar och utredningsområde framgår av Figur 22. 

Bedömningen av miljöeffekter och konsekvenser kommer att göras för åtgärdernas 

influensområde, vilket motsvarar det område som på ett eller annat sätt kan påverkas av 

föreslagna åtgärder. Influensområdets storlek varierar beroende på vilken miljöaspekt som 

studeras. Åtgärder som kan påverka vattendrag har ett influensområde som kan sträcka sig 

relativt långt nedströms vägen. Influensområdet för utsläpp till luft sträcker sig över stora 

områden (regionalt-globalt). De förutsättningar som redovisas i detta samrådsunderlag har 

avgränsats till det område som kan antas komma att beröras av vägplanens olika 

lokaliseringsalternativ.  

Konsekvenserna av de planerade åtgärderna kommer att bedömas med avseende på dess 

omfattning, betydelse och komplexitet samt på dess varaktighet och reversibilitet. De 

planerade åtgärderna kommer att jämföras med ett nollalternativ, som i detta fall innebär 

att inga åtgärder genomförs och med förhållanden som gäller vid trafikprognosåret 2045.  

    Figur 22. Översiktskarta med utredningsområdet. 

 

Kinnekullebanan

Väg 26
Sjöfartsled

E20
utredningsområde E20

ILLUSTRATION 3.21:  Väginfrastruktur, Järnväg och Sjöfart
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ILLUSTRATION 3.22: GC-nät i Mariestads tätort

Andra viktiga vägar i kommunen är väg 202 mot Töreboda 
och 201 mot Tibro. Dessutom är det finmaskiga nätverket av 
mindre landsvägar av stor betydelse för lokal kommunikation 
och för att knyta samman kommunens olika delar. 

Kontinuerligt underhåll av alla vägar i kommunen är mycket 
viktigt för kommunens utveckling och att säkerställa de natio-
nella transportpolitiska målen. 

E20
Ombyggnaden av E20 förbi Mariestad är det mest omfattande 
projekt som ingår i översiktsplanen. Kommunen förespråkar 
blå korridor av de alternativ som Trafikverket har analyserat. 
Nuvarande vägsträckning bedöms vara bäst för att bibehålla 
förutsättningarna för näringsverksamhet i Mariestads tätort. 
Dessutom ger den minst påverkan på natur- och kulturmiljö. 

Förändringarna av E20 kommer dock att starkt påverka 
förutsättningarna för den service som finns på tankstationen 
i Hasslerör. Det är i den detaljerade projekteringen därför 
viktigt att utformningen av trafikplatsen E20/riksväg 26 tar 
hänsyn till hur nya vägar och anslutningar påverkar rörel-
semönster och befintlig bebyggelse i Berga, Hasslerör och 
Hassle byar. Till exempel behöver man se över möjligheterna 
att använda befinlig ”bygata” som lokalgata. Detta för att med 

Kommunikation
Kommunikationer innefattar både väginfrastruktur, järn-
väg, sjöfart, gång och cykel och IT-kommunikation. En väl 
utbyggd infrastruktur är avgörande för den lokala, regionala 
och nationella utvecklingen. 

Samtidigt behöver man prioritera bland möjliga investe-
ringar och samordna infrastrukturutbyggnaden med bebyggel-
seutveckling och lokalisering av samhällsservice, näringsverk-
samhet och bostäder. Översiktsplanens övergripande princip är 
att stärka kommunikationsmöjligheterna till redan bebyggda 
områden och att lägga ny bebyggelse längs stråk som har 
utbyggd infrastruktur. 

Riksdagen antog 2009 transportpolitiska mål för all plane-
ring som berör infrastruktur. Det övergripande målet är ”Att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt håll-
bar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 
landet”. Under detta huvudmål finns två delmål med ett antal 
prioriterade områden, som handlar om funktion och hänsyn. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för 
människor och gods. Transportsystemets utformning, funk-
tion och användning ska medverka till att ge alla grundläggand 
och användbar tillgänglighet av god kvalitet, samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De 
är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta 
hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande genera-
tionsmålet för miljö, att miljökvalitetsmålen uppnås samt 
bidra till ökad hälsa. 

Sammantaget har kommunen som övergripande mål att 
främja och effektivisera hållbara transporter för att minska 
miljöutsläppen. Marknaden ska alltså inte styra eller bromsa 
den hållbara utvecklingen, utan kommunen vill verka för att 
välkomna nya transportlösningar, oavsett ekonomiska intres-
sen.

Väginfrastruktur
De största vägarna i Mariestads kommun är riksväg 26 och 
E20. Utbyggnaden av E20 kommer att dominera översiktspla-
nens planperiod när det gäller infrastrukturinvesteringar. 
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infrastrukturen ge stöd till befintliga bystrukturer och mini-
mera inverkan på jordbruksmark.

Motsvarande studier behövs också inför dragningen av E20 
söder om Mariestads tätort och förbi Lugnås. Anslutningsmöj-
ligheterna til E20 i Lugnås måste säkerställas och inverkan på 
Lugnåsberget, utpekade ”tysta områden” och lokala kultur- 
och naturvärden minimeras. Även här är väginfrastrukturens 
rastplatsmiljöer och servicefunktioner viktiga för det lokala 
handels- och serviceutbudet. Lokal framkomlighet behöver 
säkerställas vid val av vägkorridor. 

Riksväg 26
Riksväg 26 är av central betydelse för pendling till kringlig-
gande kommuner och en viktig nationell väg för persontrafik 
och godstransporter. Vägen har också betydelse för besöksnä-
ringens transporter, särskilt för resor från södra Sverige till 
fjällen. För att stärka vägens kvaliteter för både besöksnäringen 
och för vardagspendlingen är vägens omgivande landskapska-
raktär betydelsefull. Det finns i kommunens norra delar 
potential i att från vägen skapa siktlinjer över Vänern och på så 
sätt framhålla det lokala landskapets kvaliteter. Motsvarande 
insatser finns i kommunens södra del, där det omväxlande 
mosaiklandskapet kan betonas för att skapa variation. 

Framkomlighet och trafiksäkerhet ska prioriteras för att 
stärka pendlingen längs vägen. Bättre framkomlighet förbi 
Skövde är viktigt för att utveckla de regionala kommunika-
tionsmöjligheterna. Trafiksitutionen i Skövde är därför av 
delregionalt intresse och behöver lyftas som ett kommunge-
mensamt planeringsarbete. 

Samtidigt är det betydelsefullt att anslutande mindre vägar 
hanteras för god lokal framkomlighet. Där vägen mot Ullervad 
och Tidavad ansluter till riksväg 26 behöver pendelparkeringen 
utvecklas ytterligare. Riksväg 26 pekas även ut som en lämplig 
sträckning att testa ladd-infrastruktur för elfordon.   

Järnväg
Kinnekullebanan ansluter till Älvsborgsbanan i Håkantorp och 
till Västra stambanan i Gårdsjö. Järnvägen är viktig för pend-
lingsmöjligheterna till Lidköping, Göteborg, Trestad, Örebro 
och Mälardalen. Förutom Kinnekullebanan är underhåll och 
förbättringar på Västra stambanan avgörande för den lokala 
utvecklingen. Det behövs också åtgärder för ökad framkom-
lighet, exempelvis ett tredje spår förbi Alingsås och Lerum och 

omkörningsspår för godstrafik. 
Jönköpingsbanan och Älvsborgsbanan spelar stor roll för 

kommunikationerna till Borås och Jönköping, samt för fram-
tida anslutningar till nya järnvägar i en nordisk kontext. 

Investeringar i det finmaskiga järnvägsnätet är mycket 
betydelsefulla. Här är Kinnekullebanan särskilt prioriterad av 
Mariestads kommun – hastighetsökningar och ökad turtäthet 
är viktiga delar i att utöka Mariestads lokala arbetsmarknads-
region. Att elektrifiera banan är dock dyrt och svårhanterat. 
Istället undersöks möjligheter att driva tågen med annan 
bränsleteknik på upprustade spår. 

Alternativa bränslen kan ses som en del i Mariestads arbete 
med att forma en demonstrationsplats för förnybara energislag. 
En upprustad Kinnekullebana kan i ett nationellt järnvägsnät 
få en betydelsefull roll för att knyta Bohuslän och Trestad via 
Vänerns södra strand till Örebroregionen och Mälardalen. 

Sjöfart 
I Mariestads kommun finns utpekade farleder till Mariestads 
hamn och till och från Göta kanal. Sjöfarten på Vänern, Göta 
kanal och i skärgården är av stor betydelse för näringslivs-
utvecklingen i norra Skaraborg och för kommunerna runt 
Vänern. Särskilt passagerartrafik till skärgården och längs Göta 
kanal är betydelsefull. Mariestads kommun arbetar för att öka 
båttrafiken på Vänern och längs Göta kanal. Mariestads hamn 
är en viktig lokal och regional småbåtshamn. Hamnen används 
av kustbevakningen och har fortfarande vissa funktioner för 
godstrafik till pappersbruket i Mariestad. 

Kollektivtrafik
Från Mariestads kommun finns kollektivtrafik till alla kring-
liggande kommuner. Då kollektivtrafiken styrs av Västra 
Götalandsregionen är den framförallt utbyggd till kommuner 
i Västra Götaland. Det finns däremot begräsningar i kollektiv-
trafiken till framför allt Värmland. 

Till Örebro och övriga kommuner i Örebroregionen finns 
bra förbindelser, både med Kinnekullebanans direkttåg och 
med byte mellan buss och tåg i Töreboda via Västra stamba-
nan. Genom att utöka möjligheterna att resa med region-
trafikens periodkort mellan Västra Götaland och Värmland 
respektive Örebro, skulle man kunna utvidga den lokala 
arbetsmarknadsregionen. 
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ILLUSTRATION 3.23: Gång- och cykelinfrastruktur, kollektivtrafik
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Inom kommunen är kollektivtrafiken utbyggd längs ett antal 
mindre landsvägar. Tidtabellen är styrd särskilt för att under-
lätta för skolungdomar. Förstärkt kollektivtrafik längs de stråk 
som föreslås som förtätningsstråk på landsbygden är viktiga 
förbättringar, samt utbyggd kollektivtrafik till besöksnäringens 
målpunkter. I Mariestads tätort finns stadstrafik.

Cykelinfrastruktur
Mariestad ska ha ett sammanhängande och välskött cykelnät. 
Visionen är att antalet cyklister samt säkerheten för dem ska 
öka. Målet är framför allt att öka cyklingen när det gäller korta 
resor, och att förbättra barns möjligheter att gå och cykla till 
skolan, kompisar och fritidsaktiviteter. För att fler ska välja 
cykeln istället för bilen måste cykelnätet vara väl utbyggt och 
av god kvalitet. Ett annat viktigt mål är att att koppla samman 
Mariestad med kommunens kransorter och omkringliggande 
kommuner.

 Turismen är en viktig näring i Mariestad och Skaraborg. 
Det är därför viktigt att även kunna erbjuda våra turister ett 
bra cykelnät med vägvisning i kombination med cykelkartor, 
hyrcyklar med mera. Med god marknadsföring kan detta ge 
ytterligare en viktig del till turistorten Mariestad. Motion och 
cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på många håll och 

givetvis kommer satsningar på cykelvägar även invånarna till 
gagn.

 Mariestads kommun tog 2016 beslut om att anta en cykel-
nätsplan för Mariestads kommun. Syftet är att rusta upp och 
utveckla kommunens cykelvägnät – exempelvis behövs skylt-
ning och cykelparkering. Andra åtgärder som föreslås är att 
säkra vissa övergångar, sätta upp belysning där det saknas samt 
skapa nya sträckor både inom och utom Mariestads tätort.  

 Nya sträckningar landsbygd: Ullervad, koppla samman 
saknade delar längs Ullervadsvägen, Ullervad–Jula (samfi-
nansieringsavtal med TRV måste tecknas), Hasslerör–Sjötorp 
(samfinansieringsavtal med TRV måste tecknas), Hassle–Hass-
lerör, Tidavads skola–Skogsbovallen, Mariestad–Töreboda.

Vandringsleder
Dragvägen längs Göta kanal är helt bilfri och lämpar sig väl för 
både vandring och cykling. På Brommö finns vandringsleder 
som också är lämpliga för cykling. Biltrafik är inte tillåtet på 
Brommö förutom för transportbehov för de boende på ön. 
Biosfärleden, som går mellan Mariestad och Lidköping, är en 
65 kilometer lång sträcka med markerade cykel- och vand-
ringsleder. Runt kvarnstensgruvan på Lugnåsberget finns också 
markerade vandringsleder. 

I Mariestads tätort finns flera promenader och vandringar 
att välja mellan. Hälsans stig går genom centrum och passerar 
både Vänern, Tidan, gästhamnen och flera parker. Från Ekud-
denpromenaden, via Gamla Ekuddens naturreservat, finns 
vandringsleden Residensbron–Sandviken. 

Översiktsplanen pekar ut möjligheter att utveckla fler leder 
på norra Torsö för att tillgängliggöra ostörda naturområden för 
fler. Den pekar också ut Tidan som ett viktigt stråk för vand-
ring i det annars ganska otillgängliga jordbrukslandskapet. 
Att möjliggöra vandring är ett viktigt sätt att tillgängliggöra 
tätortsnära naturmark och jordbrukslandskapet.   

Fiber
Tillgång till snabb och driftsäker internetanslutning är en 
förutsättning för företagande. Dessutom skapar det möjlighe-
ter för kommunens välfärdsproduktion, deltagande i kompe-
tensförsörjning med mera.

Mariestads och Töreboda kommuner har gemensamt satsat 

foto Erica Williamsson
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 ȫ Kommunen ska verka för god standard på övriga 
landsvägar och att väginfrastrukturen utvecklas i 
samspel med kringliggande kulturmiljö.

 ȫ Kommunen vill verka för hållbart resande med väl 
utbyggd kollektivtrafik, och för en infrastruktur som ger 
möjlighet till hållbara livsstilar.

 ȫ Kommunen ska verka för utbyggnad av det regionala 
och nationella järnvägsnätet samt kollektivtrafiken så 
att arbetspendlingen till Värmland, Örebro, Mälardalen, 
Jönköping, Borås, Göteborg och Trestad kan utvecklas 
och att restid med Kinnekullebanan till Lidköping är < 30 
minuter och < 60 minuter till Örebro.

 ȫ Utveckla resandet med fler pendelparkeringar för både 
bil och cykel.

 ȫ Kommunen ska verka för att knyta ihop cykelnätverket i 
hela kommunen.

 ȫ Kommunen vill verka för att bygga ut 
demonstrationsmiljöer för elfordon och att 
vidareutveckla tillgängligheten till andra förnyelsebara 
bränslen.

 ȫ Kommunen anser att infrastrukturutvecklingen ska ske 
i samspel med befintlig och ny bebyggelse så att ett 
mer småskaligt nätverk av infrastruktur knyter samman 
bebyggelsen och motverkar segregation.

 ȫ Kommunen ska främja friluftsliv genom att 
tillgängliggöra och säkerställa goda kvaliteter för 
vandring och promenader på gångvägar, stigar och 
vandringsleder.

 ȫ Kommunen anser att farleder för fritidsbåtar och 
passagerartrafik ska säkerställas för att stärka båtlivets 
förutsättningar på Vänern och längs Göta kanal.

 ȫ Kommunen vill förbättra möjligheterna till båtliv i 
Mariestads skärgård genom att utveckla befintliga 
hamnar och förstärka välbesökta naturhamnar med 
återvinningsstationer och toaletter. 

 ȫ Kommunen vill höja skärgårdens friluftsvärde genom att 
tillgängliggöra populära naturhamnar för kanoter och 
fritidsbåtar. Kommunen vill också verka för att utveckla 
befintliga badplatser samt möjligheterna till båtsport. 

 ȫ Kommunen ska verka för utbyggnad av fiber och 
IT-infrastruktur till kommunens alla delar.

Förhyrd �berförbindelse
Driftsatta �bersträckor
Pågående utbyggnader 
Kommande utbyggnader 

ILLUSTRATION 3.24: Fibernät

på fiberutbyggnad på landsbygden under perioden 2013–2016. 
Utbyggnaden skedde genom att man byggde ut ett öppet 
stamnät i kommunerna, vilket kopplades ihop med kommu-
nernas stadsnät. Utmed de sträckor där fiberkablar grävts ner 
skapades så kallade fiberanslutningspunkter, där framför allt 
fiberföreningar och företag kunde ansluta mot stadsnätet.

Utbyggnaden till enskilda hushåll på landsbygden sker i 
regel genom att hushållen bildar fiberföreningar och bygger 
byanät.  Mariestads kommun har beslutat att det kommunala 
bolaget VänerEnergi AB ska ansvara för fiberutbyggnaden i 
kommunen. Andra aktörer välkomnas dock att bygga byanät 
tillsammans med föreningar.

Ställningstaganden
 ȫ Kommunen ska verka för att E20 byggs ut till fyrfältsväg 
med en hastighetsgräns på 120 km/h och att standarden 
på riksväg 26 ger förutsättningar för arbetspendling 
till Skövde och söderut mot Jönköping, samt mot 
Kristinehamn och Värmland. 
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Blå- och grönstruktur
Blåstruktur
Mariestad kallas Sjöstaden och vattnet är en viktig del av 
kommunens struktur och identitet, både vad gäller Vänern och 
Tidan. Vattnet har i alla tider haft en avgörande roll för utveck-
lingen av Mariestadsbygden och vattentillgångarna är alltjämt 
en viktig del av den goda livsmiljön. 

Vattenresurserna utnyttjas idag för många ändamål som 
till exempel dricksvatten, energiproduktion, fiske, båttrafik, 
rekreation, bevattning samt recipient för dag- och spillvatten. 
Hela kommunen avvattnas mot Vänern och Göta älv, huvud-
flodområde 108 enligt smhi. 

Två större vattendrag, Tidan och Friaån, rinner genom 
kommunen. En mindre del i kommunens södra del avvattnas 
via Sjöråsåns avrinningsområde. Vattnet i Tidan och Friaån 
är näringsrikt. Halterna av kväve och fosfor är mycket höga. 
Slamhalten är hög i båda vattendragen, och båda uppvisar 
tidvis dåliga syreförhållanden. De höga näringshalterna beror 
bland annat på utsläpp från avloppsreningsverk, bräddning, 
enskilda avloppsanläggningar samt ytavrinning och läckage 
från omgivande jordbruksmark.

Vänern
Vänern är Europas tredje största sjö. Ca 850 kvadratkilometer 
(cirka 15 procent av Vänerns yta) ligger i Mariestads kommun. 
Kommunens kust mot Vänern är cirka 140 kilometer lång. 
Då är inte stränderna runt de 22 öarna medräknade. Vänerns 
största skärgårdsområde finns i Mariestads kommun. Vänern 
är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena, i sin helhet av riksintresse (4 kap Miljöbalken). 
Vänern är också av riksintresse för yrkes- och fritidsfisket samt 
för skyddsvärda fiskarter och stammar, exempelvis Gullspångs-
lax, Gullspångsöring, Klarälvslax och Klarälvsöring.  

Vänern är reglerad och vattnet förs mestadels in i Marie-
stadsfjärden från söder genom Viksnässundet och ut genom 
Östersundet. Under vissa perioder kan strömningsriktningen 
in i Mariestadsfjärden vända så att inströmningen sker via 
Östersundet. Vattenomsättningen i Mariestadsfjärden är hög 

– cirka 12 gånger per dygn. Omsättningstiden för hela Vänern 
är nio år.

Mariestadsfjärden är att betrakta som grund, med ett 
maxdjup på cirka 12 meter. Många av stränderna är långgrunda 
med ett vattendjup på 2–3 meter flera hundra meter ut från 
stranden. Förekomsten av långgrunda vikar med finkornigt 
bottenmaterial har, i kombination med ökande halter av 
näringsämnen i vattnet och regleringen av sjön, skapat goda 
förutsättningar för vassen att breda ut sig mer än vad som anses 
naturligt. I ett naturligt tillstånd regleras vassens utbredning 
av årstidsvariationer i vattenståndet. Genom regleringen har 
betydelsen av de naturliga variationerna minskat.

Undersökningar som Vänerns vattenförbund låtit utföra 
visar att Vänerns stränder och skärgårdar sakta men säkert 
växer igen av buskar och träd. Tidigare kala skär, öar och strän-
der förbuskas. Igenväxningen verkar ha utvecklats linjärt sedan 
1960-talet och påverkar alla öppna ytor oavsett läge. Vänern 
uppvisar höga halter av kväve. Halten av fosfor är dock låg och 
sjön klassas därför som näringsfattig.

Tidan
Tidans avrinningsområde täcker en stor del av kommunen och 
innefattar sjöarna Östen och Ymsen, båda så kallade lerslätt-
sjöar som delvis är belägna inom kommunen. Tidans nedre 
delar och mynningsområde är unikt på många sätt. Tidans 
nedre del, mellan Ullervad och mynningsområdet i Vänern, 
har av både kommunen och länsstyrelsen föreslagits som riks-
intresse för naturvård. Anledningen är att det på sträckan finns 
lekområden för Tidanöringen. Naturvårdsverket väntas inom 
kort fatta beslut i ärendet i samband med en allmän översyn av 
riksintressena för naturvård i hela landet. I Tidans nedre delar 
finns viktiga lekplatser för många av Vänerns fiskarter, exem-
pelvis Tidanöring, nors och den hotade arten asp. 

Under den senaste perioden har ett omfattande restaure-
ringsarbete genomförts i Tidans nedre del för att rädda och 
förbättra förutsättningarna för Tidanöringen. Det finns 
fortfarande vissa vandringshinder i Tidan som hindrar öringen 
från att nå andra potentiellt värdefulla lekområden längre 
uppströms i Tidans vattensystem. I Mariestads kommun gäller 
hindren bland annat kraftverksdammarna vid Nykvarn strax 
norr om Tidavad, där dammen är så hög att fisken inte kan 
komma vidare. Fiskväg saknas för närvarande på denna plats.
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Mygghantering sjön Östen
Tyst område
Tätortsnära naturmark
Tillgängligt jordbrukslandskap

ILLUSTRATION 3.25: Blå- och grönstruktur
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Sjöråsån
Vristulven ingår i Sjöråsåns avrinningsområde. Sjön är försur-
ningspåverkad. Sjöns tillflöden kalkas sedan 1982 med stöd av 
statsbidrag. I Vristulven finns ett blandat bestånd av flodkräfta 
och pestfri signalkräfta, samt ett stort bestånd av småvuxen 
abborre. Fisket i Vristulven förvaltas av en fiskevårdsområdes-
förening och yrkesfiske förekommer inte i sjön.

Friaån
Norra delen av kommunen avvattnas via Friaåns avrin-
ningsområde. I avrinningsområdet ingår Fredsbergs mosse 
och Börstorpsviken, två våtmarker med höga naturvärden. 
Markanvändningen i området domineras av jord- och skogs-
bruk. Avrinningsområdet kännetecknas av en extremt låg 
sjöandel, vilket innebär att vattenföringen i ån varierar starkt 
under året.

Sjön Östen
Sjön Östen räknas som en av landets bästa fågelsjöar och är 
sedan 1994 naturreservat. Reservatet är 1 432 hektar stort. Sjön 
är populär för sina goda förutsättningar för fågelskådning. Vid 
Östen lever ett flertal olika fågelarter, bland annat olika gäss, 
svanar, änder och vadare. När isen släpper på våren brukar 
sjön bland annat besökas av mängder av sångsvanar. Även 
mer ovanliga fågelarter har setts vid sjön, exempelvis rödbena, 
småfläckig sumphöna och gräshoppssångare. 

För fågelskådning är bästa tiden att besöka sjön mars och 
april, då islossningen sätter igång. Det finns fågeltorn och 
fågelplattform att studera fåglar från, dessa nås från parkerings-
platsen vid Logården. För handikappade finns möjlighet att 
köra bil fram till plattformen där en mindre parkering finns.

Östen är en grund lerslättsjö med näringsrikt vatten och 
riklig vegetation. Sjön får omfattande tillförsel av näringsäm-
nen vilket, i kombination med att sjön sänkts flera gånger, har 
lett till viss igenväxning.  Flera av Östens strandängar hävdas 
och hålls på så sätt öppn, vilket gynnar många fågelarter. Åarna 
Tidan och Ösan rinner genom sjön. När betesdjur betar i 
strandkanten bildas en öppen, vegetationsfri zon innanför 
vassbältet. Denna ”blå bård” är en mycket produktionsrik 
miljö där ungfåglar lätt finner föda.

Grönstruktur
Mariestad är en kust- och skärgårdskommun vid Vänerns 
sydöstra kust, som till ytan inkluderar 600 kvadratkilometer 
fastland och 900 kvadratkilometer vattenareal. 

Kommunen har ett omväxlande landskap med olika karak-
tärstyper. Berggrunden består främst av gnejs, med inslag av 
sandsten och alunskiffer på Lugnåsberget. 

Lugnåsberget är Västergötlands minsta platåberg och ligger 
avlägset i kommunens sydöstra del. Berget omges av kuperad 
terräng, vars stigar, grusvägar och täta skog lämpar sig för 
friluftsaktiviteter. 

I kommunens norra del har landskapet en mer bergig skogs-
bygdskaraktär. Runt Mariestads tätort finns flacka, sediment-
fyllda och odlade slättområden, den så kallade Vadsboslätten. 
Slättlandskapet framträder särskilt längs Tidans dalgång, där 
jordbruket sedan lång tid tillbaka dominerar. I väst präglas 
kommunen av ett vackert skärgårdslandskap, bland annat 
Torsö skärgård. De moränklädda skärgårdsöarna, med natio-
nalparken Djurö längst i väster, är till stor del barrskogsbe-
vuxna med vissa inslag av lövträd och rik undervegetation.   

Mariestad är rikt på naturmark, alléer, villaträdgårdar och 
parker, vilket ger staden en grön karaktär. Kontinuiteten 
av olika grönområden gör att staden har sammanhängande 
grönkorridorer, som är värdefulla för att hålla den biologiska 
mångfalden levande. I Mariestads tätort finns relativt många 
tätortsnära naturområden samt parkmark. Denna typ av natur 
är en resurs i grönplaneringen för utvecklingen av nya parker, 
gröna länkar och stråk. 

Naturen i och omkring staden har dessutom många olika 
karaktärer, vilket är viktigt för den biologiska mångfalden samt 
för upplevelsen av en rik stadsmiljö. Exempelvis finns bland 
annat granskog, hällmarkstallskog, ekskog, lövskog, kärr, 
blandskog, ängsmarker och Tidans å- och hagmarkslandskap.  

Träd är en viktig ingrediens i den gröna stadsbilden. Marie-
stad har en tradition med ett rikt trädbestånd, mestadels lindar 
men även alm, rönn, lönn, oxel och hästkastanj. Exempelvis 
kan centralortens stadsalléer på Drottninggatan, Stockholms-
vägen och Esplanaden nämnas. Dessa skapar en fin entré och 
ger ett vackert intryck över de olika säsongerna. Vidare utgör 
domkyrkan med omnejd en grön oas i staden, som bidrar till 
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Mariestads stadsbild. De vägar som står lägre i hierarkin, exem-
pelvis kommunens gator och gång- och cykelvägar, saknar ofta 
träd. På vissa ställen ger det ett sterilt intryck. 

Naturmiljöer 
Grönstrukturen i tätorterna bildas av alla grönområden, 
oavsett vem som äger eller förvaltar marken. Det gäller allt 
från anlagda parker och trädgårdar till skogsområden med 
mera. Man brukar säga att grönstrukturen är stadens lungor 
och njurar eftersom den bidrar till ett gott närklimat, bättre 
luftmiljö och hjälper till att rena dagvatten. Grönstrukturen 
är också en del av kulturarvet och utgör ett viktigt värde i 
stadsbilden. 

Stadens och tätorternas grönstruktur är också viktig för att 
moderera effekterna av klimatförändringarna, det är det som 
brukar kallas återhämtningsförmåga. Den hjälper till att sänka 
temperaturen lokalt vid värmeböljor och minska kylbehovet i 
byggnader. Grönstrukturen avlastar också dagvatten vid skyfall 
och vid översvämningar av vattendrag genom att fördröja och 
infiltrera vattnet.  

Gröna korridorer 
Gröna korridorer är stora sammanhängande natur- och vatte-
nområden som erbjuder en mångfald av funktioner, kvaliteter, 
samband och upplevelser. Korridorerna är viktiga eftersom de 
ökar möjligheten till en ökad biologisk mångfald och skapar en 
sammanhängande struktur från landsbygden in mot kommu-
nens kransorter och centralort.   

Gröna korridorer är värdefulla, dels för att Mariestadsborna 
ges ökad tillgänglighet till naturen, dels för att djur och växter 
kan rör sig i bebyggelsens närhet och sprida sig långt in i tätbe-
byggda områden genom så kallade spridningskorridorer. Större 
naturområden i korridorerna är särskilt värdefulla för växt- och 
djurlivet. 

Idag anses kommunens etablerade spridningskorridorer 
fungera väl tack vare kommunens omfattande villabebyggelse, 
vars gröna trädgårdar bidrar till spridningskorridorer. Trädgår-
darna är dock privata, vilket gör att man inte kan säkerställa 
dem som gröna kopplingar. Villaträdgårdarna planeras utifrån 

privata intressen och därför finns det risk att trädgårdarna blir 
monotona och fattiga, sett till naturvärden. Karga förhållan-
den kan göra att arter inte lyckas sprida sig. 

Ytterligare problematik med villaträdgårdar som spridnings-
korridor är att trädgårdarna besöks av exempelvis rådjur och 
grävlingar, vilket ofta resulterar i ärenden hos kommunens 
miljöavdelning. För att säkerställa den biologiska mångfalden 
bör kommunen peka ut offentlig mark som spridningskorri-
dor.  

Tätortsnära natur
 Det är viktigt att stadens invånare har rekreationsområden 
nära hemmet. En god boendemiljö innefattar närhet till natur-
områden eller parker. Men det är inte bara nära bostaden som 
det är viktigt med gröna parker och platser, utan även kring 
arbetsplatser, skolor och förskolor. Naturen har positiv inver-
kan på människors hälsa, bland annat när det gäller stressni-
våer och blodtryck. Forskning visar att människors vanor av att 
vistas i naturen hänger ihop med hur omgivningarna närmast 
bostaden är utformade.  

Både Vänerns stränder och kommunens grönområden 
ger förutsättningar för daglig kontakt med naturen. Många 
bostadsområden i kommunen har naturen inom gångavstånd 
och större friluftsområden inom cykelavstånd. Dessa så kallade 
närnaturområden är viktiga även för skolor, både på raster 
och i undervisning. Det ska understrykas att inte alla gröna 
områden måste vara välskötta parker. Variationen mellan vilt, 
välskött och ovårdat är viktig i sig. 

Mariestad har de senaste åren, likt många andra svenska 
städer, fått ett ökat exploateringstryck. Den positiva bebyg-
gelseutvecklingen har främst resulterat i många nya bostäder i 
centralorten. Därför är det ännu viktigare att säkra tillgången 
till värdefulla naturområden. Exploatering för bebyggelse och 
ny infrastruktur bör samspela med grönområden och natur-
värden. Genom att variera bebyggelse och gröna rum skapas en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Utöver de skyddade grönområdena som finns med i 
kommunens förordnanden (se del 2), finns ytterligare miljöer 
som kommunen vill värna om eftersom de är värdefulla som 
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tätortsnära natur. Dessa grönområden är bland annat viktiga 
för att skydda och återskapa biotoper i utvalda naturområden. 
Nedan presenteras de tätortsnära naturområden som kommu-
nen anser är viktiga att värna. 

Ekuddens naturreservat
Ekudden har ett betydande naturvärde genom sin attraktiva 
naturmiljö och sitt läge intill bebyggelsen i Mariestad. Ekud-
den har fått sitt namn dels av de gamla och vidkroniga ekarna 
och dels från sitt läge i Vänern, som utgör en udde. Uddens 
läge vid Tidans mynning gör området till länets enda i sitt 
slag. Tidan avsätter finkornigt material längs de långgrunda 
stränderna, som är en viktig rastplats för framför allt vadarfåg-
lar. Ekudden är idag ett populärt rekreationsområde som tar 
besökaren genom olika naturtyper.    

Sandvikens naturreservat
Sandvikens naturreservat ligger fyra kilometer väster om 
Mariestads centrum och omfattar cirka 45 hektar. Tack vare sin 
centrala placering har området stor betydelse för rekreationen 
för stadens invånare. I reservatet finns spårcentral och vand-

ringsleder som erbjuder många sjöutblickar. 
Området består till stor del av sand, och tack vare inlandsi-

sens påverkan kan man idag se både flygsanddyner och 
strandvallar. Sandviken är även en av Mariestads tätorts större 
badplatser, och erbjuder en vidsträckt och långgrund sand-
strand som lämpar sig bra för barnfamiljer. Rör man sig vidare 
kommer man snart till mindre stränder och klippor där hundä-
gare, liksom besökare som vill sitta mer avskilt, kan finna ro. 

I området finns toalett, grillplatser och volleybollnät. Sandvi-
ken har också ett 30-tal parkeringar och ligger intill Mariestads 
golfbana, där det bland annat finns en restaurang. 

Snapens friluftsområde
Snapen är ett stort och populärt rekreationsområde som ligger 
fem kilometer från centrum i Mariestads tätort. I Snapensko-
gen finns flera motionsspår som lämpar sig för både promena-
der och löping. Så snart snön kommer prepareras även skidspår 
för längdskidåkning. Andra friluftsaktiviteter i områdena som 
märks är bl a svamp- och bärplockning, ridning, tipspromenad 
och orientering. 

Snapens badplats är en av Mariestads tätorts mest besökta. 

foto Stefan Svensson
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Området är välskött och försett med grill- och rastplatser, 
lekutrustning, serviceanläggning med omklädningsrum, 
toalett och bastu. Dessutom finns ett gemytligt kafé som drivs 
av friluftsföreningen. Badplatsen fyller sin funktion även på 
vintern, då det finns förutsättningar för skridskoåkning.  

Tidan
Tidans kvillar är idag ett biotopskyddsområde. Dess värden 
är dock inte enbart betydelsefulla för växt- och djurarter, utan 
också för stadens invånare som använder området för rekrea-
tion. Kvillarna utgör en strömsträcka med öar som delar upp 
vattnet i olika grenar, vilket är mycket tilltalande för fiskar som 
nyttjar platsen som lek- och uppväxtområde. Tidans kvillar 
ligger mitt i stadens brus och är lättillgängligt eftersom det 
finns gång- och cykelvägar på båda sidor om ån. Desto svårare 
är det att ta sig ut på öarna i kvillarna, men det är också en del 
av områdets naturvärden. Trots det centrala läget är området 
förhållandevis ostört och liknar en vildmark.  

Sjukhusbacken
Sjukhusbacken ligger vid Vänerns strand, nordväst om Skara-
borgs sjukhus Mariestad. Idag är området populärt som pulka-
backe när vädret tillåter, men det nyttjas också för backinter-
vallträning och rekreation. Förutom backen är området flackt 
och svagt sluttande mot Vänern. Området domineras av de 
tre naturtyperna rikkärr, fuktängar och näringsfattig ekskog. 
Dessa naturtyper erhåller höga naturvärden och är betydelse-
fulla ur biologisk synpunkt. 

På sommaren betar nötkreatur i området. Därför är området 
inhägnat. Längs med staketen följer en fin promenadstig, och 
för att tillgängliggöra området har staketen försetts med över-
gångar som underlättar passage in till betesmarken. 

Sjukhusbackens område uppfattas som otillgängligt för de 
flesta flanörer. Kommunen vill verka för att tillgängliggöra 
området med enklare promenadstigar genom de olika natur-
typerna, och sätta upp informationstavlor som berättar om de 
värdefulla naturtyperna och dess arter. 

Viss bebyggelse har också föreslagits vid Sjukhusbacken. 
Kommunen har för avsikt att anpassa bebyggelsen så att plat-
sens naturvärden bibehålls så långt det är möjligt. Sammanta-
get är kommunens vision att låta ny bebyggelse och befintlig 
natur interagera i ett berikande samspel.  

Leksbergs backe
Leksbergs backe är ett välbesökt rekreationsområde och 
försett med motionsslingor. Området ägs dels av Mariestads 
kommun, dels av en allmänning. Skogen på allmänningen 
är cirka 200 år gammal, medan åldern på kommunens skog 
varierar från 20 till 120 år. Tack vare att allmänningens tallskog 
har utvecklats under lång tid, finns rödlistade arter och höga 
naturvärden på allmänningen. Naturtypen är äldre barrskog 
belägen på en grusås och naturskogen tycks vara mycket välut-
vecklad. Området har höga naturvärden med en stor mångfald 
av fåglar, kärlväxter, mossor och svampar. Kommunen avser 
att verka för att gynna områdets biologiska mångfald genom 
skötselarbete och restaurering.

Lillängsskogen  
Lillängsskogen ligger i stadsdelen Johannesberg, i närheten 
av flera bostadsområden. Terrängen i området är kuperad 
med en tät och levande skog. Området är lättillgängligt och 
dess motionsslingor används flitigt av hundägare och joggare. 
Kommunen vill säkerställa att skogen även i framtiden upplevs 
som en skog, att den erbjuder skiftande miljöer och svarar mot 
det behov som finns för utbildningssyfte. Ny bebyggelse ska 
integreras så att skogens värden säkerställs. 

Kohagen
Kohagen är ett betat lövskogsområde söder om Ekuddenvä-
gen, mitt emellan bostadsområdena nya och gamla Ekudden. 
Naturvärdena är höga då miljön präglas av lövsumpskog och 
näringsfattig ekskog. Tvärsigenom området går en omtyckt 
gång- och cykelväg som ger områdets invånare stadsnära natur-
upplevelser på väg in mot centrum. Med tanke på att får betar i 
området har kohagen hägnats in. 

Studier av betande djur i stadsmiljö har visat på positiva 
effekter för människa och samhälle. Bland annat ökar den soci-
ala interaktionen mellan grannar, liksom intresset för hållbar-
hetsfrågor och ekologi.  

Rösslingen
Rösslingen är ett barrskogsområde norr om Ullervads 
samhälle. Förutom barrskogen i norr präglas området av 
mindre myrmarker och i södra delen förekommer blandskog 
med främst tall, björk och asp. Området är välbesökt av motio-
närer, som framför allt går och springer i elljusspåret i Röss-
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lingens södra del. Genom det övriga skogsområdet slingrar sig 
gemytliga småstigar.  

Lyrestads elljusspår
Området utgörs av ett sammanhängande, kuperat skogsom-
råde med barrblandskog. Från högsta punkten till mitten har 
man tilltalande utsikt över omgivningen. I området, som ligger 
i närheten av Lyrestads skid- och pulkabacke, finns ett elljus-
spår på 2,3 kilometer. Det spåras för längdskidåkning när snön 
är tillräckligt djup. Området är ett lättillgängligt, attraktivt 
strövområde med sociala naturvärden. 

Svenäs udde
I Sjötorps norra del finns Svenäs udde, som präglas av urskogs-
liknande skogspartier. Området är helt utan bebyggelse och 
har stått orört under lång tid, vilket ger ett lugn till området. 

Vegetationen domineras av lövskog med flera störra ekar och 
djurlivet är rikt. Det finns också promenadstigar som Sjötorps-
borna lätt kan ansluta till.  

Myggproblem vid sjön Östen
Sedan 2007 har översvämningsmyggen varit en plåga för 
Odensåkers invånare vid sjön Östen. Sjön ligger i den nordös-
tra delen av länet och i den möts gränserna för kommunerna 
Mariestad, Skövde och Töreboda. Bygden är sedan flera år 
tillbaka utsatt för problem med svårskötta strandbetesmarker 
och översvämningsmygg, som ställer till problem för såväl djur 
som boende. Mycket nederbörd följt av en varmare period 
innebär en invasion av stickmygg runt sjön Östen. På grund 
av den stora mängden mygg undviker även fåglarna området, 
eftersom fågelungarna inte klarar att skydda sig. Dessutom blir 

foto Tuana Aziz
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det outhärdligt för ortsborna att vistas utomhus.   
För att åtgärda problemen bildades geografiska projektgrup-

per med kommunrepresentanter, markägare, lantbrukare, 
myggföreningen med flera. Projektarbetet resulterade i ett 
åtgärdsprogram och Mariestads kommun ansökte dessutom 
om ett Lona-bidrag, som hjälpte till att finansiera åtgärderna. 
Syftet med projektet var främst att återfå en välmående bygd 
genom att minska förekomsten av översvämningsmygg, 
förbättra skötseln av landskapet och stärka naturvärdena. 
Myggproblematiken åtgärdades med myggfällor, som samlade 
in mycket stora mängder myggkroppar (40 liter). Dessutom 
röjde man och fräste markerna vid sjön, så att myggorna skulle 
förhindras att lägga ägg.  

Kommunen anser att det är av stor vikt att se långsiktigt på 
problemet och fortsätta att samråda om frågan. Kommunen 
vill på så vis möjliggöra för olika samverkansformer som bidrar 
till att hålla myggproblematiken nere även i framtiden. 

Friluftsliv och fritid
Friluftsliv förklaras enligt definitionen: Vistelse utomhus i 
natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupple-
velse utan krav på tävling. Möjligheterna till ett rikt friluftsliv är 
stora i kommunen, vilket betyder mycket för invånarnas livs-
kvalitet och kommunens attraktivitet som bostadsort. Särskilt 
goda är förutsättningarna för vattenanknutet friluftsliv. Inom 
korta gångavstånd finns god tillgång till skog, öppen mark och 
vackra sjöar. Här finns ofta iordningställda friluftsanläggningar 
med vandringsleder, skidspår och badplatser för ett aktivt 
friluftsliv.

Utbudet av fritidsanläggningar är differentierat, med idrott-
sarenor, en 18-håls golfbana, beachvolleybollplaner, tennisba-
nor ute och inne, speedwaybana, frisbeegolfbana, skjutbanor 
och ridhus, och de flesta anläggningar håller god standard. 
Kommunen har också många vackra strövområden och 
vandringsleder. Kartan visar vandringsleder inom kommunen: 
Brommö, Pilgrimsleden, Biosfärsleden, Sjötorp-Harnäs-Surö 
och Stenhuggarstigen (Lugnås).

Kommunens ambition är att främja friluftslivet och verka 
för en friskare befolkning genom ökad närvaro i skogen och 
på vattnet. Därför vill kommunen öppna och tillgängliggöra 
för friluftslivet samt möjliggöra nya aktiviteter. Friluftslivet 
når många samhällsgrupper och bidrar därför till en levande 
landsbygd samtidigt som det utgör en viktig resurs för närings-

livet. Mariestads kommun vill stärka det befintliga friluftslivet 
genom att synliggöra kommunens samlade kultur- och natur-
arv. Områden med höga friluftsvärden ska därför så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som påverkar områdena negativt.

Tysta områden
Stora mark- och vattenområden som inte alls, eller endast 
obetydligt, är påverkade av exploateringsföretag eller andra 
miljöingrepp ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan påverka områdenas karaktär (3 kap. 2 § 
miljöbalken). 

Idag utsätts invånare ständigt för buller i sin vardag. Det 
finns få områden i Sverige – och i världen – som är helt ostörda 
av buller. I översiktsplanen vill kommunen skapa förutsätt-
ningar för ett långsiktigt bevarande av Mariestads rika natur– 
och kulturmiljöer i bullerfria lägen. Målet är att långsiktigt 
värna om bullerfria områden. Ljudmiljön är en viktig kvalitet 
för upplevelsen av natur– och kulturmiljöområden och har 
stor betydelse för att nå flera miljökvalitetsmål. 

Sett till Mariestad som helhet är vägtrafiken den största 
bullerkällan i kommunen. Även tågtrafiken på Kinnekulleba-
nan alstrar buller. Mariestads kommun har i sin vindbruksplan 
pekat ut tysta områden, som är skonade från bullerstörande 
verksamhet. De tysta områdena utgörs i huvudsak av särskilt 
höga natur- och kulturmiljövärden, samt områden som är 
viktiga för friluftsliv och besöksnäring. Samtliga områden 
skulle påverkas negativt vid uppförande av vindkraftverk eller 
annan bullerstörande verksamhet.  

De stora opåverkade områden som har utsetts som bullerfria 
områden i Mariestads kommun listas nedan. Etablering av 
bullerstörande verksamhet i områdena bör undvikas.  

Skärgården 
Vänern med vattenområden samt Djurö, Brommö, Kalvöarna 
och delar av Torsöskärgården. Området fortsätter in i Götene, 
Lidköpings, Säffle, Hammarö och Gullspångs kommuner. 
Skärgården har stora värden för naturmiljö och friluftsliv. Hela 
området är riksintresse för det rörliga friluftslivet. Huvuddelen 
av öarna är naturreservat. 

Göta kanal
Göta kanal utgör en historiskt tidstypisk miljö och har ett stort 
värde för det rörliga friluftslivet. Området kring kanalen är 

DEL 3 | MARKANVÄNDNING             111 



utpekat som riksintresse i kommunernas översiktsplaner och 
omfattas av generalplan. Vindkraftverk i kanalsträckningens 
närhet bedöms störa den historiska miljön och kan komma att 
dominera landskapet. 

Lugnåsberget
Skogs- och jordbruksområdet mellan E20 och riksväg 26 
inklusive Lugnåsberget och områden vid Vristulven. Skogsom-
rådet fortsätter in i Götene och Skövde kommuner. Områdets 
norra del har ett speciellt kulturlandskap med mycket höga 
skyddsvärden. Området är utpekat både som riksintresse och 

i det kommunala bevarandeprogrammet. Vindkraftverk i 
området skulle helt dominera kulturlandskapet och utgöra 
ett störande inslag i den historiska miljön. I söder ligger sjön 
Vristulven som har ett stort skyddsvärde och som ingår i ett 
större skyddat område i Skövde kommun.

Sjön Östen
Området kring sjön Östen är utpekat som tyst område för att 
värna den kulturhistoriska miljön och områdets höga natur-
värden. Östen är en viktig fågelsjö. 

Vy mot Brommö, foto Erica Williamsson
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Ställningstagande
 ȫ Kommunen anser att Vänerns dämningsnivåer måste 
ses över för att säkerställa att strandområden inte växer 
igen eller att strandområdenas biologiska mångfald 
äventyras.

 ȫ Kommunen avser att säkerställa lokalt omhändertagande 
av dagvatten vid planering av nya bebyggelseområden 
samt översyn av kommunens dagvattenhantering inom 
befintlig bebyggelse. 

 ȫ Kommunen ska genom att successivt bygga ut det 
kommunala VA-systemet säkerställa ett hållbart 
omhändertagande av vatten från den bebyggda miljön.

 ȫ Kommunens ska säkerställa god tillgänglighet till 
tätortsnära naturmark.

 ȫ Kommunen ska genom lokalisering och planering 
säkerställa utpekade tysta områden.

 ȫ Kommunen ska arbeta för en långsiktig strategi för att 
bekämpa problematiken med stickmyggor kring sjön 
Östen. 

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

 ȫ Kommunen ska i samband med revideringen av 
grönprogram sträva efter att stärka spridningsvägar, 
samt arbeta för en sammanhängande grönstruktur. 

 ȫ Kommunen ska verka för att skapa nya 
rekreationsområden och motionsspår i befintliga 
naturområden.

 ȫ Mariestads kommun ska sköta och förädla parker, 
grönområden och tätortsnära naturmark som 
mötesplatser och kulturmiljöer.
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Offentlig verksamhet
Mariestads kommun är kommunens största arbetsgivare. 
Verksamheten är indelad i fyra sektorer: Sektor ledning, Sektor 
samhällsbyggnad, Sektor utbildning samt Sektor stöd och 
omsorg. Vidare innefattar offentlig verksamhet den service 
som ges eller regleras av samhället, bland annat förskola, skola 
och sjukvård.

Sektor ledning
Sektor ledning har det övergripande ansvaret för kommunens 
utveckling. Här ingår också fritidsavdelningen och kulturav-
delningen. Uppdraget att ansvara för kommunövergripande 
ledning inkluderar styrning, utveckling, strategisk planering 
och att samordna kommunens verksamhet. Det innebär till 
exempel ansvar för ekonomi och personalpolitik, koncernled-
ning över kommunens verksamheter och bolag, se till att de 
politiska processerna fungerar, kvalitetsutveckling och projekt-
ledning, arkivfrågor, folkhälsostrategiska frågor, tillgänglighet 
samt ansvar för kommunikationsfrågor internt och externt.

Fritidsavdelningen
Fritidsavdelningen består av tre enheter: Fritidsgårdar, fritids-
kontor och badanläggningar. Större delen av fritidsavdelning-
ens arbete består av att erbjuda kommuninvånarna ett varierat 
verksamhetsutbud och verksamhetsstöd. Mariestad har ett rikt 
föreningsliv med cirka 220 ideella föreningar. 

Karaktäristiskt för Mariestad är ett aktivt kultur- och 
musikliv. Några idrottsföreningar är framgångsrika både 
nationellt och internationellt. På landsbygden finns flera aktiva 
byalag och samhällsföreningar. 

I kommunen finns en aktiv företagarförening, en fastighets-
ägarförening och en handelsorganisation. Dessutom har de 
större tillverkningsföretagen skapat ett särskilt industriforum. 
Kommunen ansvarar för ett stort antal fritids- och idrottsan-
läggningar, idrottshallar och badplatser, samt för Mariestads 
badhus och Ekuddens utomhusbad. I kommunen finns fritids-
gården Blåbäret och Ungdomskulturhuset Elvärket. I Elvärket 
finns en stor konsertlokal och en skejthall med klättervägg.

Kulturavdelningen
2015 övergick kulturnämndens verksamhet till kommunsty-
relsen och kultur- och fritidsutskottet bildades. Kulturavdel-
ningen ansvarar för allmänkultur, bibliotek, teater, musikskola
 och museum. Kultur och föreningsliv ska medverka till att 
Mariestad är en attraktiv och levande kommun att bo och 
mötas i, dels genom att ge möjligheter till ett aktivt kulturliv 
och dels genom att skapa förutsättningar för personlig utveck-
ling och bildning. 

Kommunens större kulturinstitutioner är Stadsbiblioteket 
med sina filialer, Vadsbo museum, Mariestads teater och 
Musikskolan. Dessutom finns ett stort antal kulturföreningar 
som bland annat anordnar musikkvällar, utställningar, före-
drag, revyer och teaterföreställningar. 

Musikskolans verksamhet är omfattande, både i Musiksko-
lan i Mariestad och genom undervisning på skolor runtom i 
kommunen. Kommunen utreder möjligheterna att bredda 
verksamheten och starta en kulturskola. 

Vid sidan av de större institutionerna i kommunen finns en 
stor mängd samlingslokaler och bygdegårdar som är av stor 
betydelse för det lokala kultur- och föreningslivet. Många av 
dessa drivs i privat och ideell regi.

Utveckling och tillväxt
Sektor ledning och verksamhetsstöd hanterar också utveck-
lings- och tillväxtfrågor, i första hand inom näringsliv, 
turism och kollektivtrafik, samt energi-/klimatfrågor genom 
energi- och klimatrådgivningen. Enheten arbetar för att skapa 
gynnsamma förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela 
kommunens befintliga näringsliv, men också med att bredda 
näringslivet genom nya etableringar. 

Gynnsamma förutsättningar kan bland annat vara infra-
strukturfrågor som fiberutbyggnad och pendlingsmöjligheter, 
men också tillgången till attraktivt boende och kompetens/
utbildning. Inom turismområdet arbetar enheten för att skapa 
en stark turismnäring och en attraktiv destination, bland 
annat genom strategiska samarbeten med andra kommuner, 
till exempel längs Göta kanal. Arbetet bedrivs med bas i det 
nyinrättade Tillväxthuset, en mötesplats för näringsliv och 
kommun.
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Sjötorp
30 Fh, 13 Fs

Torsö
30 LM, 22 Fs

Tidavad
100 LM, 60 Fh
70 Fs

Lugnås
140 LM, 60 Fh

70 Fs

Övergång Skövde
4-5 LMH
4-5 Fs

Övergång Götene
2-3 LMH

2-3 Fs

Övergång Töreboda
1-2 LMH
1-2 Fs

Ullervad
160 LM, 100 Fh

Tolsgården 45 Fs

Lyrestad
90 LM, 30 Fh, 50 Fs

Hassle
60 LM, 30 Fh, 40 Fs

Grundskola (L/M/H), Fritidshem (Fh)

Förskola (Fs)

Gymnasium/vuxenutb (Gy/Vu)

Privat regi

Ny verksamhet

Mariestad öster
Vänergymnasiet 130 Gy
Högelid 260 F-6, 300 7-9, 190 Fr
Grangärdet 150 F-6, 100 Fr, 36 Fs
Österåsen 100 Fs
Flugsvampen 70 Fs
Ljungdalen 100-140 Fs
Hasselbacken 65 Fs
Sjölyckan 6avd
Lillängen 170 F-6, 169 Fh
Ekhamra 180 7-9

Mariestad väster
Vadsbogymnasiet 830 Gy, 270 Vu

Tunaholm 320 H
Prisma 350 LM, 140 Fh
Unika 350 LM, 210 Fh

Sikelvingen 65 Fs
Kompassen 125 Fs

Termiten 70 Fs
Flitiga Lisan 100 Fs
(Kronopark 6 avd)

ILLUSTRATION 3.26:  Sektor utbildning
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Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad är kommunens samlade organisation 
för samhällsplanering, teknisk service och miljö- och bygg-
nadstillsyn. Det gemensamma uppdraget utgår i första hand 
från att skapa smidiga samhällsbyggnadsprocesser, från plane-
ringsskedet till genomförandet. Sektor samhällsbyggnad består 
av tre huvudsakliga verksamhetsgrenar, samt en fjärde gren 
med ansvar för projektledning och genomförande av kommu-
nens byggnationer inom fastighet och gata/VA.

Miljö och bygg
Miljö och bygg ansvarar för uppgifter inom byggnadsväsendet 
och miljöområdet. Verksamheten är gemensam
för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Verk-
samhetens nämnd är Miljö- och byggnadsnämnden,
även den gemensam för MTG-kommunerna. På Miljö- och 
byggnadsnämndens uppdrag har verksamheten ansvar för 
prövning, kontroll och/eller tillsyn, bland annat enligt följande 
lagstiftningar/författningar: Plan- och bygglagen, miljöbalken, 
livsmedelslagen och strålskyddslagen. I uppdraget ingår också 
att bidra med en god samlad kompetens för miljöstrategiska 
frågor och naturvård.

Samhällsutveckling
Samhällsutvecklingsavdelningen består av stadsplanering 
samt mark och exploatering, och rapporterar mot kommun-
styrelsen i Mariestad. Uppdraget för stadsplanering består av 
fysisk planering, översiktsplanering och gestaltningsuppdrag 
i kommunen. För mark och exploatering består uppdraget av 
att hantera all kommunens skog och mark samt ansvara för 
tomtförsäljning och avtalsskrivning.

Verksamhet teknik
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar 
i en gemensam teknisk nämnd och förvaltning. Verksamhet 
teknik ansvarar för kommunernas fastigheter och städning, 
gator och parker, vatten och avlopp, kart- och mätverksamhet 
samt byggnadsverksamhet.

Sektor utbildning
Sektor utbildning består av avdelningarna: Förskola och 
pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasium och vuxenutbild-
ning, elevhälsa samt kostavdelningen. Ett viktigt arbete mot 
kommunens vision (2030) är att förbättra resultaten inom all 
utbildningsverksamhet. Huvudmannen och samtliga verksam-
heter har fullt fokus på att utveckla det systematiska arbetet 
med kvalitet och arbetsmiljö. Utbildningen planeras, följs upp, 
utvärderas, analyseras och utvecklas systematiskt och kontinu-
erligt. Utvecklingsarbetet har sin grund i forskning, vetenskap-
lig grund och beprövad erfarenhet.

Lagkrav på lärarlegitimation och skärpta behörighetskrav för 
lärare får konsekvenser. Tillgången på behöriga lärare har blivit 
sämre, och konkurrensen om lärarna märks i söktryck och 
lönekrav. I grundskolan är det särskilt svårt att rekrytera lärare 
i slöjd, hemkunskap, svenska som andraspråk, matematik och 
naturvetenskapliga ämnen. Andelen pedagogiskt utbildad 
personal i Mariestads grundskolor följde dock 2015 riksgenom-
snittet.

Förskola och pedagogisk omsorg
I Mariestad finns 18 förskolor och sex dagbarnvårdare. I 
Mariestad är antalet inskrivna barn i åldern 1–5 år högre än 
genomsnittet i landet. Detta i kombination med ökade födel-
setal, en positiv inflyttningstrend, mottagning av nyanlända 
samt annan invandring gör att behovet av förskoleplatser ser 
ut att öka de närmaste 5–10 åren. Idag finns cirka 1 180 barn 
inskrivna – prognosen för 2021 är 1 350 barn. Prognosen tar 
inte hänsyn till osäkra faktorer som tilltagande global osäker-
het, konfliktsituationer och klimatförändringar. Kommunens 
mål om planberedskap för bostäder och dess aktiva arbete för 
att öka befolkningsmängden kommer att påverka prognosen 
ytterligare. 

Två nya förskolor planeras i Mariestads tätort. Med hänsyn 
till demografiska förändringar de kommande åren är Krono-
park och Högelid lämpliga lokaliseringar. 

Familjecentral
I Mariestads kommun finns familjecentralen Pärlan, en öppen 
förskola som ska verka som en mötesplats för barn (0-6 år) 
och föräldrar. Familjecentralen är belägen på Medborgar-
resurs– Lotsen barn och familj och är en samverkan mellan 
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utbildningsnämnden, socialnämnden och primärvården. På 
familjecentralen finns också stöd i form av familjepedagog, 
psykologmottagning, barnavårdscentral och barnmorskemot-
tagning. 

Grundskola
I grundskolan finns tolv skolenheter, varav tio f–6-skolor, en 
f–9-skola och en 7–9-skola. Från och med hösten 2017 reduce-
ras antalet F–6-skolor till åtta, då två nybyggda skolor ersätter 
fyra av de tidigare enheterna. 

Tre fristående grundskolor – Lillängsskolan (f-6), Torsö skär-
gårdsskola (f-6) och Ekhamra (7-9) – har etablerats i kommu-
nen. Hösten 2015 finns cirka 2 200 elever i Mariestads grund-
skolor och cirka 220 barn i förskoleklass. Elevtalsutvecklingen 
på grundskolan visar en viss ökning två år framåt och därefter 
en minskning igen till en nivå något under situationen 2015. 
Det finns även här en osäkerhet i elevprognosen med hänsyn 
till faktorer som tilltagande global osäkerhet, konfliktsituatio-
ner och klimatförändringar. Troligtvis blir det en ökning av 
antalet elever utöver det som med säkerhet kan prognostiseras. 

En ökad andel nyanlända elever medför behov av modersmåls-
lärare, studiehandledning på modersmål och lärare i svenska 
som andraspråk.

Förutom de skolbyggnationer som står klara 2017 finns 
behov av ytterligare skollokaler om kommunens mål för 
bostadsbyggnation genomförs. Lämpliga lokaliseringar är till-
byggnad av Prismaskolan i Mariestads västra del och Högelid-
skolan i nordöst, i anslutning till bebyggelseutvecklingen i 
Sjölyckan. 

Gymnasium
Kommunerna i Skaraborg samverkar kring utbildning, vilket 
regleras genom samverkan Utbildning Skaraborg. Syftet med 
samverkan är att utbildningarna ska ge eleverna ett större 
utbud, säkerställa högre kvalitet och vara resursoptimerade. 
Alla samverkande kommuner fattar egna beslut kring sin 
gymnasieskola, men hänsyn ska tas till hela Skaraborg i beslu-
ten. Den kommunala gymnasieskolan, Vadsbogymnasiet, har i 
dagsläget elva nationella program, fyra introduktionsprogram, 
4-årsprogram (gymnasiesärskola) och en riksrekryterande 
marinteknikutbildning. Vadsbogymnasiet är i mångt och 
mycket en mångkulturell skola. Med anledning av ett ökat 
antal nyanlända och ensamkommande flyktingbarn går många 
elever i introduktionsprogrammet Språkintroduktion. 2017 
finns cirka 770 elever på skolan. Elevtalsprognosen säger att 
antalet kommer att ligga på 800–830 elever de kommande fem 
läsåren. I Mariestad finns även friskolan Vänergymnasiet med 
två nationella program.

Vuxenutbildning
2017 finns motsvarande cirka 240 heltidsstuderande. Det inne-
bär i praktiken att betydligt fler individer studerar på deltid. 
Dels inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, 
inklusive yrkesvuxutbildning vård och omsorg, dels 100 stude-
rande i Svenska för invandrare (SFI). Det är svårt att förutse 
hur stor SFI-verksamhet som behövs framöver, eftersom det 
helt avgörs av antalet boenden för nyanlända i kommunen och 
av Migrationsverkets kommunplaceringar. 

Genom samarbetet inom Utbildning Skaraborg avsätts delar 
av vuxenutbildningarnas statsbidrag till en gemensam Yrkes-
byrå, där samtliga kommuners medborgare kan ansöka om 
utbildning. Vuxenutbildning Mariestad är speciellt inriktad 
mot Vård- och omsorgsprogrammet.

Hasslerör
Fredslund 40p

Sjötorp
1 gruppbostad

Lyrestad
3 gruppbostäder

Ullervad
Ullerås 60p

Mariestad
boenden och antal

Gruppboende
Äldreboende

Övriga
KARTA 3.27: Sektor vård och omsorg
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Dacapo Mariestad
Dacapo Mariestad är en kommunal högskoleplattform med 
uppdrag att samordna och utveckla högre utbildning i Marie-
stad. Verksamheten erbjuder 2017 fyra olika utbildningsfor-
mer: YH-utbildningar, distansutbildningar, grundutbildningar 
och forskningsstationer. 

Dacapo Mariestad har utvecklats utifrån ett flerårigt samar-
bete mellan Göteborgs universitet och Mariestads kommun. 
Göteborgs universitet har etablerat delar av institutionen för 
kulturvårds grundutbildningar i Mariestad: Byggnadsvårdsut-
bildningen samt Trädgårds- och landskapsvårdsutbildningen. 

Mariestads kommun har tillsammans med Göteborgs 
universitet investerat i centralt belägna anläggningar kopp-
lade till utbildningarna och ett campusområde håller på att 
växa fram mellan Universitetsparken och Trädgårdens skola. 
Övriga samverkanspartners som ingår i Dacapo Mariestad är 
Karlstad universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högsko-
lan i Skövde, Stiftelsen Steneby, Folkuniversitetet och Bios-
färområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Dacapo har 
som särskilt uppdrag att skapa en kärna av eftertraktade och 
kvalitetssäkrade utbildningar med inriktning mot hantverk, 
hållbarhet och frågor kopplade till forskning och utveckling 
inom biosfärområdet.

Sektor stöd och omsorg
Stöd och omsorg är indelad i fyra avdelningar: Arbetsmarknad, 
bistånd, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg.

Arbetsmarknad
Det övergripande målet är att stärka personer med lång arbets-
löshet att komma in på arbetsmarknaden och öka möjligheten 
till egen varaktig försörjning. Arbetsmarknadsavdelningen 
är viktig för att överbrygga barriärer till arbetslivet och att 
både tillgängliggöra arbetsmarknaden för fler människor och 
tillgängliggöra fler människor för arbetsmarknaden. Verksam-
heten är därför också viktig för arbetet med folkhälsa och att ge 
alla förutsättningar för en meningsfull sysselsättning. 

Bistånd
Biståndsavdelningen gör bedömningar kring hjälp och stöd 
som omfattas av det kommunala ansvaret (hemtjänst, ledsa-
gare, avlösning i hemmet, korttidsvistelse, växelvård eller 
särskilt boende). På avdelningen utreds och beslutas det om 
vilka hjälpinsatser som kan erbjudas. Här arbetar även ett 
stödteam som hjälper anhöriga.

Individ- och familjeomsorg
Kommunens individ- och familjeomsorg består av fem enhe-
ter: Barn och unga, vuxen, socialpsykiatrin, hem för vård eller 
boende och LSS–barn (lagen om särskilt stöd). Individ- och 
familjeomsorgen ger stöd och hjälp till människor som av olika 
skäl har svårt att klara sin livssituation. Biståndet kan ges i 
form av förebyggande arbete, behandling, ekonomiskt bistånd 
med mera.

Inom socialpsykiatrin får personer med varaktiga psykiska 
störningar stöd i form av boende, dagverksamhet och boende-
stöd. Insatser ges huvudsakligen inom ramen för socialtjänst-
lagen (SOL). Verksamheten ansvarar även för de LSS-insatser 
som finns för barn upp till 20 år. Insatserna ges i form av 
personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare, kort-
tidsvistelse, korttidstillsyn, boende i familjehem och elevhems-
boende. Till avdelningen hör även kommunens flyktingmot-
tagning samt budgetrådgivning och skuldsanering.

Vård och omsorg
Vård- och omsorgsavdelningen ger omvårdnad och service 
till behövande i kommunen. Verksamheten ska inge trygghet 
och verka för att skapa en meningsfull tillvaro. Brukarens egna 
resurser ska tas till vara. Inom ramen för LSS ges personlig 
assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare, gruppbostad, 
servicebostad och daglig verksamhet. Avdelningen ansvarar för 
personer som är äldre än 20 år eller som gått ut gymnasiesko-
lan. Den kommunala hälso- och sjukvården ska tillhandahålla 
hälso- och sjukvårdande insatser, upp till sjuksköterskenivå, 
till personer i det egna hemmet. Insatserna ska också ges i 
kommunens särskilda boendeformer och biståndsbedömd 
dagverksamhet. 
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Den grundläggande inriktningen för vård- och omsorgsav-
delningen är att den som är äldre eller har en funktionsned-
sättning ska kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. 
Följande hjälp finns: 

Stöd i ordinärt boende: Hemvård (består av hemtjänst och 
hemsjukvård) uppdelad på 12 grupper samt korttidsboende 
och daglig verksamhet.

Särskilt boende: Fem boenden varav ett är demensboende.  
Stöd till vuxna med funktionsnedsättning: Fem servicebo-

städer och nio gruppbostäder samt personliga assistenter och 
daglig verksamhet.

Hälso- och sjukvård: Sjuksköterskor, fysioterapeut och 
arbetsterapeut arbetar inom de olika verksamheterna. 

2015 har omkring 450 personer hemvård, plus 200 personer 
som enbart har trygghetslarm. Tillgången på platser inom 
särskilt boende är inte tillräcklig och ett nytt boende planeras 
till 2020. Även platser för vuxna med funktionsnedsättning 
saknas. 

Det finns flera möjliga lokaliseringar av ett nytt särskilt 
boende. Boendet kan med fördel integreras i övrig ny bebyg-
gelse för att skapa en blandning av funktioner och verksamhet.    

Vård och omsorg står inför stora utmaningar vad gäller 
personalförsörjningen de närmaste 10 åren – cirka 225 personer 
kommer att gå i pension. Intresset har varit lågt hos ungdomar 
att välja omvårdnadsprogrammet. Samtidigt har kraven på 
utbildning, specialkompetenser och arbetslivserfarenhet ökat. 
Vuxenutbildning är därför en viktig ingångskanal till omvård-
nadsyrket och för personer med pedagogisk inriktning till LSS 
verksamhet. För att förbättra kvaliteten och få en mer jämlik 
och resurseffektiv vård och omsorg används flera digitaliserade 
verktyg och system inom avdelningen.

Ställningstagande
 ȫ Kommunen avser att stärka tillgänglighet till kommunal 
infrastruktur och service i hela kommunen.  
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Näringsliv och 
arbetsmarknad
Näringslivet och arbetsmarknaden i Mariestads kommun är 
relativt varierat, men med tydlig koppling till kommunens 
historiska utveckling. Kommunen har präglats av tillverk-
ningsindustri med kopplingar till bruksutvecklingen vid 
Tidans mynning och transportmöjligheterna på Vänern och 
Göta kanal.

Funktionen som residensstad har gett kommunen en tydlig 
identitet som tjänstemannastad. Samtidigt kännetecknas stora 
delar av kommunen av jord- och skogsbruk. I kommunen 
finns cirka 3 100 registrerade företag och antalet arbetstillfällen 
i kommunen är cirka 9 300. Mariestads kommun och övrig 
offentlig sektor är kommunens största arbetsgivare. 

I näringslivet (privat sektor) är de största branscherna till-
verkningsindustri, handel och byggverksamhet. Tillsammans 
sysselsätter de cirka hälften av befolkningen (se tabell 3.28). 
Antalet anställda inom tillverkning och civila myndigheter är 
större än riksgenomsnittet, och antalet anställda inom företags-
tjänster och andra konsulttjänster (information och kommuni-
kation, försäkringsbolag) är mindre. 

Under de senaste tio åren har antalet arbetstillfällen minskat 
med ungefär 500. Effektiviseringar inom tillverkningsindustrin 
och minskad statlig och regional verksamhet är bidragande 
orsaker. Samtidigt ökar antalet små och medelstora företag. 
Inom besöksnäringen sker en positiv utveckling kopplad 
till lokala natur- och kulturmiljöer. Utvecklingen är därmed 
knuten till den lokala geografin. 

Industriell verksamhet
Mariestad har en stark industrihistoria med både stora och små 
företag. De större företagen är Metsä Tissue AB (mjukpap-
perstillverkning) med cirka 500 anställda, DS Smith (tillverk-
ning av förpackningar) som har omkring 200 medarbetare 
och Electrolux Logistics (distribution) med totalt cirka 100 
anställda. Under de senaste årtiondena har en strukturom-
vandling skett, där sysselsättningen snabbt förskjutits från 
tillverkningsindustrin till den privata tjänstesektorn. 

Omvandlingen kan dels förklaras av outsourcing från industri 
till tjänstesektor och av att produktion flyttat till låglöneländer. 
Men den största förklaringen till att sysselsättningen inom 
industrin minskar är omfattande produktivitetsförbättringar. 
Den utvecklingen kommer att fortsätta, troligen i en ännu 
snabbare takt. Med en accelererande digitalisering och teknisk 
utveckling kommer tillverkning och tjänster i allt högre grad 
att utföras av robotar, maskiner och IT‐system, vilket i sin tur 
inverkar på näringsliv, arbetsmarknad och arbetsliv.

En konsekvens av det är att lönekostnaderna blir en allt 
mindre del av produktionskostnaderna. Det skapar i sin tur 
möjligheter till ökad konkurrenskraft gentemot låglöneländer. 
Västra Götaland och Mariestad har som helhet en bransch-
struktur som är mer präglad av tillverkande branscher än 
riksgenomsnittet. När färre sysselsätts inom de stora indu-
striföretagen, ökar andelen sysselsatta i små och medelstora 
företag. Den utvecklingen ökar variationen i näringslivet och 
kan minska arbetsmarknadens sårbarhet. En ökad innovations-
förmåga i näringslivet kan vara avgörande för att möta den 
utveckling vi står inför. 

För att klara de  högt ställda klimatmålen måste man 
utveckla nya, smarta lösningar som minskar konsumtionens 
påverkan på den globala uppvärmningen. Detta skapar behov 
av en industriell förnyelse som kan generera både nya affärer 
för befintlig industri (produkter och tjänster) och nya före-
tagsetableringar. 

Satsningen på att etablera Test- och demonstrationsplats 
Mariestad med ElectriVillage skapar förutsättningar för nya 
affärer och tillväxt i Mariestadsregionen.

OVAN: ElectriVillage-buss, foto Stefan Svensson
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Genom att testa och demonstrera hållbara transportlösningar 
på land och till sjöss vill kommunen finna innovativa system-
lösningar kring nya sätt att producera, lagra, använda och 
överföra energi, för att på så vis bidra till en hållbar samhälls-
utveckling. Verksamheten vid test- och demonstrationsplatsen 
kommer att generera nya affärsmöjligheter, dels genom att ny 
kunskap tillförs via samarbete med akademin, dels genom att 
behov av nya produkter/tjänster uppstår.

Tillgången på lämplig industrimark är god, men behöver 
detaljplanläggas. Huvuddelen är industrimark i eller i direkt 
anslutning till Mariestads tätort. Ett aktivt planarbete för att 
säkerställa att företag kan utveckla sina verksamheter inom 
kommunen är betydelsefullt för den lokala utvecklingen. 
Översiktsplanen pekar på behov av att både bedriva olika 
verksamheter och skapa funktionsblandade bebyggelsemiljöer, 
framför allt i Mariestads centrala delar. Den visar också att man 

behöver peka ut ny industrimark i anslutning till infrastruktur-
investeringar. 

Statlig och regional administration
Mariestads kommun har tack vare den tidigare funktionen 
som residensstad en stor andel arbetstillfällen inom statlig och 
regional verksamhet. Några exempel är länsstyrelsen, Trans-
portstyrelsen, kriminalvården och regionens administration. 
Mariestad är fortfarande en av de åtta orter där Länsstyrelsen 
i Västra Götaland har arbetsplatser, även om omfattningen 
minskat kraftigt sedan länssammanslagningen. Länsstyrelsen 
svarar för den statliga förvaltningen i länet och har övergri-
pande uppgifter, exempelvis att se till att länet utvecklas på ett 
sådant sätt att de nationella politiska målen slår igenom och att 
länets utveckling främjas. Länsstyrelsen i Västra Götaland har 

Okänd bransch

Energi och miljö

Avser 16 år och däröver
Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning)
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Personliga och kulturella tjänster, m.m

Information och kommunikation

Hotell och restauranger

Jordbruk, skogsbruk och �ske

Kreditinstitut och försäkringsbolag

Fastighetsverksamhet
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ILLUSTRATION 3.28: Kommunens arbetsmarknadsprofil. Kommunen har fler 
arbetstillfällen inom tillverkning och civila myndigheter än sveriges genomsnitt 
samt färre arbetstillfällen inom företagstjänster. Siffrorna till vänster anger ca 
antal arbetstillfällen som behöver tillgängliggöras för en befolkningstillväxt på 
4000 invånare (2000 bostäder). 
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totalt 800 anställda. 
Transportstyrelsen har sin körkortsavdelning i Mariestad, 

där de främst prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. 
Transportstyrelsen har också enheter i Härnösand, Kristian-
stad, Norrköping, Örebro och Solna. Totalt har myndigheten 
cirka 370 medarbetare. 

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och anstalter 
verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten 
och utföra transporter samt göra personutredningar i brott-
mål. I Mariestad finns tre anstalter: Johannesberg, Rödjan och 
Häktet. 

 ȫ JOHANNESBERG är en anstalt i säkerhetsklass 2, alltså 
en sluten anstalt med lägre säkerhetsnivå, och är 
försedd med rymningshinder. Anstalten ligger i 
parken Johannesberg. 

 ȫ RÖDJAN är sedan 1920-talet kriminalvårdens största 
jordbruksanstalt. Anstalten har säkerhetsklass 3, vilket 
innebär att anstalten saknar rymningshinder. 

 ȫ HÄKTET ligger i Mariestads polishus. 

Västra Götalandsregionen har kontor i Vänersborg (huvud-
kontor), Skövde, Göteborg, Uddevalla, Borås och Mariestad. 
I Mariestad fanns tidigare ett Regionens hus, som omfattade 
de olika regionövergripande verksamheterna. Större delar av 
verksamheten har dock flyttats till Skövde, med undantag 
för Regionservice som fortfarande finns kvar och numera är 
beläget i Mariestads sjukhus. Regionservice i Mariestad har 
idag 35 anställda, som ingår i någon av de olika förvaltningarna 
ekonomiservice, arbetsplatsservice, koncernkontoret eller 
habilitering och hälsa. 

Annan statlig administration i kommunen är Migrationsver-
ket, som finns i Regionens hus, samt Skatteverket och Lantmä-
teriet som båda ligger på Tegelvägen.

Handel och service
Handel och kommersiell service är i huvudsak samlad till 
Mariestads tätort. Butiker och mindre serviceverksamheter  
finns i de mindre tätorterna med lokalisering nära turismens 
besöksmål. I Fördjupad översiktsplan för Mariestad pekas 
Stockholmsvägen och Göteborgsvägen ut som de primära 
stråken för handel och kommersiell service. Längs Göteborgs-
vägens södra del finns verksamhetsområdena Haggården och 

Horn, där detaljplanen möjliggör handel, småindustri och 
restaurangverksamhet. Här finns kommunens mer omfattande 
externhandel. Förutsättningarna för handeln står dock under 
förändring och påverkas av handelns utbyggnad i Skövde 
och andra kringliggande större städer. Dessutom påverkar 
möjligheten att handla via internet förutsättningarna för 
lokal handel. Det kan i framtiden ses som både ett hot och en 
möjlighet.

Den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort föreslår 
att handel och verksamheter även i fortsättningen lokaliseras 
till stråket Göteborgsvägen–Stockholmsvägen, med fokus 
på Mariestads historiska centrum. Utbudet av restauranger, 
kaféer, barer och kommersiella mötesplatser som biograf och 
Folkets park är i huvudsak lokaliserat till Mariestads tätort. 
Ett visst utbud finns också vid besöksnäringens noder och 
rastplatser. 

Kommunen avser att stödja klusterbildningar av kommer-
siella mötesplatser men också att stärka förutsättningarna för 
andra mötesplatser, exempelvis lokaler för kultur- och fören-
ingslivet samt anläggningar för idrott och friluftsverksamhet. 
Områden med vattenkontakt bedöms som särskilt intressanta 
här, och utpekade LIS-områden ger ett utökat handlingsut-
rymme för utvecklingen. Mariestads hamnområde är sommar-
tid ett av kommunens viktigaste kluster både för Mariestads-
bor och turister.  

Förutsättningar för en funktionsblandad bebyggelse ska 
särskilt beaktas vid nybyggnad och omställning av befintlig 
bebyggelse. Bebyggelsens våningshöjd, lokalisering i förhål-
lande till trafik (gång, cykel och bil) och rörelsemönster, samt 
möjligheter att över tid förändra fasaden i gatuplan är viktiga 
exempel på det. Även externhandelns etableringar samt besök-
snäringens och väginfrastrukturens servicefunktioner behöver 
ses som service för lokala boendemiljöer. 

Besöksnäring
Besöksnäringen är en viktig del av Mariestads utveckling och 
bedöms ha ytterligare ekonomisk tillväxtpotential. Den stora 
anledningen till det är Mariestads geografiska läge, vid Vänern 
och Göta kanal och nära Kinnekulle och andra kultur- och 
naturhistoriskt värdefulla miljöer. 

Ett väl fungerande besöksmål kan ses som ett kommunalt 
skyltfönster som attraherar boende och näringslivsetableringar, 
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vilket i sin tur ökar möjligheterna för dem som bor och verkar 
i kommunen.

Mariestad utgör tillsammans med Lidköping och Götene 
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Det ger 
förutsättningar för besöksnäring med fokus på hållbar turism. 
Här är det viktigt med en väl utbyggd kollektivtrafik och 
utbyggda gång- och cykelvägnät. Men framför allt är det 
avgörande med lokala ambassadörer och entreprenörer som 
utvecklar verksamheter utifrån lokala resurser och säkerställer 
en långsiktigt uthållig resursanvändning. 

I undersökningar av vad som kännetecknar attraktiva 
besöksmål framhålls ofta naturvärden som ett av de viktigaste 
värdena. Befintliga och nya vandrings- och cykelleder, Lugnås-
berget och båt- och kajakturer på Vänern, Göta kanal och 
Tidan är några av de besöksmål som har goda förutsättningar 
att utvecklas. Även inom fiske är utvecklingspotentialen stor. 
Naturen och naturupplevelser är en resetrend som förmodas 
fortsätta växa. Beläggningen på hotell, vandrarhem, stugbyar 
och campingplatser är god. Det finns dock behov av att öka 

antalet gästbäddar inom kommunen. 
Mariestads turistorganisation vill i samverkan med företag 

och föreningar inom besöksnäringen öka antalet besökare 
i Mariestad – framför allt besökare som stannar flera nätter 
och på så sätt stärker den lokala ekonomin. Besöksnäringen 
framhålls som en framtidsbransch och fyra områden i kommu-
nen anses särskilt intressanta för utveckling av besöksnäringen: 
Mariestads tätort, Göta kanal, Vänerskärgården och Lugnås-
berget. 

Mariestads tätort
Sjöstaden Mariestad är ett viktigt kännetecken för kommu-
nen, där gästhamnen spelar en central roll. Småbåtshamnen 
tilltalar besökare i flera generationer och uppfattas som en 
rekreativ, levande och dynamisk mötesplats för både besö-
kare och kommuninvånare. Kommunens vision är att främja 
utvecklingen av hamnområdet både som besöksmål och 
som mötesplats. Bland annat vill man skapa en lättillgänglig 
centrumbadplats. 

 Andra exempel för att vidareutveckla besöksnärngen är 
att driva turistfrämjande verksamheter i hamnområdet och 
välkomna Göta kanals passagerarbåtar liksom dagskryssningar. 

Mariestad som trädgårdsstad är en annan viktig bit när det 
gäller att stärka Mariestad som besöksmål. Kommunen verkar 
för att förlänga besökssäsongen och skapa nya reseanledningar. 
Här kan en möjlighet vara samverkan med Dacapos hantverks-
utbildning för att erbjuda kortare utbildningar. Mariestads 
kulturhistoriska bebyggelse och miljöerna i Gamla stan ses, 
i kombination med speciella evenemang och festivaler, som 
ytterligare besöksanledningar. 

Kommunen vill möta den digitala utvecklingen och kunna 
bistå både besökare och invånare med tekniska och webbase-
rade medel. 

Göta kanal, Sjötorp, Lyrestad och Norrqvarn
Göta kanal är ett av regionens största besöksmål, och lockar 
både till båt- eller cykelresor längs kanalen och till besök vid 
slussområden och bryggor. Kanalmiljöerna kring Sjötorp, 
Lyrestad och Norrkvarn är viktiga punkter, som kommunen 
anser särskilt lämpliga som noder för fortsatt utveckling av 
besöksnäringen. 

Mariestads kommun samverkar med Töreboda, Gullspångs 
och Karlsborgs kommuner när det gäller utvecklingen av 

Stugor
Pensionat

Hotell

Matställe
Besöksmål

Camping

ILLUSTRATION 3.29: Besöksnäringen
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besöksnäringen längs Göta kanal. Mariestads kommun har en 
samordnande roll i samarbetet. För utvecklingen av Göta kanal 
arbetar Mariestad för att förbättra resurserna i de utpekade 
områdena. Att sätta Göta kanal på kartan som nationell cykel-
led är ytterligare ett mål som skulle bidra till ökad besöksnä-
ring.  

Vänerskärgården med Torsö, Brommö och Djurö
Skärgårdsområdet med Torsö i centrum är med cirka 20 000 
öar och skär en av världens största sötvattenskärgårdar. Områ-
det som helhet intar en särställning i länets natur. 

Det största värdet för besöksnäringen och friluftslivet ligger 
i den goda tillgången på naturhamnar och de unika naturvär-
dena i skärgården. Ytterskärgårdens mosaik av öar, holmar och 
skär ger praktiskt taget outtömliga möjligheter för både båtliv, 
bad, fiske och naturstudier. Vintertid ges vid gynnsamma isför-
hållanden unika möjligheter till långfärdsåkning på skridskor.

Både Brommö och Torsö har turistservice i form av skylt-
ning, vindskydd för övernattning och toaletter. Skärgården 
bedöms dock ha potential för ytterligare utveckling av besök-
snäringen. Bättre förutsättningar för att använda området 
skulle bland annat ges genom att stärka skärgårdens infra-
struktur, öka det rörliga friluftslivets tillgänglighet till framför 
allt Torsös norra och östra delar och bidra med bryggor och 
angöringsplatser. 

Besöksnäringens servicefunktioner kan även främja lokal 
handel och service för dem som bor på Torsö året runt. Fram-
för allt behövs större möjligheter till övernattning i skärgården. 
Mariestads stränder och skärgård är starka identitetsbyggare 
som kommunen även i framtiden vill bygga vidare på och 
utveckla. Bland annat i form av att välkomna fler passagerarbå-
tar till skärgårdsöarna och till centralortens hamn. 

Lugnåsberget
Lugnåsberget är ett natur- och kulturområde i Mariestads östra 
del, där den mest välbesökta målpunkten är Qvarnstensgru-
van. Övernattningsmöjligheter samt viss service och handel är 
under utveckling på och runt Lugnåsberget. Naturturismens 
servicefunktioner är viktiga för att besökare ska generera en 
lokal ekonomisk utveckling. 

 Här finns även ett modernt vandrarhem, som tar emot 
besökare året runt, samt sommartid en gårdsbutik. Problemet 
med besöksmål som utgörs av naturområden är att möjlighe-

ten till ekonomisk avkastning för besöksnäringen är ganska låg. 
Därför bör Lugnåsberget utvecklas i relation till de angräns-
ande näringar och aktiviteter som finns.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket är, tillsammans med fisket, viktigt för 
den lokala ekonomin, en levande landsbygd och för bevaran-
det av kultur- och naturmiljöer. Mariestads slättbygd tillhör ett 
av Sveriges mest bördiga jordbruksområden. Kommunen är 
belägen i växtodlingszon 2. Det geografiska läget och jordarna 
ger goda förutsättningar för varierad växtodling. Huvuddelen 
av åkermarken används för odling av bröd- och fodersäd samt 
vall.

Torsö har en säregen karaktär, där skärgård, skog och jord-
bruksmark tillsammans skapar en värdefull landskapsbild. 
Strukturutvecklingen inom jordbruket har dock de senaste 
decennierna inneburit färre men större jordbruksföretag, vilket 

ILLUSTRATION 3.30: Tillståndspliktig verksamhet
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gjort att de mindre odlingslotterna hotas. Kommunen är ange-
lägen om att bibehålla de mindre odlingslotterna för att bevara 
de öppna markerna. 

Lantbrukarna utgör en stor del av småföretagargruppen. Av 
kommunens markytor är 22 procent skogsmark och 12 procent 
jordbruksmark. Enligt en jordbrukskartering från 2007 bestod 
Mariestads kommun då av totalt 16 909 hektar åker. Marie-
stads kommun äger 110 hektar som till största delen arrenderas 
ut till enskilda lantbrukare. 

Deltidsjordbruk har blivit allt vanligare och ofta drivs jord- 
och skogsbruk i kombination. Endast ett fåtal personer har 
idag fiske som hel- eller deltidssysselsättning. Kommunen 
avser att verka för en levande landsbygd och ett öppet odlings-
landskap genom en positiv syn på bosättning på landsbygden 
och kompletterande sysselsättningar till jord- och skogsbruket. 

Det svenska jordbruket i stort har central betydelse för 
samhällsutvecklingen eftersom det ger förutsättningar för en 
trygg livsmedelsförsörjning. Jordbruket ska vara ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart. Ett ekologiskt hållbart jordbruk bidrar 
att uppfylla de svenska miljömålen, då det är resursbesparande, 
miljöanpassat och etiskt.

Den svenska skogspolitiken har två lika viktiga mål – ett 
produktionsmål och ett miljömål. I sammandrag innebär det 
att skogen och skogsmarken är en nationell tillgång som ska 
användas effektivt, så att den ger uthållig och god avkastning, 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Skogen har, 
förutom att vara en av våra viktigaste resurser för material- och 
energiförsörjning, ett stort värde för friluftsliv och jakt. 

Förutsättningar för näringslivets och arbetslivets 
utveckling

Förbättrade kommunikationer och utvidgning av den lokala 
arbetsmarknadsregionen ger både arbetstagare och arbetsgivare 
ett större utbud av arbetstillfällen och kompetensförsörjning. 
Särskilt viktigt är att utvidga den lokala arbetsmarknaden mot 
norr och öster. På så vis skapar man en lokal arbetsmarknads-
region i Skaraborg och ökar in- och utpendling till Värmland 
och Örebro. 

Samtidigt varierar den lokala arbetsmarknadens storlek bero-
ende på utbildningsnivå. Dessutom ser den ofta olika ut för 
män och kvinnor. Därför krävs olika åtgärder för att utvidga 
arbetsmarknaden för olika grupper i samhället. Åtgärderna 
kan exempelvis handla om att skapa kortare restider eller öka 

kollektivtrafikens turtäthet, men också om att kunna kombi-
nera långa resor med en flexibel barnomsorg. 

Det är också viktigt att se hur kommunens olika geografiska 
delar har olika förutsättningar för lokal ekonomisk utveckling. 
Även meningsfull sysselsättning är avgörande för att säkerställa 
en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling i kommunen. 
Demografiska utmaningar med en åldrande befolkning eller 
stora grupper utan arbete innebär minskade skatteintäkter 
och ökade kostnader. Sysselsättning, karriärmöjligheter och 
utbildningsnivå, som betyder mycket för näringslivets utveck-
ling, har också stor inverkan på folkhälsan – och därmed på 
kommunens sociala tillväxt. 

Kommunens viktigaste resurser är i detta avseende de 
kvinnor, män och barn som bor och arbetar i kommunen. 
För en balanserad lokal och regional utveckling är det därför 
betydelsefullt att infrastruktur och offentlig service fördelas på 
ett rättvist sätt över kommunen, samt att förutsättningar för 
kommersiell service underlättas genom den fysiska plane-
ringen. 

När planeringen genomförs är det viktigt att beakta strä-
van (enligt plan- och bygglagen) att balansera enskilda och 
allmänna intressen respektive privata och samhällsekonomiska 
intressen. Här behöver bebyggelseutveckling, infrastruktur-
investeringar och förändringar av kommunens grön- och 
blåstruktur samordnas med näringslivsutveckling och offentlig 
verksamhet. 

Översiktsplanens övergripande principer ska guida till en 
samordnad samhällsutveckling i kommunen. Genom att 
ge goda förutsättningar för näringsliv, nya etableringar och 
entreprenörskap skapas ekonomisk tillväxt och fler arbetstill-
fällen. Att strategiskt och långsiktigt arbeta för näringslivets 
förnyelse är av central betydelse för att minska sårbarhet. För 
att ta till vara potentialen krävs ett proaktivt och systematiskt 
arbete som involverar hela kommunen och som lägger fokus på 
processer med medborgare och företagare i centrum.

Kommunens näringslivsarbete har målet att öka sysselsätt-
ningsgraden, skapa fler arbetstillfällen och förbättra kompe-
tensmatchning och servicen mot näringslivet. För en fortsatt 
positiv befolkningsutveckling och därmed ökande skattekraft 
är det viktigt att kommunen kan tillgodose behovet av bostä-
der och infrastruktur, exempelvis bredband, kollektivtrafik, 
vägar och järnväg. Det krävs också fler arbetstillfällen i vår 
arbetsmarknadsregion. 
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och systemlösningar. Här finns stor potential att 
öka utbildningsnivån i kommunen och skapa fler 
arbetstillfällen.

 ȫ Digitaliseringen är en utmaning där både infrastruktur 
och kompetens krävs för att ta till vara de möjligheter 
som utvecklingen innebär. Tillgången till fiber såväl i 
tätort som på landsbygd är en grundförutsättning. 

 ȫ Kommunen ska arbeta för att nyanlända snabbt ska 
kunna etablera sig på arbetsmarknaden, för att på så sätt 
motverka segregation och möta bristen på arbetskraft. 

 ȫ Det behövs fler företag i kommunen för att skapa tillväxt. 
Kommunen ska skapa förutsättningar för att förverkliga 
idéer och starta företag. Extra viktigt är det att inspirera 
unga och nyanlända till entreprenörskap.

Ställningstagande
 ȫ Kommunen ska arbeta för att stärka samarbetet mellan 
kommuner, näringsliv, universitet och högskolor i 
regionen för att möta kompetensförsörjningsutmaningen 
inom både privat och offentlig verksamhet. 

 ȫ Kommunen ska arbeta för att koppla befintligt näringsliv 
till de innovationsplattformar som finns i regionen, 
samt utforma plattformarna så att de servar den lokala 
arbetsmarknadsregionens behov.

 ȫ Besöksnäringen har stor potential och kommunen 
ska verka för att skapa fler reseanledningar utanför 
sommarsäsongen, vilket ger möjlighet till fler sysselsatta 
året runt.

 ȫ Test- och demonstrationsplats Mariestad ska utvecklas 
i syfte att skapa en ny industri runt hållbara transporter 
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Teknisk försörjning
Materialförsörjning
Sand, grus och berg är viktiga resurser, inte enbart som bygg-
nadsmaterial och för väg- och fyllnadsändamål. Förekomster 
av berg och naturgrus har också avgörande värden för bland 
annat grundvatten, landskapsbild, friluftsliv, kulturmiljö, 
geologi och växtliv. En långsiktigt hållbar resurshantering är 
därmed av stor betydelse.

Bergtäkter 
I Mariestad finns tre bergtäkter: Västra Kinneskogen, Börs-

torp–Råntorp och Brodderud. Bergtäkterna utgörs av brott, 
där fast berg bryts för framställning av krossgrus eller maka-
dam för väg- och fyllnadsändamål. Täkternas placering och 
materialets relativt goda kvalitet gör att kommunen har en god 
försörjningssituation vad gäller bergkross. 

Tillgången på naturgrus i kommunen är begränsad. Bergtäk-
terna bör därför prioriteras framför nya grustäkter. Material-
banker och depåer för återvinningsmaterial och restprodukter 
bör anordnas på lämpliga platser, exempelvis vid bergtäkterna. 

Att den materialförsörjning som finns i kommunen grun-
das på bergtäkter ses som positivt, då det ligger i linje med 
miljömålet att minska användningen av naturgrus (naturligt 
sorterade sten-, grus- och sandjordarter). I regionen råder idag 
brist på bergmaterial. Kommunen anser att det är av största 
vikt att bryta färdigt en etablerad täkt, eftersom en sådan resurs 
är mycket svår att uppbringa i exploaterbara lägen på rimligt 
transportavstånd. Större byggnadsprojekt som vägar och 
järnvägar kräver ofta stora volymer fyllnadsmassor av bergkross 
eller naturgrus och av miljömässiga och ekonomiska skäl är det 
värdefullt att sådant material kan hämtas lokalt.   

Störningar från bergtäkter består av buller från borrning, 
sprängning och krossverk samt från transport till och från 
anläggningen. Bullerstörningarna minskar i takt med att 
täkterna blir djupare och täktens egen skärmeffekt ökar. 
Förutom buller förekommer störningar i form av damm, 
vibrationer och tryckvågor vid sprängning. 

Ny bostadsbebyggelse bör inte lokaliseras inom skyddszonen 
om inte gällande riktvärde för externt industribuller, vibratio-

ner och tryckvågor klaras. Dessa riktvärden anges i meddelade 
tillstånd enligt miljöbalken. Bostäder bör inte heller tillåtas 
om det föreligger risk för olägenhet eller störning i form av 
dammspridning i närområdet. Vid lokaliseringsprövning ska 
även möjligheterna att utvidga täkten beaktas. Bebyggelse får 
inte lokaliseras så att den hindrar sådan expansion. 

Energiförsörjning
Ett hållbart energisystem har sin grund i energieffektiv 
samhällsplanering och förnybar energi med hjälp av nya 
tekniska lösningar. Hela kommunens mark- och vattenområde 
bör ses som ett energisystem med olika lokala förutsättningar. 
Lösningar för staden, tätorterna och landsbygden ser olika ut. 
Energisystemet ska också ses utifrån ett helhetsperspektiv – 
från brukare, via nätet, till produktion och till lokal/regional/
global påverkan.

Fjärrvärme är den främsta uppvärmningsformen i Mariestad 
och produceras av Katrinefors Kraftvärme AB (kkab). Produk-

Vindbruksområde

Bergtäkt

ILLUSTRATION 3.31:  Vindbruksområden och bergstäkter
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tion av förnybar energi som exempelvis vind- och solanlägg-
ningar är mer ytkrävande, men är prioriterat av kommunen 
inom det strategiska arbetet med industriell förnyelse. 

Mariestad, Töreboda och Gullspång har ett tematiskt tillägg 
till ÖP i form av en gemensam vindbruksplan från 2010. 
Planen ger vägledning för framtida vindkraftsutbyggnad med 
avsikt att begränsa den lokala miljöpåverkan som framtida 
utbyggnad ger. 

Potentialen för energibesparingar är stor i befintliga bygg-
nader. Besparingar är billigare än nyproduktion av energi och 
det leder till minskad klimatpåverkan. Energibesparing bör 
inte ske genom att energi med bra miljöprestanda växlas över 
till ökad användning av energi med sämre miljöprestanda. 
Resurseffektivitet samt miljö- och koldioxidbelastning bör 
användas som måttstock. Även när nya områden planeras 
bör dessa frågor stå i centrum. Nya bebyggelseområden ska 
utformas med målet att begränsa lokal, regional och global 
miljöpåverkan.

Fjärrvärme 
Idag har kommunen ett omfattande och tämligen modernt 
fjärrvärmenät. I Mariestad produceras fjärrvärmen i huvudsak 
av Katrinefors Kraftvärme AB (kkab). Bolaget ägs av kommu-
nen tillsammans med Metsä Tissue. kkab ligger vid Tidans 
västra strand. Oljeeldade reserv- och spetslastcentraler finns vid 
kvarteret Pilen samt på Hantverkargatan 17.

Produktionen och distributionen av fjärrvärme kan komma 
att påverkas av klimatförändringar. Det handlar framför allt 
om risker relaterade till markstabilitet och översvämningar. 
Katrinefors fjärrvärmeverk ligger längs med Tidan och kan 
i framtiden påverkas av översvämningar. Förutom direkta 
skador av höga vattennivåer innebär det en ökad risk för 
erosion.  

Vattenförsörjning
Största delen av dricksvattenförsörjningen i Mariestads 
kommun kommer från Vänern, som via Göta älv försörjer 
totalt 800 000 människor med dricksvatten. Vänerns vatten-
kvalitet är god och klarar utan rening de flesta av kvalitets-
kraven för dricksvatten, men är naturligt något grumligt och 
färgat. Merparten av alla fastigheter i Mariestad ligger inom 
kommunens VA-verksamhetsområde och är därmed anslutna 

till det kommunala vattennätet. 
Fastigheter utanför VA-verksamhetsområdet får sitt dricks-

vatten från egna brunnar eller gemensamhetsanläggningar. 
Lindholmens vattenverk är kommunens största och står för 
cirka 95 procent av vattenproduktionen i kommunen. Lind-
holmen försörjer Mariestads tätort, Ullervad, Jula, Hassle, 
Sjötorp, Lyrestad och Böckersboda med dricksvatten. Det 
finns tre högreservoarer på ledningsnätet och tre tryckste-
gringar. 

Ett sätt för en kommun att skydda sina dricksvattentäkter på 
är att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsfö-
reskrifter. Syftet är att trygga dricksvattenförsörjningen både 
i nutid och för kommande generationer. Ett skyddsområde 
är ett område där mark- och vattenförhållandena är särskilt 
känsliga för föroreningar. Genom vattenskyddsföreskrifterna 
regleras aktiviteter som riskerar att förorena eller på annat sätt 
skadligt påverka vattentäkten. 

Kommunen har vattenskyddsområden för grundvatten-
täkterna i Boterstena och Svaneberg, som försörjer Tidavad 

ILLUSTRATION 3.32: Yt- och grundvatten

Grundvatten
Yttvatten; sjöar/vattendrag
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respektive Lugnås med dricksvatten. Det finns också vatten-
skyddsområden för grundvattentäkterna i Sjötorp, Hassle, 
Lugnås och Böckersboda som inte längre är i bruk. Vatten-
skyddsområde saknas för kommunens ytvattentäkt i Marie-
stadsfjärden. Lämpliga riskreducerande åtgärder, exempelvis 
inrättande av vattenskyddsområde, kommer att utredas. 
Kommunen ska genom bland annat Vänersamrådet värna 
vattenskyddet och aktivt verka för att vattenkvaliteten bibe-
hålls eller förbättras. 

Grundvatten
Sveriges geologiska undersökning (sgu) har tagit fram en 
underlagskarta med kommentarer för grundvattenskydd i 
Mariestads kommun. Kartan ger en överskådlig bild av infil-
trationsbenägenheten till grundvattnet och var de rikligaste 
grundvattenförekomsterna finns. Dessutom har sgu redovisat 
karta och förteckning över de viktigaste brunnarna i kommu-
nen. 

Tillgången på grundvatten av hög kvalitet är begränsad. De 
största och mest koncentrerade grundvattentillgångarna finns 
i grusåsar, exempelvis Holmestads- och Björsätersåsarna i den 
västra delen av kommunen, Låstadsåsen i den centrala och 
norra delen samt Fredsbergsåsen i öster. Kommunens grund-
vattentäkter (vanligen en grävd schaktbrunn eller en smalare 
rörbrunn) är Svanebergs vattentäkt, Boterstena vattentäkt 
och Torsö vattentäkt. Fastställda vattenskyddsområden finns 
endast för två av vattentäkterna. 

Lugnås, Tidavad och Torsö vattenverk är grundvattenverk 
och har lite olika reningsprocesser. Alla har dock klor som en 
extra säkerhet om det skulle komma in bakterier i anläggning-
arna eller på ledningsnätet.

Vid arbetet med kommunens klimatanpassningsplan analy-
serades huruvida kommunens grundvattentäkter skulle påver-
kas av klimatförändringarna. Av analysen drogs slutsatsen att 
grundvattentäkterna i Mariestad inte skulle vara mer hotade 
av varierande vattennivåer än vad de redan är idag. Redan idag 
syns effekter såsom större variationer av nivåer i vattentäkter 
och försämrad kvalitet på råvatten som används för produktion 
av dricksvatten (både i grundvattentäkter och ytvattentäkt). 
Generellt bidrar klimateffekterna till höga temperaturer, torka, 
vattenbrist, höga flöden, översvämningar och skyfall, vilket 
påverkar vattnets kvalitet och kvantitet negativt. 

Dagvatten
De stora mängder dagvatten som uppstår i samband med 
omfattande regn och skyfall kan inte alltid hanteras av 
kommunens ledningsnät och riskerar att orsaka översväm-
ningar. Att anlägga fördröjningsmagasin vid de ytor som ger 
upphov till dagvatten är ett sätt att minska översvämningsris-
ken. 

I områden med hög andel hårdgjorda ytor rinner stora mäng-
der vatten snabbt till VA-nät och vattenförekomster. Detta är 
ett problem idag. För att i framtiden klara av ökade mängder 
nederbörd behöver man avsätta markreserver för fördröjning 
av dagvatten. Vid förtätning är det viktigt att tidigt utreda 
vilka platser som är strategiskt viktiga att spara och utveckla för 
omhändertagande av dagvatten. I tätbebyggda områden är det 
viktigt att dagvattensystemen inte är underdimensionerade i 
förhållande till prognos om förväntad nederbörd. 

Vid nybyggnation är det också viktigt att höjdsättning av 
bostäder och gatumark sker så att ytavrinning kan ske via fria 
vattenvägar till mottagare. Ytterligare en viktig aspekt vid 
nybyggnation är kravet på dagvattenfördröjning från respek-
tive fastighet. För att avrinningen ska fortsätta fungera när 
naturmark bebyggs har respektive byggherre och fastighet krav 
på sig att kompensera marken med fördröjningsåtgärder. 

Vatten och avlopp
Kommunen tog under 2016 fram en ny VA-plan. Planen 
omfattar vatten- och avloppsförsörjning inom och utanför den 
allmänna VA-anläggningens nuvarande verksamhetsområden. 
Planen pekar vilka delar av befintligt ledningsnät och anlägg-
ningar som behöver förnyas och sätter ambitionsnivån för 
framtida åtgärder. Planen är att ersätta både avloppsreningsver-
ket och vattenreningsverket i Lugnås med överföringsledningar 
till Mariestad. För att uppfylla kraven i lagen om allmänna 
vattentjänster planeras utbyggnad av den allmänna VA-anlägg-
ningen till nio områden som idag inte förses med kommunalt 
innan 2026, och ytterligare utbyggnad efter denna period.

Enligt VA-plan 2016–2026 ska Mariestads kommun arbeta 
aktivt med att skydda de vattentäkter som förser kommunen 
med kommunalt dricksvatten.

VA-planen används som ett gemensamt långsiktigt plane-
ringsverktyg och utgör ett stöd vid detaljplanering, bygglovs-
givning samt vid tillstånd till inrättande av enskilda avlopp-
sanläggningar. Med hjälp av VA-planen ska även allmänheten 
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kunna få information om vilka planer som finns för VA-för-
sörjningen inom olika delar av kommunen. 

Underhåll och förnyelse av det kommunala ledningsnätet 
ska ske på ett hållbart sätt. Detta för att minska förlusten av 
renvatten på väg till kund, minska mängden tillskottsvatten 
till spillvattennätet, verka för att minska förekomst av brädd-
ningar och förebygga källaröversvämningar.

Kommunen har även en dagvattenpolicy som reviderades 
2015. Policyn gäller hantering av dag- och dräneringsvatten.

Avfall och återvinning
Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till 
en anläggning där det kan återvinnas eller förvaras. Avfallshan-
tering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall och återvin-
ning i Mariestad sedan januari 2016. 

Av kommunens avfallsdeponier är endast Bångahagen i drift. 
Numera deponeras endast grov- och industriavfall i Bångaha-
gen. Hushållsavfall hanteras i Skövde Värmeverk, där avfallet 
bränns och omvandlas till fjärrvärme och elektricitet. 

Sortering av matavfall kommer på sikt att införas i Marie-
stads kommun. Matavfallet ska användas till produktion av 
biogas, som kan förädlas till drivmedel och där restprodukter 
används för jordförbättring. 

Bångahagens avfallsanläggning består idag av en återvin-
ningscentral, mottagning och mellanlagring av farligt avfall 
från hushållen, kompostering av trädgårdsavfall, omlastning av 
hushållsavfall och deponi för grov- och industriavfall. Täck-
ningsarbete av tidigare deponi är i sluttäckningsfasen. Sett till 
utformningen kommer täckningen att innebära att deponin 
blir cirka tre meter högre. Arbetet utförs av AÖS, men bekostas 
av kommunen.  

Återvinningsstation

VA-anslutning före 2026
VA-anslutning efter 2026

VA-anslutna 2016

Vattenverk
Avloppsreningsverk
 - behov av större åtgärder
 - Planeras att tas bort

Be�ntlig spillvattenledning
Planerad spillvattenledning
Be�ntlig vattenledning
Planerad vattenledning

§6-område för utbyggnad 2016-2026
§6-område för utbyggnad 2026-

ILLUSTRATION 3.33: VA-anläggningar

ILLUSTRATION 3.34: Återvinningsstationer
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Ställningstaganden
 ȫ Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar 
energiförsörjning och öka andelen lokalt producerad 
energi. 

 ȫ Kommunen ska genom arbetet med Test- och 
demonstrationsplats Mariestad och industriell förnyelse 
verka för en omställning till en cirkulär, biobaserad 
ekonomi. 

 ȫ Det allmänna ledningsnätet ska bytas ut  med en 
förnyelsetakt av 1 procent per år.

 ȫ Mariestads kommun arbetar aktivt med att uppfylla 
lagen om allmänna vattentjänster genom utbyggnation 
av den allmänna VA-anläggningen.

 ȫ Kommunens vattentäkter ska skyddas så att hälsosamt 
dricksvatten kan produceras även i framtiden.

 ȫ Mariestads kommun ska utföra de åtgärder på vatten- 
och avloppsreningsverk som krävs för att trygga en säker 
reningsprocess även i framtiden.

 ȫ Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar 
infrastruktur för avfall, återvinning och återbruk.

 ȫ Kommunen ska verka för att sluta kretslopp av 
resursflöden och näringsämnen.

Från deponier kan utlakning av metaller och andra ämnen 
ske, vilket kan skada mark samt yt- och grundvatten. Lakvat-
ten kring Bångahagen samlas därför upp och behandlas vid 
Mariestads reningsverk. 

Buller från maskiner och transporter till och från anlägg-
ningen är en annan störningskälla. Vidare kan omlastning av 
hushållsavfall medföra luktstörning. 

I dagsläget finns det 15 återvinningsstationer i hela kommu-
nen. Fler invånare och större miljömedvetenhet hos allmän-
heten kommer att ge behov av fler av återvinningscentraler och 
verksamheter för återbruk. Det är viktigt att mark säkerställs 
för detta. Kommunen strävar efter en ekonomiskt och miljö-
mässigt hållbar hantering av hushållsavfall och att säkerställa 
cirkulära flöden och slutna kretslopp för materialförsörjning. 
Kommunens målsättning är därför att all avfallshantering 
ska ske så att utsläpp till luft och vatten minimeras. För att nå 
målet strävar kommunen efter att varje bostadsområde ska ha 
en gemensamhetsanläggning för insamling och avfallshante-
ring. Anläggningen sköts oftast av en samfällighetsförening, 
som bildas av fastighetsägarna i området. Tack vare den lokala 
hanteringen minskar bilberoendet. Kommunen ska uppmärk-
samt följa forskning och utveckling inom de kommunaltek-
niska systemen med inriktning mot att använda uthållig och 
kretsloppsanpassad teknik. 
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Hälsa och säkerhet
Planering av framtida mark- och vattenanvändning ska alltid 
ta hänsyn till säkerhet och förebyggande av skador. Enligt PBL 
ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för ändamå-
let. I vissa fall krävs att åtgärder görs för att reducera riskerna. 
Det kan exempelvis handla om särskilda krav på markanvänd-
ning, skyddsavstånd eller byggnadstekniska åtgärder. Kommu-
nen ansvarar för att avgöra om mark är lämplig för bebyggelse 
eller annan markanvändning, och länsstyrelsen har tillsynsan-
svaret över den kommunala planeringen. 

Mariestads kommun arbetar aktivt för att säkerställa en god 
beredskap för att hantera störningar i samhället. Betydelsefulla 
tematiska tillägg till ÖP för detta arbete är Risk- och sårbar-
hetsanalys (antagen 2015) samt Klimatanpassningsplan (som 
antas under våren 2017). De risker och hot som diskuteras är 
plötsliga förändringar som elavbrott, störningar i telekommu-
nikationer och datorstöd, översvämningar, värmeböljor och 
liknande påkänningar. Förberedelserna inkluderar skriftliga 
planer för hur störningar och kriser ska hanteras, samt krishan-
teringsövningar. Huvudinriktningen är att genom en framsynt 
samhällsplanering och helhetssyn i det vardagliga arbetet före-
bygga hot och risker samt lindra konsekvenser av störningar 
och olyckor. 

Klimatförändringarnas 
geografiska konsekvenser
Mariestads kommun påverkas av pågående och kommande 
klimatförändringar. Hur stora förändringarna förväntas bli 
beror på hur stora utsläpp som ligger till grund för beräkning-
arna. Årsmedeltemperaturen förväntas öka med 3–5 grader 
mot slutet av århundradet. Den största temperaturökningen 
förväntas ske under vintern. Det varmare klimatet innebär 
också att vegetationsperioder för växter förlängs avsevärt. Även 
antalet värmeböljor under de varma månaderna ökar. Antalet 
dagar med dygnsmedeltemperatur över 20 grader förväntas öka 
från dagens 4–6 per år till 12–22 per år och vissa år mer än så. 
Värmeböljor utgör dessutom den största risken för människors 
liv och hälsa. För att hantera detta föreslås dels kunskaps-

höjande satsningar i verksamheter vars brukare är särskilt 
värmekänsliga, dels satsningar på att anpassa dessa verksam-
heters lokaler till ett förändrat klimat. I planeringen bör man 
också tänka på att skapa eller behålla temperatursänkor, som är 
viktiga vid eventuella värmeböljor. Det kan exempelvis göras 
genom att behålla eller utveckla gröna strukturer i tätbebyggt 
område.

Den totala nederbördsmängden per år förväntas öka med 
10–25 procent, framför allt vintertid. Med tanke på den ökande 
temperaturen kommer nederbörden mer sällan att falla som 
snö. Intensiv nederbörd i form av skyfall förväntas öka kraftigt. 

Den ökande nederbörden medför också större flöden i 
Vänern och Tidan. En översvämningsnivå i Vänern som statis-
tiskt sett inträffar en gång per 100 år förväntas bli 20 centime-
ter högre år 2100 jämfört med idag. En översvämningsnivå 
med samma statistiska återkomsttid i Tidan förväntas år 2100 
bli cirka 10 procent högre än idag. Dessa förändringar sker 
gradvis. Möjligen ökar också risker för ras, skred och erosion.

Ras och skred
I dagsläget finns ras- och skredrisk framför allt utmed vissa 
delar av Tidan. Det finns också områden nära Vänern som 
består av så kallad utfyllnadsmark, där stabilitetsproblem i 
form av sjunkhål kan inträffa vid översvämningar. Hur dessa 
risker utvecklas i takt med ökad nederbörd, högre nivåer i 
Vänern och flöden i Tidan är svårt att bedöma. Det är dock 
sannolikt att riskerna kommer att öka. Mariestads kommun 
ligger i det område som enligt Statens Geotekniska Institut 
(SGI) har medelhöga risker för ras och skred. I och med 
förändringar i klimatet förväntas riskerna för ras, skred och 
erosion öka generellt sett. 

Översvämning
Av de klimatrelaterade riskerna som analyserats är översväm-
ning i Vänern sannolikt den som skulle ge störst ekonomiska 
kostnader. En sådan händelse innebär påfrestningar på 
kommunal verksamhet, exempelvis när det gäller dricksvatten-
produktion, avloppsrening och dagvattenhantering. Utöver 
påverkan på kommunal verksamhet drabbas fastigheter, infra-
struktur, areella näringar och övrig egendom. För att hantera 
översvämningarnas konsekvenser för befintliga strukturer före-
slås bland annat att man anpassar tekniska försörjningssystem 
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som avfallsreningsverk och pumpstationer. Minst lika viktigt 
är att planering av framtida bebyggelse tar hänsyn till de ökade 
översvämningsriskerna.

Mer intensiv nederbörd medför också konsekvenser inom 
många olika verksamhetsområden i Mariestads kommun. 
Exempelvis påverkas bebyggelse, infrastruktur och tekniska 
försörjningssystem. Dessa konsekvenser kan inte enbart hante-
ras genom att öka kapaciteten i ledningsnät för dagvatten. Det 
krävs också åtgärder som förhindrar och fördröjer vattnets väg 
ner i dessa nät. 

Den största utmaningen, som konstaterades i klimatanpass-
ningsplanen för Mariestads kommun, är att hantera effekter 
i befintlig bebyggelse och verksamhet. Exempelvis är delar av 
dagens VA-ledningsnät inte anpassat ens för dagens regnmäng-
der. En ökad mängd skyfall medför därför större problem om 
inte anpassningsåtgärder genomförs. Ett annat exempel är fast-
igheter och andra konstruktioner som ligger i områden med 
större översvämningsrisker från Vänern och Tidan. När ny 
bebyggelse planeras och uppförs, däremot, kan hänsyn tas till 
förväntade klimatförändringar. Därmed minskar sårbarheten. 

I klimatanpassningsplanen har det tagits fram ett åtgärds-
program som, om det genomförs, bidrar till att Mariestads 
kommun står robust mot de förväntade klimatförändringarna. 
Det är av stor vikt att kommunens klimatanpassningsplan 
förankras och uppmärksammas inom de olika kommunala 
verksamheterna. 

Kommunen avser att för ny bebyggelse och ny markanvänd-
ning följa länsstyrelsens rekommendationer, som här beskrivs 
i tre steg: 

1. Inom markområden med stor sannolikhet för översväm-
ning och som hotas av 100-årsflöde (där sannolikheten 
för översvämningar beräknas till 63 procent eller högre 
under en 100-årsperiod) bör det inte tillkomma någon 
bebyggelse alls, med undantag för enkla byggnader som 
garage och uthus. 

2. Inom markområden med viss sannolikhet för översväm-
ning och som hotas av högsta dimensionerande flöde (där 
översvämningar beräknas ske mer sällan än vart hundrade 
år) kan samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras. 
Exempel är byggnader av lägre värde, byggnader av mer 
robust konstruktion, vägar med förbifartsmöjligheter, 

enstaka villor, fritidshus och mindre industrier med liten 
miljöpåverkan. 

3. Inom markområden med låg sannolikhet för över-
svämning och områden som inte hotas av 100-årssflöde 
eller högsta dimensionerande flöde bör riskobjekt och 
samhällsfunktioner av betydande vikt lokaliseras. Detta 
kan vara offentliga byggnader, exempelvis sjukhus, vård-
hem, skolor, viktig infrastruktur som riksvägar och andra 
vägar utan reella förbifartsmöjligheter, järnväg, VA/
avfallsanläggningar, el-/teleanläggningar samt industrier 
med stor miljöpåverkan eller andra industriområden. 
Även sammanhållen bostadsbebyggelse bör placeras 
ovanför nivån för högsta dimensionerande flöde.

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunen har under 2015 antagit en risk- och sårbarhetsa-
nalys. Den innehåller en beskrivning av kommunen och dess 
geografiska område, hur analysen tagits fram, vilken samhälls-
viktig verksamhet som finns inom kommunen, kritiska 
beroenden hos kommunens samhällsviktiga verksamhet, risker 
inom kommunen, sårbarheter och brister i krisberedskap samt 
behov av åtgärder med anledning av analysens resultat. 
Analysen tar också upp risken för olyckor, översvämningar 
och erosion. Alla kommuner är skyldiga att i början av varje 
ny mandatperiod sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) och att rapportera den till länsstyrelsen. Mariestads 
kommun gjorde detta senast 2016. Under mandatperioden 
2015–2018 ligger fokus på att stärka förmågan att hantera stör-
ningar i samhällsviktig verksamhet, exempelvis inom vårdom-
rådet och inom kommunalteknisk infrastruktur. 

Även Räddningstjänsten i Östra Skaraborg har upprättat 
ett handlingsprogram till skydd mot olyckor. I den finns en 
analys över risker med olika verksamheter och objekt inom 
kommunen. I analysen förtecknas sådana anläggningar där 
stora skador kan uppstå på människor och miljö i händelse 
av exempelvis en olycka, och där särskilda krav kan ställas på 
innehavarens beredskap för att förhindra olyckor. Det ska 
finnas ett uppdaterad handlingsprogram för mandatperioden 
2015–2018. 
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Farligt gods och vägtrafikbuller
Sett till de tekniska riskerna utgör Mariestads kommun en stra-
tegisk knutpunkt i Västra Götalandsregionen. Här möts vägar, 
järnväg och sjöfart. En stor andel godstransporter passerar 
genom kommunen (både på väg, järnväg, sjö och på Göta 
kanal), däribland farligt gods. Mariestad har också verksam-
heter och förorenade områden som kan medföra risker för 
omgivningen. 

Primära transportleder för farligt gods är väg 26 och E20. 
Hela det statliga järnvägsnätet kan vara aktuellt för transport 
av farligt gods. Sekundära transportleder i kommunen är 
Marieforsleden, länsväg 201, länsväg 202 samt Hamngatan, 
Strandvägen och delar av Göteborgsvägen i Mariestads tätort.

På kartan här intill visar heldragen röd markering primära 
transportvägar för farligt gods och rödstreckad markering 
visar sekundära transportvägar. Kartan redovisar ej järnväg för 
transport av farligt gods (Utdrag från Väginformation 2014, 
publikation 2014:016).

Sammanfattningsvis ska kommunens utveckling ske med 
hänsyn både till goda boendemiljöer och till att garantera 
industrins utvecklingsmöjligheter. Vid bebyggelseförtätning 
av till exempel Marieforsleden kommer transportleder för 
farligt gods att studeras. För att undvika risker för personer 
som uppehåller sig i riskområden, och för att samtidigt värna 
kommunens verksamheter och industrier, bör detaljpla-
neringen ta upp erforderliga skyddsavstånd till riskkällor. 
Kommunen avser att vid planering följa rekommendationer 
för riskavstånd för vägar där det transporteras farligt gods: 

25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden. 
Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från vägkant bör 
undvikas. Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personin-
tensiva verksamheter närmare än 75 meter från vägkant bör 
undvikas. Vid bostadsbebyggelse (zon C) med kortare avstånd 
än 150 meter från vägkant ska riskutredning göras. 

Kommunen avser att ta fram nya trafikbullerutredningar i 
samband med ny bebyggelse längs vägar och gator med omfat-
tande trafik. 

Förorenade markområden
Behovet av både bostäder och arbetsplatser i Mariestad ökar. 
Med ansatsen att förtäta redan utbyggda områden kommer 
intresset för att exploatera förorenade områden att bli större. 

All exploatering måste vara hållbar. Miljö- och hälsorisker 
vid förorenade områden måste därför bedömas ur både kort 
och långt tidsperspektiv. Kommunen måste också verka för att 
efterbehandlingsåtgärder vidtas i alla mark- och vattenområ-
den som är så förorenade att de medför oacceptabla risker för 
hälsa, miljö eller naturresurser. Miljöbalkens bestämmelser 
gäller alla slags områden, byggnader och anläggningar som 
är så förorenade att det finns risk för människors hälsa och 
miljö. I egenskap av fastighetsägare och verksamhetsutövare 
har kommunen i vissa fall även ett direkt ansvar för att åtgärda 
förorenad mark. 

I Mariestads kommun finns ungefär 60 misstänkt förorenade 
områden. Information om förorenade områden identifieras 
och hanteras med hjälp av kommunens miljö- och byggav-
delning. När detaljplaner och exploateringsärenden tas fram 
ansvarar planavdelningen för att utreda om markförhållanden 
är lämpliga för byggnation. Miljöavdelningen ansvarar också 
för att inventera pågående verksamheter och är tillsynsmyndig-
het för samtliga objekt i Mariestads kommun.  

Med tanke på att översvämningar förväntas bli vanligare 
utgör risken för läckage från förorenade områden ett hot, gene-
rerat av den höga grundvattenytan. Läckage av föroreningar 
kan vara hälsofarligt. Det finns i kommunen runt 15 områden 

Primär
transportväg
Sekundär
transportväg

ILLUSTRATION 3.35 Primära resp sekundära transportvägar för farligt 
gods (heldragna respektive streckade). Kartan redovisar ej järnväg för 
transport av farligt gods. Utdrag från Väginformation 2014, publikation 
2014:016
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med konstaterade eller misstänkta föroreningar som skulle 
översvämmas vid ett 100-årsflöde i Tidan eller av en vattennivå 
i Vänern på +46,46m (rh2000). Känsliga områden är Kattha-
vet, Mariestads hamnområde och Haggården. 

Radon
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när 
det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen 
sönderfaller bildas radondöttrar. Radondöttrarna fastnar på 
damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. 

Årsmedelvärdet av den joniserade strålningen från radongas i 
inomhusluft får inte överstiga 200 becquerel per kvadratmeter 
(Bq/m3). I Boverkets byggregler anges högsta tillåtna radon-
halt i nybyggda hus. För befintliga äldre byggnader (främst 
från 1950 till 1970-talet) anger Socialstyrelsen riktvärden för 
vad som kan betraktas som olägenhet för människors hälsa. 
Mariestads kommun har gjort en kartering av markradon. 
Kartan bygger på hur geologin ser ut och på ett antal stick-

provsmätningar. Enligt karteringen är markradonrisken störst 
i områden med genomsläppliga jordar eftersom radongasen 
då transporteras lättare. Det är främst åsar och vattendrag som 
präglas av högre halter av markradon. 

Elektrisk strålning
Magnetfält från kraftledningar och radiovågor från mobilte-
lefoner är exempel på elektromagnetiska fält. Riktigt starka 
elektromagnetiska fält kan innebära hälsorisker. Kommunen 
tillämpar Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy, som i sin tur 
följer de försiktighetsprinciper som Strålsäkerhetsmyndigheten 
tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsver-
ket och Socialstyrelsen rekommenderar. Policyn innebär att vid 
planering av bebyggelse invid befintliga stamnätsledningar ska 
högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas 
varaktigt inte vara högre än 0,4 mikrotesla. För att uppfylla 
detta mål ska ny bebyggelse där människor vistas varaktigt 
placeras minst 130 meter från enskild 400 kilovolt-ledning. 
Vid parallellgående ledningar blir magnetfältet ett annat och 

Låg risk för markradon
Hög risk för markradon

KARTA 3.37: Förekomster av markradon

KARTA 3.36: Kända förekomster av markföroreningar
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beräkningar bör då göras för att fastställa lämpligt avstånd från 
ledningarna.

Helt strålningsfria områden går inte att åstadkomma, 
däremot finns det områden med lägre strålning. Generellt är 
strålningen lägre i glesbygd. Genom att koncentrera framtida 
exploateringar till befintliga tätorter och redan exploaterade 
stråk, kan delar av glesbygden utgöra ett boendealternativ för 
elöverkänsliga. Kommunen avser att följa de skyddsavstånd för 
bebyggelse som rekommenderas för större ledningar: 

 ȫ 50 kV: Skyddsavstånd 10 meter.
 ȫ 130 kV: Skyddsavstånd 50 meter.
 ȫ 220 kV: Skyddsavstånd 75 meter.
 ȫ 400 kV: Skyddsavstånd 130 meter.

Störningar i samhällsfunktioner

Störningar i elsystem
För att kunna hantera störningar i elförsörjningen arbetar 
kommunen med reservkraftsförsörjning på olika sätt. Vissa 
fastigheter och verksamheter har fast reservkraft installerad, 
exempelvis stadshuset och viss kommunalteknisk infrastruktur. 
Därutöver finns möjlighet att med hjälp av mobila reservkraft-
saggregat strömförsörja vissa samhällsviktiga verksamheter, 
exempelvis särskilda boenden. 

VänerEnergi AB bedriver nätverksamhet i Mariestads tätort 
och på Torsö. Elnäten består av mer än 100 mil luft- och mark-
ledningar och över 300 nätstationer med 100 MVA installerad 
transformatoreffekt. Elnätet är mest känsligt för extremt väder 
som hårda vinder, nedisning och åsknedslag. Översvämning 
innebär en mindre risk för elförsörjningen. Luftledningar och 
transformatorstationer är mest sårbara. Alla risker har elavbrott 
som konsekvens. 

För att minska risken för lokala störningar arbetar Väner- 
Energi med att minska andelen luftledningar. Genom att 
gräva ner ledningarna minskar risken för avbrott vid stormar, 
kraftiga snöfall och liknande. Alla kommunens transforma-
torstationer som ligger i riskzonen för översvämning klarar i 
dagsläget de olika scenarier som en översvämning kan inne-
bära. Vid ny etablering av transformatorstationer i riskzonerna 
ska risken bedömas från fall till fall och vid behov ska åtgärder 
vidtas.

Störningar i dricksvattenförsörjning
Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning 
för att samhället ska fungera. Under 2016 har kommunen tagit 
fram handlingsplaner för hur störningar i dricksvattenförsörj-
ningen ska hanteras. Vid avbrott i dricksvattenförsörjningen 
ska nödvattentankar placeras där allmänheten kan hämta 
vatten för hushållsbruk. Prioriterade vattenkonsumenter ,i 
form av kommunala och vissa andra offentligt finansierade 
verksamheter, har identifierats för att kunna få nödvattentan-
kar utkörda till sig så att verksamheten kan upprätthållas på en 
acceptabel nivå. 

I kommunens klimatanpassningsplan har framtidens dricks-
vattenförsörjning också analyserats ur ett klimatperspektiv. 
Där konstateras att översvämningar kan påverka dricksvatten-
produktionen, ge förändringar i råvattenkvaliteten samt inne-
bära risk för smittspridning genom dricksvattnet. Dessutom är 
det sannolikt att även förändrad markanvändning, exempelvis 
intensivare jordbruk, ger påverkan på råvattenkvaliteten. 

För ytvattentäkten ökar troligen riskerna för vattenburen 
smitta genom parasiter och virus. Sporbildande bakterier har 
också visat sig kunna ge sjukdomsutbrott vid kraftiga skyfall, 
något som kan bli ett ökat problem i och med att sådana 
förväntas bli mer vanliga i framtiden. Vidare kan skyfall och 
höga flöden också medföra att förorenad mark släpper ifrån 
sig ökade mängder föroreningar till ytvattentäkter. Därutöver 
konstateras att vattnet sannolikt blir brunare i framtiden som 
en följd av högre temperatur och ökad nederbörd. 

Det finns behov av att följa hur dessa faktorer utvecklas, både 
genom att löpande analysera utvecklingen av dricksvattenkva-
liteten, och genom att följa kunskapsläget i stort.  

Kvaliteten i kommunens grundvattentäkter är också sårbar 
om föroreningar kommer in i täkterna. Det kan bli brist på 
vatten i grundvattenmagasinen i samband med långvarig torka, 
och kemiska och bakteriella förändringar i samband med olika 
extremväder. Exempelvis kan flödvatten tränga ner och ta med 
föroreningar ner i täkten. Förändringar i grundvattennivå kan 
få konsekvenser för distributionen av dricksvatten.

I Mariestad förväntas en mindre ökning av grundvattenni-
vån samtidigt som säsongsvariationen förändras. Skador på 
ledningsnätet till följd av erosion/korrosion i samband med 
högt grundvatten behöver därför beaktas, särskilt vid om- och 
utbyggnad av dricksvattennätet. 
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Klimatförändringarna kan komma att påverka kommunens 
vattenverk Lindholmen, som är känsligt för höga nivåer i 
Vänern. Vid översvämningen år 2000/01, exempelvis, fick delar 
av verket vallas in. En analys av påverkan vid olika vattennivåer 
visar att vatten kan rinna in i råvattenstationen vid nivån 46m 
RH2000. Följden av det skulle bli att råvattenpumpar för 
produktion och för kalkberedning översvämmas och produk-
tionen vid verket upphör. Det finns dock en invallning som 
skyddar verket upp till nivån 46,7 meter. 

Förtroendetapp, finansiell sårbarhet och IT-säkerhet
De allvarligaste tekniska sårbarheterna inom den finansiella 
sektorn hänger samman med det komplexa och omfattande 
el- och teleberoendet, samt beroendet av fungerande och säkra 
it-system. Om samhället exempelvis skulle drabbas av ett lång-
varigt el-, tele- eller it-avbrott skulle det även få konsekvenser 
inom den finansiella sektorn. Följande problem kan inträffa: 

 ȫ Svårigheter att betala med kort eller få ut kontanter ur 
uttagsautomater. 

 ȫ Löner, pensioner, socialbidrag och liknande kan 
inte betalas ut i tid. Detta kan i sin tur leda till att 
allmänhetens förtroende minskar när det gäller de 
samhälleliga institutionerna och det finansiella och 
politiska systemet.

 ȫ Kontantbrist.
 ȫ  Social oro/upplopp.
 ȫ Ökning av stölder/rån. 

Mariestads kommun har inom it-avdelningen ett antal 
säkerhets- och incidenthanteringsrutiner kring it-miljön. De 
omfattar allt från skalskydd och reservkraftverk till serveran-
läggningar, brandväggar och virusskydd. Dokumentation 
liksom kommunens åtgärder för it-säkerhet är sekretessbe-
lagda. Det största hotet mot it är attacker utifrån i syfte att 
lamslå kommunens it-miljö. Det största hotet mot infor-
mationssäkerheten är bristande hantering av information, 
lösenord och säkerhet från enskilda användare.

Ställningstagande
 ȫ Kommunen anser att Vänerns dämningsnivåer ska 
säkerställas på en nivå som inte äventyrar funktion och 
utveckling av lokal bebyggelse och infrastruktur.

 ȫ Kommunen avser att för ny bebyggelse och infrastruktur 
följa länsstyrelsens rekommendationer för grundläggning 
och klimatanpassning. 

 ȫ Kommunen ska verka för att bebyggelse lokaliseras på 
platser som inte berörs av klimatförändringarnas ökade 
risker för ras och skred. 

 ȫ Kommunen ska säkerställa att bebyggelseutvecklingen 
inte sker på platser som är utsatta för hälsofarliga 
bullernivåer eller risker från transporter av farligt 
gods. Vid bebyggelseutveckling i utsatta lägen ska 
åtgärder genomföras för att nå aktuella lagkrav och 
rekommendationer. 

 ȫ Kommunen ska verka för att förorenade markområden 
åtgärdas. 

 ȫ Kommunen ska för att säkerställa viktiga 
samhällsfunktioner kontinuerligt genomföra service och 
underhåll på nödvändig infrastruktur.
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DEL 4

Strategiska projekt 
och fortsatt arbete



Planeringens 
genomförande
Principer, strategier och åtgärder
I fördjupningar och utredningar som ligger till grund för arbe-
tet med översiktsplanen presenteras användbara strategier för 
att guida den kommunala planeringen och överbrygga glappet 
mellan planering och genomförande. 

Fördjupad översiktsplan för Mariestad pekar genom tre 
övergripande principer på strategier för tätortens utveckling. 
De tre principerna är: 

 ȫ Att aktivera och synliggöra Vänerns och Tidans 
strandområden.

 ȫ Att koncentrera nya funktioner till områden med bäst 
förutsättningar för handel och service. 

 ȫ Att tillgängliggöra tätortens olika delar på nya sätt 
genom att skapa nya fysiska kopplingar mellan 
stadens olika bebyggelseområden. 

Gemensamt skapas på så sätt förutsättningar för att stärka 
tätortens kvaliteter, motverka segregation och säkerställa en 
långsiktigt hållbar utveckling. 

Landsbygdsstrategin pekar ut sex strategier (åtgärder) för att 
stärka landsbygdens utmaningar: 

1. Arbeta med gestaltning i de mindre orterna.
2. Förbättra kollektivtrafiken.
3. Främja entreprenörer.
4. Fortsätta utbyggnaden av fibernät.
5. Skapa förutsättningar för intermodalitet och hållbart 

resande.
6. Skapa förutsättningar för boende. 

Gemensamt kräver dessa åtgärdsförslag att det finns resursför-
sörjda strukturer som ger stöd åt den lokala utvecklingen. Det 
betyder att offentlig sektor på både kommunal, regional och 
nationell nivå behöver arbeta gemensamt, tillsammans med 
boende och lokala aktörer runtom i kommunen. Det gäller 
både för att synliggöra konkreta utmaningar som behöver 
åtgärdas och för att gemensamt ta reda på hur detta kan ske på 
ett sätt som stärker den lokala utvecklingen.

Tematiskt visar även klimatanpassningsplanen på åtgärder 
som kontinuerligt behöver ingå i arbetet med den fysiska 
planeringen. Klimatanpassningsplanen redovisar detaljerade 
åtgärder för detta som utarbetats under rubrikerna: Liv och 
Hälsa, Vattenmiljö, Naturmiljö, Jordbruk, Stadsplanering och 
exploatering, Infrastruktur, Kulturmiljö, Fastigheter, Dricks-
vatten samt Dagvattenhantering och avlopp. 
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Strategiska projekt
Sammantaget ger dessa principer, strategier och åtgärder god 
ledning i det fortsatta kommunala planeringsarbetet. Men, i 
arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen har 
även ett antal strategiska projekt identifierats. Dessa behöver 
påbörjas för att säkerställa en positiv utveckling av kommunen. 
Projekten ses som strategiska delar av den översiktliga plane-
ringen eftersom de, förutom att bidra till översiktsplanens 
konkreta genomförande, också medför kunskapsutveckling 
när det gäller hur nya kompletterande planeringsmodeller kan 
utformas. De strategiska projekten är därmed kunskapsinten-
siva projekt som kräver att kommunen organiserar sig i nätverk 
med privat sektor, regionala och nationella aktörer och med 
utbildnings- och forskningsinstitutioner. 

1. Industriell förnyelse
Mariestad är en kommun där stora samhällsutmaningar 
som tuffa klimatmål, en sårbar arbetsmarknad och behov av 
industriell förnyelse, vänds till möjligheter. Vi är del av ett 
biosfärområde och därmed också ett modellområde för hållbar 
samhällsutveckling. Med mod och handlingskraft tar Marie-
stad tillsammans med näringsliv, akademi och organisationer 
ett helhetsgrepp för att skapa en hemmamarknad där lokala 
företag utvecklar framtidens produkter. 

Demonstrationsplats Mariestad arbetar för hållbara trans-
portlösningar och energisystem. Tillsammans med Lunds 
universitet testar Mariestads kommun ny teknik för laddning 
på väg – ett system som möjliggör laddning av olika typer av 
helelektriska fordon. Satsningen har ett tydligt näringslivsper-
spektiv – så kan omställningen till elfordon bidra till industriell 
förnyelse, nya arbetstillfällen och en hållbar miljö. 

2. Utvidgad lokal arbetsmarknad
Att utvidga den lokala arbetsmarknadsregionen är av central 
betydelse för utvecklingen av Mariestads kommun. För att ge 
förutsättningar för en befolkningsökning är det viktigt med 
fler arbetstillfällen. 

En utvidgad lokal arbetsmarknad är också betydelsefull för 
att stödja kompetensförsörjningen av det lokala arbetslivet och 
öka konkurrenskraften i kommunens näringsliv. För att stärka 
den lokala arbetsmarknadsregionen är det viktigt att pend-
lingsmöjligheter i nuvarande starka stråk bibehålls, men det 

krävs också ett offensivt arbete för att öppna för mer pendling 
i svagare stråk. För att utvidga den lokala arbetsmarknadsregi-
onen är utvecklade kopplingar och pendlingsmöjligheter mot 
Värmland och Örebro vidare mot Mälardalen betydelsefulla. 
Även förbättrade resmöjligheter mot Lidköping och vidare 
mot Trestad, genom ökad turtäthet och förkortade restider, är 
viktiga. Kinnekullebanan, Älvsborgsbanan, Västra stambanan, 
riksväg 26, E20 och riksväg 44 är i detta arbete central infra-
struktur. Samtidigt är utökade möjligheter att resa på stam-
banan mot Örebro samt mot Kristinehamn och Värmland på 
regiontrafikens periodkort ett viktigt delprojekt. 

Men ökade resmöjligheter räcker inte. Det krävs också ett 
aktivt arbete med att överbrygga de historiska barriärer som 
finns i Tiveden. Mediebevakning och samverkansprojekt kan 
här vara betydelsefullt att utveckla. Andra viktiga delar är att se 
över den fysiska gestaltningen av bytespunkter mellan trafik-
slag för att utöka komforten på resorna. Flera av dessa bytes-
punkter ligger utanför Mariestads kommun. 

Att genom Skaraborgs samhällsbyggnadskollegium samt 
med andra regionala aktörer och statliga myndigheter arbeta 
med dessa frågor är därför avgörande. Kommunen har för 
detta arbete målsättningen att korta restiden till Lidköping 
till under 30 minuter samt nå Örebro på under 90 minuter.  
Aktivt arbete för att säkerställa investeringar i den mellanregi-
onala infrastrukturen ska prioriteras och utgör ett långsiktigt 
strategiskt projekt för Mariestads kommun. 

3. Demonstrationsplats samhällsbyggnad
En stor utmaning för planeringens konkreta fysiska genom-
förande är att det finns strukturella begränsningar i dagens 
samspel mellan offentliga och privata aktörer. Den svenska 
planeringsmodellen som utgår från att kommunerna planerar 
och offentliga/privata aktörer genomför planeringen fung-
erade bra från slutet av 1940-talet till början av 1990-talet, då 
den ekonomiska och befolkningsmässiga tillväxten var jämn 
i de flesta kommuner. Efter att fler och fler kommuner därpå 
drabbats av en stagnerad befolkningsutveckling med svagare 
ekonomisk tillväxt, har marknaden som genomförare visat sig 
mindre villig. Samtidigt har avregleringar och bolagiseringar 
av offentlig sektor medfört ett begränsat handlingsutrymme. 
Samhället har därmed fått begränsad förmåga att säkerställa 
planeringens genomförande i geografiska sammanhang med 
relativt svagare ekonomisk tillväxt. 
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Den ekonomiska tillväxten finns i Mariestads kommun men 
avkastningen per investerad krona är ofta svagare än i områden 
med en starkare marknad, vilket gör investeringstakten lägre. 
Därmed blir den fysiska planeringen begränsad i sina möjlig-
heter att styra samhällsutvecklingen och säkerställa balans 
mellan intressen samt perspektiv på hållbar utveckling. 

Utmaningarna beror också på strukturella inlåsningar, där 
finansiering i lägen med svagare tillväxt ofta blir problematisk. 
I Mariestads kommun innebär det exempelvis svårigheter att 
få lån i vissa lägen, vilket begränsar möjligheterna att driva den 
lokala utvecklingen. En begränsad marknad med låg konkur-
rens hämmar även marknadens innovationsförmåga, vilket 
över tid utgör ett problem för att utveckla bebyggelse och 
stadsbyggnad av hög kvalitet.

Begränsad konkurrenskraft och innovationsförmåga orsakar 
även problem för exempelvis projekt som ska förtäta redan 
bebyggda områden samt anpassa markanvändning och 
bebyggelsens innehåll till nya behov. Intressekonflikter som 
ofta uppstår vid förändring inom befintlig bebyggelse hanteras 
istället genom att ta naturmark i anspråk, vilket riskerar att 
öka miljöpåverkan. Långsiktigt ökar det också kommunens 
investeringar i infrastruktur och offentlig service genom glesare 
bebyggelse. 

Sammantaget ger detta behov av nya samverkansmodeller 
mellan offentlig, privat och ideell sektor. Kommunens inves-
teringar i centrala fastigheter via allmännyttan kan här ses som 
ett referensprojekt för hur man kan utöka möjligheterna att 
anpassa bebyggelsen till nya behov genom att lokalt utveckla 
nya modeller. Detta arbete kan också inspirera till att testa 
andra samhällsbyggnadsmodeller för att långsiktigt säkerställa 
planeringens genomförande. 

På samma vis som industriell förnyelse syftar till att etablera 
en demonstrationsplats för ladd-infrastruktur och nya trans-
portlösningar, kan ett samlat och strategiskt arbete med nya 
samhällsbyggnadsmodeller utvecklas till en demonstrations-
plats för samhällsbyggnad i mindre kommuner. Pågående 
samarbeten inom högskoleplattformen Dacapo Mariestad 
ses som utgångspunkt för detta arbete. Demonstrations-
plats samhällsbyggnad utgör ett strategiskt arbete för att öka 
kunskapen om planeringens genomförande med syfte att 
säkerställa ett kvalitativt och långsiktigt hållbart utvecklingsar-
bete i alla kommunens delar. Arbetet inkluderar på så sätt både 
genomförandet av föreslagen infrastruktur som till exempel ny 

väginfrastruktur, utökad tillgänglighet till tätortsnära natur-
mark, förtätning av bebyggelse för bostäder och verksamheter 
i tätorterna, utvecklingen av landsbygdens bebyggelsemiljöer 
och utvecklingen av kommunal verksamhet och service. 

 4. Gestaltningsprogram för landsbygden
Jord- och skogsbrukets produktion av mat, energi och råvaror 
har historiskt format landsbygdens kultur- och naturmiljöer. 
Dessa fysiska landskap utgör idag grunden för en mängd verk-
samheter som i många fall saknar direkt koppling till jord- och 
skogsbruket. 

Exempelvis är kultur- och naturmark av stor betydelse för 
besöksnäringen och för livsstilsboende på landsbygden, men 
de som bor och verkar på landsbygden har ingen direkt kopp-
ling till jord- och skogsbruksverksamhet. De finns snarare på 
landsbygden på grund av natur- och kulturmiljöns estetiska 
värden och de ekosystemtjänster som dessa möjliggör. 

Det finns därmed flera olika intressen kring hur jord- och 
skogsbrukets landskap ska förändras över tid. Med fler intres-
senter följer en ökad risk för konflikter mellan olika markan-
vändning. Balansen mellan privata och samhällsekonomiska 
vinster kan troligen förbättras om det går att skapa lokala 
samverkansprojekt kring markanvändning. 

Ett sådant exempel kan vara att odlingar med energigrödor 
estetiskt skymmer lokala kulturvärden som utgör besöksmål 
för den lokala turismen. 

Vid en omställning till biobaserad ekonomi kommer antalet 
intressenter troligen att öka ännu mer, och på fler sätt än idag 
påverka landskapets fysiska gestaltning. Den enskilda markäga-
rens intressen behöver i detta arbete vara vägledande, men det 
kan också uppstå situationer där de samhällsekonomiska eller 
lokala ekonomiska intressena för annan markanvändning över-
väger. I sådana situationer kan fysisk planering vara ett verktyg 
för att hantera konflikter. Genom lokala ekonomiska fördel-
ningsmodeller kan fysisk planering också skapa större värden 
för både den enskilda markägaren för den lokala ekonomin i 
stort. Exempel på detta kan vara intäkter från besöksnäringen 
som beror på en traditionell drift av jord och skogsbruksverk-
samhet. Idag saknas kompetens för att klargöra den mest opti-
mala lösningen för att stärka den lokala ekonomin. Planerings-
kompetensen finns bland samhällsplanerare men kompetensen 
kring rådgivning till enskilda markägare påverkas snarare av 
jordbrukspolitiken, som hanteras av andra aktörer än stadspla-
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neringen. För att stärka den lokala utvecklingen behöver man 
därför genomföra strategiska projekt som överbryggar glappet 
mellan olika politik-, utbildnings- och praktikområden. 

Det behövs också innovationer och ökad kunskap kring hur 
de lokala värdena av ekosystemtjänster och biomassa kan öka 
genom lokala kretslopp för lokala resurser, exempelvis mat, 
energi och andra råvaror. Kompetens och infrastruktur för 
lokal förädling är mycket viktigt för att öka den lokala ekono-
miska avkastningen. Nya modeller för detta kommer att vara 
avgörande för att övergången till en biobaserad ekonomi fullt 
ut stärker kommunens ekonomiska utveckling. 

Idag råder dessutom en stark dominans för de ekonomiska 
aspekterna på samhällsplaneringen, vilket gör att lokala 
ekologiska och sociala resurser som är svåra att överföra till 
ekonomiska värden tenderar att exkluderas som utgångspunkt 
för planeringen. För att möta även denna problematik behövs 
metodarbete som klargör naturmarkens ekologiska, sociala 
och ekonomiska värden. Den kunskapen är också viktig för att 
säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av naturmark kring 
tätorterna. 

Arbetet med metodutveckling för dessa frågor är strategiskt 
viktigt för att stärka den lokala ekonomiska, ekologiska och 
sociala utvecklingen.  Vilka faktorer och kompetensområden 
som behöver inkluderas är ännu ej kartlagt. Gestaltningspro-
gram för landsbygden ska därför ses som ett arbetsnamn, som 
kommer att utvecklas när det strategiska arbetet påbörjas. 

Fortsatt planeringsarbete
Till dessa strategiska projekt behöver ett antal tematiska och 
geografiska fördjupningar genomföras i det fortsatta plane-
ringsarbetet. 

 ȫ Turistisk översiktsplan för Göta kanal
 ȫ Fördjupad översiktsplan för skärgården med särskilt 
fokus på prioriteringsordning för LIS-områdenas 
genomförande. Fritids- och friluftslivet (båtliv, 
naturhamnar etc).

 ȫ Kommunövergripande utvecklingsprogram för 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö.

 ȫ Kommunövergripande grön- och 
blåstrukturprogram. 

Dessutom behöver de senaste årens fördjupade översiktsplaner 
och program för fysisk planering och kommunens utveck-
ling revideras mot bakgrund av arbetet med översiktsplanen. 
Översiktsplanen blir på så sätt det ramverk för den översiktliga 
planeringen som eftersträvas. Revideringsarbetet ska därför ses 
som en kontinuerlig fördjupning av översiktsplanen. Efter att 
de olika fördjupningarna reviderats kommer översiktsplanen i 
sig att revideras och aktualiseras. 

Exempel på planer som i framtiden kan behöva uppdateras:
 ȫ Fördjupad översiktsplan Mariestad (FÖP 2013)
 ȫ Lis-plan inklusive utredning av nya utpekade 
LIS-utredningsområden

 ȫ Landsbygdsstrategi
 ȫ Klimatanpassningsplan
 ȫ Bostadsförsörjningsprogram

Gemensamt formar strategiska projekt och tematiska fördjup-
ningar underlag för att kontinuerligt vidareutveckla översikts-
planens ramverk.

Översiktsplanens genomförande förutsätter en politisk 
process som definierar mål och tar strategiska beslut. Avgö-
rande för översiktsplanens framgång som utvecklingsstrategi 
är därmed att planens förslag och förändringsarbete kopplas 
till processer och arbetssätt som säkerställer planens fortsatta 
utveckling och genomförande. 
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 SAMRÅDSREMISS 
 

Förslag till översiktsplan för Mariestads kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2017 att förslag till 
översiktsplan för Mariestads kommun skall bli föremål för samråd. 

Processen för framtagande av översiktsplan samt dess innehåll är reglerat i plan- 
och bygglagens (2010:900) tredje kapitel. I översiktsplanen skall kommunen ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, planen skall 
även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och 
hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras. 

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att 
ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Planförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 
07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även på kommunens hemsida 
www.mariestad.se (under Bygga & 
Bo/Stadsplanering/Översiktsplanering/Översiktsplan 2030). 

Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för 
frågor, kontakta stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 
0501-75 50 00. 

Eventuella synpunkter på förslaget skall vara skriftliga och skickas till 
info@mariestad.se alternativt med brev till: 

Mariestads kommun 
Kommunstyrelsen 
542 86 Mariestad  

Synpunkter skall ha inkommit till kommunen senast den 22 juni 2017.  

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 
Stadsplaneavdelningen 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 112                                                   Dnr 2017/00069  

Internremiss till tekniska nämnden. SMS-parkering i Mariestads 
kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

 Tekniska nämnden har tagit del av informationen och överlämnar den till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad.  

 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra tekniska 
nämnden att införa SMS-parkering i Mariestad under förutsättning att nämnden tillförs 
ram motsvarande. I 2018 års budgetprocess har tekniska nämnden begärt 300 tkr i 
digitaliseringssatsning. Att införa SMS-betalning är en av satsningarna inom detta 
område.   

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsen arbetsutskott den 8 februari 2017 fick kommunchefen i 
uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna för att införa SMS-parkering i 
Mariestad. 

Kommunchefen har ställt frågan vidare till tekniska nämnden. 

I Mariestads kommun finns ett antal parkeringsplatser som idag är avgiftsbelagda. På 
dessa platser finns parkeringsautomater där man kan betala med mynt eller med kort. 
Att erbjuda de som parkerar möjligheten att betala med SMS är ett bra komplement 
till de alternativ som finns idag. Det är idag inte ovanligt med SMS parkering vilket 
medför att många bilförare troligtvis har varit i kontakt med det på andra platser. 
Verksamheten tar kontinuerligt emot frågor om när vi ska införa SMS-parkering från 
våra medborgare. 

Vad gäller våra grannkommuner Skövde och Lidköping så använder de sig av SMS-
parkering sedan ett antal år tillbaka och det har slagit väl ut.  

Det finns ett antal aktörer som erbjuder SMS-parkering. I Skövde använder man tre 
olika aktörer, Inteleon SMS park, Parkster och ParkOnOff. I Lidköping används 
endast en aktör, Inteleon SMS park. Inför ett eventuellt införande behöver kontakt 
tas med olika aktörer på marknaden för att få en bild om vilka upplägg och kostnader 
de olika företagen tar för uppstart samt drift av tjänsten. 

Kostnader för att tillhandahålla SMS-parkering består framför allt av en avgift som 
företaget tar ut för transaktionerna. Denna avgift kan vara en fast avgift per 
transaktion eller en procentsats på totala avgiften. Startkostnader vid ett införande 
kan vara inköp och montering av informationsskyltar på parkeringsplatserna kring 
hur SMS-betalningen fungerar samt övrig information. Det innebära inga extra 
kostnader eller ombyggnationer av våra biljettautomater då systemet hanteras med 
telefon via appar eller sms.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 112 (forts.)                                                  Dnr 2017/00069  

Kostnader för driften av biljettautomaterna kommer att vara samma så länge 
myntbetalning är möjlig. Det finns en fördel med att använda sig av olika betalsystem 
för att inte förlora intäkter vid t.ex. driftstörningar i betalautomaterna. 

Det är viktigt att sträva efter en kostnadsneutral tjänst för den som vill betala med 
SMS och eller via en app, vilket innebär att kommunen bör ta eventuella 
transaktionskostnader som en minskad intäkt som följd. 

En uppskattning när man jämför med andra kommuner är att merkostnaden för 
Mariestads kommun skulle hamna på ca 100 tkr per år. 

Verksamhet teknik ställer sig positiva till ett införande av SMS-parkering i Mariestads 
kommun för att kunna erbjuda ytterligare ett sätt att betala sin parkeringsavgift på.  

Underlag för beslut 

Protokoll KS § 76/2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och enhetschef 
gata/trafik Hanna Lamberg ”Internremiss till tekniska nämnden. SMS-parkering i 
Mariestads kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-03-22  
Dnr: 2017/00069   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Internremiss till tekniska nämnden. SMS-
parkering i Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

 Tekniska nämnden har tagit del av informationen och överlämnar den till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad.  

 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra 

tekniska nämnden att införa SMS-parkering i Mariestad under förutsättning 

att nämnden tillförs ram motsvarande. I 2018 års budgetprocess har 

tekniska nämnden begärt 300 tkr i digitaliseringssatsning. Att införa SMS-

betalning är en av satsningarna inom detta område. 

   

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsen arbetsutskott den 8 februari 2017 fick 
kommunchefen i uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna 
för att införa SMS-parkering i Mariestad. 
 
Kommunchefen har ställt frågan vidare till tekniska nämnden. 
 
I Mariestads kommun finns ett antal parkeringsplatser som idag är 
avgiftsbelagda. På dessa platser finns parkeringsautomater där man 
kan betala med mynt eller med kort. Att erbjuda de som parkerar 
möjligheten att betala med SMS är ett bra komplement till de 
alternativ som finns idag. Det är idag inte ovanligt med SMS 
parkering vilket medför att många bilförare troligtvis har varit i 
kontakt med det på andra platser. Verksamheten tar kontinuerligt 
emot frågor om när vi ska införa SMS-parkering från våra 
medborgare. 
 
Vad gäller våra grannkommuner Skövde och Lidköping så använder 
de sig av SMS-parkering sedan ett antal år tillbaka och det har slagit 
väl ut.  
 
Det finns ett antal aktörer som erbjuder SMS-parkering. I Skövde 
använder man tre olika aktörer, Inteleon SMS park, Parkster och 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

ParkOnOff. I Lidköping används endast en aktör, Inteleon SMS park. 
Inför ett eventuellt införande behöver kontakt tas med olika aktörer 
på marknaden för att få en bild om vilka upplägg och kostnader de 
olika företagen tar för uppstart samt drift av tjänsten. 
 
Kostnader för att tillhandahålla SMS-parkering består framför allt av 
en avgift som företaget tar ut för transaktionerna. Denna avgift kan 
vara en fast avgift per transaktion eller en procentsats på totala 
avgiften. Startkostnader vid ett införande kan vara inköp och 
montering av informationsskyltar på parkeringsplatserna kring hur 
SMS-betalningen fungerar samt övrig information. Det innebära inga 
extra kostnader eller ombyggnationer av våra biljettautomater då 
systemet hanteras med telefon via appar eller sms. Kostnader för 
driften av biljettautomaterna kommer att vara samma så länge 
myntbetalning är möjlig. Det finns en fördel med att använda sig av 
olika betalsystem för att inte förlora intäkter vid t.ex. driftstörningar i 
betalautomaterna. 
 
 
Det är viktigt att sträva efter en kostnadsneutral tjänst för den som 
vill betala med SMS och eller via en app, vilket innebär att kommunen 
bör ta eventuella transaktionskostnader som en minskad intäkt som 
följd. 
En uppskattning när man jämför med andra kommuner är att 
merkostnaden för Mariestads kommun skulle hamna på ca 100 tkr per 
år. 
 
Verksamhet teknik ställer sig positiva till ett införande av SMS-
parkering i Mariestads kommun för att kunna erbjuda ytterligare ett 
sätt att betala sin parkeringsavgift på.  

Underlag för beslut 

Protokoll KS § 76/2017. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och 
enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Internremiss till tekniska 
nämnden. SMS-parkering i Mariestads kommun”.    
 
 

Marie Andersson 
Trafikingenjör 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik 

 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
 



MARIESTAD Sammantrddesprotokoll
Sammantrldesdatum
2017-02-08

Komm u nstyrelsens arbets utskott

Ksau $ 52 Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

I(ommunsryrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i upp&ag att uueda och
redovisa forutsittningama fcit att infora SMS-parkeringar i Mariestads kommun.

Folkets park

I(ommunsrytelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att kontakta
folkparksforeningen fot att diskutera den framtida verksamheten pl Folkets park.

Expedicrat till:

Sida 29

MARTESTAD$ KCfr4firIUN
Komrnui ; leC n ingskonl'- ret

20t7 -02- I 0



 
 

 
 

 

UPPDRAG FRÅN KSAU/KC 
_____________________________________ 
Handläggare/avsändare  Registrerat  Diarienr 

Kommunchef  2017-02-12  KS 2017/76 
 
 
 
 
 
Ärende 
 

Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunchefen.  
 
Vidaredelegerat till: Tekniska nämnden 

 
Uppdrag:  Utreda och lämna redovisa förutsättningarna för att inför SMS-

parkeringar i Mariestads kommun. 
 
   
     

    
 
    
 
 
Svar senast (lämnas till kommunsekreteraren) 

Maj månad 2017 
 
 
 
 
 
Överlämnat för utredning till 

Tekniska nämnden 
 
 
Notera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Mariestads kommun 
 
Malin Eriksson, kommunsekreterare, administrativa enheten 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 113                                                   Dnr 2017/00191  

Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar i samband 
med projektet Skolor i väst i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att meddela lokala trafikföreskrifter om begränsad 
hastighet om 30 kilometer i timmen enligt följande: 
 

1. Södra vägen, mellan Göteborgsvägen och Tunaholmsvägen, (1493 2017:00028 

2. Hertig Karls gata, mellan Södra vägen och Drottning Kristinas väg, (1493 2017:00026) 

3. Drottning Kristinas, mellan Hertig Karls gata och Björkvägen, (1493 2017:00027) 

 

Tekniska nämnden beslutar att upphäva lokal trafikföreskrift, 1493 2011:00096, 
avseende hastighet på Marieforsleden (1493 2017:00049)  

Bakgrund 

Med anledning av projektet Skolor i väst där två nya skolor har byggts har 
verksamhet teknik sett över hastighetsgränserna vid de nya skolorna. Verksamhet 
teknik arbetar för trafiksäkra vägar till och från skolorna och strävar efter att 
hastighetsgränserna ska vara 30 kilometer i timmen i direkt anslutning till skolorna. 

I anslutning till Unica skolan föreslås en sänkning av hastigheten till 30 kilometer i 
timmen på delar av Södra vägen, Hertig Karls gata samt Drottning Kristinas väg.  

Då Prisma skolans placering är samma som tidigare skola behövs inga ytterligare 30-
sträckor men då upptagningsområdet innebär nya skolvägar föreslås den lokala 
trafikföreskriften om 70 kilometer i timmen på Marieforsleden mellan 
Lockerudsvägen till Leksbergsvägen upphävas och bashastigheten 50 kilometer i 
timmen återinträda på sträckan. 

 
Yttrande 

Polismyndigheten i Västra Götaland har yttrat sig över förslaget och tillstyrker 
ärendet (polismyndighetens referens A165.766/2017).  

Underlag för beslut 

Bilagor 1493 2017:00026, 1493 2017:00027, 1493 2017:00028 och 1493 2017:00049 
(upphävande av 1493 2011:00096) 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och enhetschef 
gata/trafik Hanna Lamberg ”Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar i 
samband med projektet Skolor i väst i Mariestad”.    



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 113 (forts.)                                                  Dnr 2017/00191  

 

Expedierats till: 
Trafikingenjör Marie Andersson 

 



 

 
 

  
 
 

  

 Datum: 2017-04-25  
Dnr: 2017/00191 

 Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsningar i samband med 
projektet Skolor i väst i Mariestad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att meddela lokala trafikföreskrifter om 
begränsad hastighet om 30 kilometer i timmen enligt följande: 

1. Södra vägen, mellan Göteborgsvägen och Tunaholmsvägen, 
(1493 2017:00028 

2. Hertig Karls gata, mellan Södra vägen och Drottning 
Kristinas väg, (1493 2017:00026) 

3. Drottning Kristinas, mellan Hertig Karls gata och 
Björkvägen, (1493 2017:00027) 

 
 Tekniska nämnden beslutar att upphäva lokal trafikföreskrift, 1493 
2011:00096, avseende hastighet på Marieforsleden (1493 2017:00049)  

Bakgrund 

Med anledning av projektet Skolor i väst där två nya skolor har byggts har 
verksamhet teknik sett över hastighetsgränserna vid de nya skolorna. 
Verksamhet teknik arbetar för trafiksäkra vägar till och från skolorna och 
strävar efter att hastighetsgränserna ska vara 30 kilometer i timmen i direkt 
anslutning till skolorna. 
 
I anslutning till Unica skolan föreslås en sänkning av hastigheten till 30 
kilometer i timmen på delar av Södra vägen, Hertig Karls gata samt Drottning 
Kristinas väg.  
 
Då Prisma skolans placering är samma som tidigare skola behövs inga 
ytterligare 30-sträckor men då upptagningsområdet innebär nya skolvägar 
föreslås den lokala trafikföreskriften om 70 kilometer i timmen på 
Marieforsleden mellan Lockerudsvägen till Leksbergsvägen upphävas och 
bashastigheten 50 kilometer i timmen återinträda på sträckan. 
 
Yttrande 

Polismyndigheten i Västra Götaland har yttrat sig över förslaget och 
tillstyrker ärendet (polismyndighetens referens A165.766/2017).  
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Underlag för beslut 

Bilagor 1493 2017:00026, 1493 2017:00027, 1493 2017:00028 och 

1493 2017:00049 (upphävande av 1493 2011:00096) 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och 

enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Lokala trafikföreskrifter om 

hastighetsbegränsningar i samband med projektet Skolor i väst i 

Mariestad”.    

 
 

Marie Andersson 
Trafikingenjör 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik 

 



 
 
 
 

1493 2017:00027
 

Mariestads kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Drottning
Kristinas väg;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Mariestads kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På markerade sträckor på Drottning Kristinas väg mellan Björkvägen och Hertig
Karls gata enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i
timmen.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.
 
På Tekniska nämndens vägnar.
Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Marie Andersson



 
 
 
 

1493 2017:00026
 

Mariestads kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Hertig
Karls gata;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Mariestads kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På markerade sträckor på Hertig Karls gata mellan Södra vägen och 20 meter norr om
Drottning Kristinas väg enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 30
kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.
 
På Tekniska nämndens vägnar.
Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Marie Andersson



 

 

 

 

1493 2011-00096

 

Mariestads kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på
Marieforsleden;

 

beslutade den 1 december 2010.

 

Mariestads kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 §

första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

På Marieforsleden mellan 100 meter söder om Lockerudsvägen och 100 meter väster

om Leksbergsvägens södra anslutning till Marieforsleden får fordon inte föras med

högre hastighet än 70 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den 31 december 2010.

 

På Mariestads kommuns vägnar.

Eva Berdenius

Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 14 januari 2011



 
 
 
 

1493 2017:00028
 

Mariestads kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Södra
vägen;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Mariestads kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På markerade sträckor på Södra vägen mellan Göteborgsvägen och Tunaholmsvägen
enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.
 
På Tekniska nämndens vägnar.
Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Marie Andersson



 
 
 
 

1493 2017:00049
 

Mariestads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av
Mariestads kommuns lokala trafikföreskrifter ( 1493 2011:00096 ) om
hastighet på Marieforsleden;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Mariestads kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 
Mariestads kommuns lokala trafikföreskrifter 1493 2011:00096 om hastighet på
Marieforsleden skall upphöra att gälla den <ikraftträdandedatum>.
 
På Mariestads kommuns vägnar.
Marie Andersson



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 114                                                   Dnr 2017/00070  

Medborgarförslag om sänkt hastighet på del av 
Leksbergsvägen i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om fartdämpande åtgärder på 
Leksbergsvägen 107-128 med hänvisning till pågående planer. 

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad.    

Bakgrund 

Johan Höög har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag om 
sänkning/förtydligande av hastighet samt farthinder på Leksbergsvägen 107-128. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget och har varit ute på plats och 
för att göra en översyn av aktuell sträcka. 

Från korsningen Leksbergsvägen/Lugnåsvägen fram till fastighet nr 125 finns 
gångbanor på båda sidor. Trafikmängden är förhållandevis låg. Hastigheten inom 
tättbebyggt område är 50 kilometer i timmen. Anslutningen mellan gång/cykelväg 
från Segolsgatan och vidare över Leksbergsvägen till Nyborgsgatan är förskjuten i 
sidled.  

Verksamhet teknik har i uppdrag från Tekniska nämnden att uppdatera kommunens 
trafiksäkerhetsprogram. Programmet ska visa på vilka mål och riktlinjer vi ska arbeta 
efter i vårt arbete med ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Planen beräknas arbetas 
fram under 2017. 

Arbete pågår på nationell nivå med att se över vilken hastighet som ska gälla som 
bashastighet inom tättbebyggt område. Diskussioner pågår om 40 km/tim kan vara 
en möjlig ny bashastighet, vilket skulle passa bra som hastighet på sträckan som 
behandlas i denna skrivelse. Verksamhet teknik avser avvakta beslut om detta från 
regeringen innan åtgärd.  

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på del av Leksbergsvägen.  

Protokollsutdrag Kf § 1/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och enhetschef 
gata/trafik Hanna Lamberg ”Medborgarförslag om sänkt hastighet på del av 
Leksbergsvägen”.     



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 114 (forts.)                                                  Dnr 2017/00070  

 

Expedierats till: 
Johan Höög 
Kommunfullmäktige Mariestad 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-04-25  
Dnr: 2017/00070   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på del av 
Leksbergsvägen 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om 

fartdämpande åtgärder på Leksbergsvägen 107-128 med 

hänvisning till pågående planer. 

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad     

Bakgrund 

Johan Höög har inkommit till Mariestads kommun med ett 
medborgarförslag om sänkning/förtydligande av hastighet samt 
farthinder på Leksbergsvägen 107-128. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för 
beslut. 
 
Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget och har varit ute 
på plats och för att göra en översyn av aktuell sträcka. 

Från korsningen Leksbergsvägen/Lugnåsvägen fram till fastighet nr 125 
finns gångbanor på båda sidor. Trafikmängden är förhållandevis låg. 
Hastigheten inom tättbebyggt område är 50 kilometer i timmen. 
Anslutningen mellan gång/cykelväg från Segolsgatan och vidare över 
Leksbergsvägen till Nyborgsgatan är förskjuten i sidled.  

Verksamhet teknik har i uppdrag från Tekniska nämnden att 

uppdatera kommunens trafiksäkerhetsprogram. Programmet ska visa 

på vilka mål och riktlinjer vi ska arbeta efter i vårt arbete med ökad 

trafiksäkerhet och tillgänglighet. Planen beräknas arbetas fram under 

2017. 

Arbete pågår på nationell nivå med att se över vilken hastighet som 

ska gälla som bashastighet inom tättbebyggt område. Diskussioner 

pågår om 40 km/tim kan vara en möjlig ny bashastighet, vilket skulle 

passa bra som hastighet på sträckan som behandlas i denna skrivelse. 
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Verksamhet teknik avser avvakta beslut om detta från regeringen 

innan åtgärd.  

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på del av Leksbergsvägen.  
 
Protokollsutdrag Kf § 1/2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och enhetschef 
gata/trafik Hanna Lamberg ”Medborgarförslag om sänkt hastighet på del av 
Leksbergsvägen”.     
 
 

Marie Andersson 
Trafikingenjör 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik 
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Medborgarf<irslag
SIDA 1AV 1

2fl{?-or-re

Fdn

Namn
Johan H6og
Adress
Leksbergsvdgen 120

Postnummer
54241

Ort
Mariestad

Telefon bostad
0709550066

Telefon arbete
0709550066

Mobil
0709550066

BfiA?i6'y" u u sandthe m. com
Fax

FoElaget (Presentera hdr kort ditt medborgarfdrslag)

Leksbergsvdgen 107-128. VEigen l6per genom tdittbebyggt omrAde med trottoar pA b6da
sidorna, det bor barnfamiljer i omrAdet samt att mAnga barn och ungdomar cyklar 6ver
vdgen vid cykelbanan frdn Segolsgatan till Nyborgsgatan (passerar Leksbergsvdgen vid
nummer 119-120-121).

Mothreilng (Hdr kan du limna en mer utf<irlig beskrivning av ditt medborgarfiirslag. Motiveragarna vailfu du anser att ftirslaget ska genomf<!
ras och hur det i sA fall ska kunna ske.)

ndr de 6ker ur/in i taittbebyggt omrAde. Detta kdnns otryggt och farligt fdr alla de barn,
vuxna, pensionerer och husdjur som rdr sig kring Leksbergsvdgen 107-128, bdde till fots
och pA cykel.
Vi boende i omrAdet uppskattar att minst ett par bilar per dag hAller hastigheter upp mot 80
km/h forbi Leksbergsvaigen 120.
Passagen 6ver Lesbergsvdgen-Nyborgsgatan ar flitigt trafikerad av mdnniskor i alla 6ldrar,
d& de rdr sig till motionsspAren pA Leksbergs kull, Lekevi idrottsplats eller de lekplatser som
finns iomrAdet.
M6nga fastigheter ldngs Leksbergsvdgen 107-128 har dven skymda/besvdrliga utfarter som
blir farliga om trafikanter pA Leksbergsvdgen hAller for hdg hastighet.
VArt forslag dr att sdnka hastigheten inom det tdttbebyggda omrAdet till 30 km/h och att
skylta upp detta tydligt. Det skulle dven vara till fdrdel att anrdtta farthinder pi liimpliga

Namnbdcrlg
Datum
2017-O1-18

Namnteckning Namnfiirtvdligande
Johan-H669

Skickas eller ldmnas in till KO MMUNLED NINGSI(O NTORET
Po6tadr€!8 BGOl{tdrE
542 86 MARIESTAD Kyrkogatan 2

MARIESIAD

Telsfon Fax Homslda Efoctadrcss
0501- 75 50 OO 0501 - 75 50 09 www.mariestad.se info@mariestad.se
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Kommunf ullmiiktige

Kf S I (forts),

Revisionsrapport - Granskning av vikarieanskaffningen inom
socialndmndens verksamheter (KS 201 61494)

PrvC har pri uppdrag nv de foruoenclevaldn revisorerna i lvlariestad gransl<at
vil<arieanslraffuirrgcn inom socialniitnnden, Revisionstapporten har ovell,imnats
rill furllnril<tige for l<fi nnedorn,

Medborgarforslag om nytt Sldreboende enligt Tubberodsmodellen (KS 2017/29)

Kommunfullmiiktiges beslut

I(omrnr,rnfuLlr:rrikrige beslutat att ovelliirnna r:reclbolgatforslagct tiU

socialniimuclen for: bcredning,

Bakgrund

Gun-Britt Sandberg pl Sl<uwagen 36 i lvlariestad har i ett rneclborgarforslag
fr)teslagir att lvlaricstads l<otnt'nr"rn sl<a anliigga ett tlytt zildreboe ndc som utgir
frin Tr.rbbcrodsnroclellen solrr inneblir att boendct clrivs pi intraprenad.

Medborgarf0rslag om senkt hastighet pA del av Let(sbergsvegen (KS 2017/34)

Kommunfullmiiktiges beslut

I(onrtnr"ttrftrllm:iktige beslutar att civcrliirnna u-reclborgarforslaget til] tel<niska
niirnnclen for beslut,

Bal<grund

.Joharr FIocrg pft I-,eksbet:gsvigen 120 ilvtariestacl har ictt meclborgarforslag
for:eslagit ntt det sl<a genomforas rrafil<siil<erhetshojande itgiircler 1:i clelar av
Lel<sbergsvitger: i forrl av hastiglretssrinhnir:g och farthinder,

Motion om att utreda inforande av sex timmars arbetsdag inom
socialnemndens verksamhetsomrAden (KS 2017 130)

Komrn unfullmdktiges beslut

I(ourtnunfulhr:rikt.ige beslutat ntt ovellrinrrra rnotjoneu t-rll lcornn'lLlnsq,relsen i
samrfld urcd sel<tor stod oclr orr-lsorg for beredn-ing.

,ltlr,,l',,

. / ..,1

,{t'

;t"'lARl 
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IADSi K{lilrX frd U N
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 115                                                   Dnr 2017/00138  

Remiss - Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
Hasslerör och Lyrestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestad avslår 
medborgarförslaget om gång- och cykelväg mellan Lyrestad och Hasslerör med 
hänvisning till antagen cykelnätsplan.  

Bakgrund 

Jonas Sillerström har inkommit till Mariestads kommun med önskemål om gång- och 
cykelväg mellan Lyrestad och Hasslerör. Kommunfullmäktige har överlämnat 
förslaget till Tekniska nämnden för beredning. 

Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget. 

Verksamhet teknik arbetar ständigt med att förbättra och utveckla möjligheten till 
cykling i kommunen. Som grund för arbetet med utbyggnaden av cykelvägnätet finns 
en cykelnätsplan som togs fram av planavdelningen och antogs av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2015/2016. I planen förslås hur cykelnätet 
ska byggas ut, kompletteras samt underhållas både inom tätorterna och mellan dessa.  

Cykelvägar mellan tätorterna är ofta kostsamma projekt att genomföra som tar lång 
tid från start till mål. Ofta krävs samarbete mellan kommunen och Trafikverket då 
dessa sträckningar ofta hamnar inom statliga vägområden.  

I cykelnätsplanen för Mariestad finns inte sträckan Lyrestad – Hasslerör med.  

Verksamhet teknik föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen 
cykelnätsplan.  

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Hasslerör och Lyrestad.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Remiss - 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Hasslerör och Lyrestad”.      

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-04-25  
Dnr: 2017/00138   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Remiss - Medborgarförslag om gång- och 
cykelväg mellan Hasslerör och Lyrestad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestad avslår 

medborgarförslaget om gång- och cykelväg mellan Lyrestad och 

Hasslerör med hänvisning till antagen cykelnätsplan.  

Bakgrund 

Jonas Sillerström har inkommit till Mariestads kommun med önskemål 
om gång- och cykelväg mellan Lyrestad och Hasslerör. 
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för 
beredning. 
 
Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget. 

Verksamhet teknik arbetar ständigt med att förbättra och utveckla 
möjligheten till cykling i kommunen. Som grund för arbetet med 
utbyggnaden av cykelvägnätet finns en cykelnätsplan som togs fram av 
planavdelningen och antogs av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
2015/2016. I planen förslås hur cykelnätet ska byggas ut, kompletteras 
samt underhållas både inom tätorterna och mellan dessa.  

Cykelvägar mellan tätorterna är ofta kostsamma projekt att genomföra 
som tar lång tid från start till mål. Ofta krävs samarbete mellan 
kommunen och Trafikverket då dessa sträckningar ofta hamnar inom 
statliga vägområden.  

I cykelnätsplanen för Mariestad finns inte sträckan Lyrestad – Hasslerör 
med.  

Verksamhet teknik föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning 
till antagen cykelnätsplan.  

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Hasslerör och 
Lyrestad.  
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Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Remiss - 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Hasslerör och Lyrestad”.      
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Mariestad  
 



REMISS

HaLrdld8glte/ avsiindare

Administtativa enheten

Insdnt av

Jonas Sillersttiim
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Slurligcrr foreslit llivefors (SD) att det slm genomforas en uuedning som linrnat svat
pfi frigan <lm dct 6nrrs nfrgot tckniskt baserat verltsamhetssystem som kan behandla
ett iirencle friin nnsokan ti]l verkstiillighet oclr iiven gora err kattliiggning av olika
fal<torcr for resuts fordclning,

Kommunfullmdktiges beslut

I(ornmu n [r,rl l tnfi ktigc beslutnr a tt ovcrliimnn meclborgarforslaget rill tekniska
nnmrrdert for bercdning,

Bakgrund

.|or:as Sillerstrcirn, Oster[den 6 i Mariestad lrar i ett medborgarforslag foteslagit att
Mariestacls kotrtnrurr sl<a trucda nrojlighetetna att nnliiggn eu gflng- oclr cykelbann
pa r:allellt nred jiirrrvitgsspiuet mellarr Hnssleror oclr Lylssin61.

Redovisning av icke verkstAllda beslut inom socialndmndens
verksamhetsomriden (KS 2016/291 )

Socinlniimrrden ska for varje kvartnl liimrra en rapport till inspektionen fcir vlrd och
onrsorg (IVO) <iver de beslut inorn socialtjiirrst octr LSS sonr inte har vecks&illts inom
foresl<rivcrr tid. Rapportcn ska iiven liirnnas iu rill fulLniiktige.

Sr:cialrrrit'rrrtden har lrinrnlt en rf,pport for sektor stod oclr omsorg for lrvnrtal 3 ir
201(2,

lixVctliaat till:
.f ocittlrtiiuut{cu, 14chm A ulcrsort
'hl,akka uiundot, Ewu Sallopa
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FrAn

Namn

Jonas Sillerstrdm
Adregs

Osterliden 6
Postnummot

548 73
0rt
Lyrestad

Telelon bostad

0730-55001 1

Telefon arbeto

0725-265668
Mobll

E-postadress

jonas.sillerstrom@g mail. com
F6x

F6]slag6t (Presentera hir kort dltt modborgarf6rslag)

GAng och Cykelbana till Lyrestad

Jag yrkar pi att kommunstyrelsen snarast utreder m6jligheterna fOr att bereda en gAng och
cykelbana parallellt med jdrnvdgssp6ret mellan Lyrestad och HasslerOr.
Att Kommunstyrelsen genomfOr en fdrstudie av fdrutsdttningar och mdjligheterna f6r inldsen
av mark frAn berdrda markegare och sammanstdller investeringsplan. MAlsiittningen b6r
vara att kunna inviga gc-banan i god tid fore turistsdsongen 2018.

(Her kan du lemna on mer utforllS beskrlvnlng av dltt modborgarttiElag. Motlvcragdrna yrrfot du anser att f6r5laget ska g.nomr&
ras och hu? dot i si fall ska kunna ske.)

Mitt fdrslag dr att frdmja gAng och cykeltrafiken 6ver hela kommunomrAdet. lnvesteringen ligger i linje
med de 6kade satsningar p6 kransorterna kring Mariestad, samt behovet och f6rvdntningar pi 6kad
rOrlighet inom kommunen bAde fOr pendlingstrafik men aven for gruppen med turister som bes6ker v6r
kommun. ldag finns det fina vdgar b6de till Ullervad, HasslerOr och Lugn6s, men vill man komma vidare
till Sj6torp och Lyrestad sA blir det stopp vid Hasslerdr.

Att sldppa ut cyklister eller fotgdngare pi E20 som ar en av landets farligaste vagar ar f6rknippat med
dOdsfara och inget jag skulle rekommendera nAgon att utsatta vare sig sjdlv eller nAgon annan fdr.
Alternativet ar vag 26 till Sjotorp som heller inte dr den b6st ldmpade, samt att det innebar en omv6g pA

minst 6,5 km om man tar kortaste vagen ldngs kanalen.

Genom denna satsning knyter vi ihop krans orterna i den region som utgor kommunens storsta och
starkaste turistmil. Det 6kar m6jligheterna fdr ortens ungdomar att med egna medel transportera sig till
och frAn Mariestad f6r aktiviteter, men aven som motivation f6r att pendla till arbete/skola.

Sklckas ellGr lemnas ln till KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Posfadaaa
542 86 MARIESTAD

Baokradran
Kyrkogatan 2
MARIESTAD

Tol.fon Frx
0501- 75 50 00 0501- 75 50 09

Hemdd. Efodadru..
www.maiiestad.s€ lnloomarlsstad,se
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 116                                                   Dnr 2017/00072  

Begäran om medfinansiering för uppförande av ramp vid 
fastigheten Korpen 4 på Kungsgatan 10 i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 

Avslå ansökan om bidrag till ramp vid fastigheten Korpen 4 i Mariestad.   

Bakgrund 

Westssons fastigheter har inkommit med skrivelse till verksamhet teknik där 
önskemål om bidrag till uppförande av tillgänglighetsramp till leksaksbutiken på 
Kungsgatan 10 önskas. 

I skrivelsen bifogas bygglov samt offert på den tänkta rampen. Offerten på rampen 
är på 42 800 kr exkl. moms och är daterad 2015-10-30. Sökande anser att ett stort 
ansvar för tillgänglighetsanpassningen ligger hos kommunen, vilket skulle var grund 
för bidrag från kommunen. Önskad bidragsnivå är 50 % av kostnaden. 

Kravet på tillgänglighet styrs av plan- och bygglagen. Där framgår tydligt att det är 
fastighetsägarens ansvar att lokaler och fastigheter samt dess entréer är tillgängliga för 
alla. Kommunen kan vid tidigare tillfällen ha varit behjälpliga då fastigheter i 
Mariestad har tillgänglighetsanpassat sina entréer. Detta har då troligtvis oftast skett 
när kommunen har utfört andra åtgärder på gatan utanför fastigheterna. Verksamhet 
teknik har i dagsläget inga inplanerade arbeten på Kungsgatan. Verksamheten lämnar 
utan eget ställningstagande ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott/tekniska 
nämnden för beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att ansökan om bidrag för uppförande av ramp vid 
fastigheten Korpen 4 på Kungsgatan 10 i Mariestad avslås. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Erikssons (KD) förslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.         

Underlag för beslut 

Inkommen skrivelse medfinansiering för uppförande av ramp vid fastigheten Korpen 
4 på Kungsgatan 10 i Mariestad. 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Begäran om 
medfinansiering för uppförande av ramp vid fastigheten Korpen 4 på Kungsgatan 10 
i Mariestad”.      
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 116 (forts.)                                                  Dnr 2017/00072  

 

Expedierats till: 
Westssons Fastigheter 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-04-25  
Dnr: 2017/00072   
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Begäran om medfinansiering för uppförande av 
ramp vid fastigheten Korpen 4 på Kungsgatan 10 
i Mariestad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Avslå ansökan om bidrag till ramp 

Eller 

2. Tillstyrka ansökan om bidrag med 50 % av kostnaden för 

rampen, max 21 400 kr (exkl. moms). Medel till bidraget tas 

från gatuavdelningens investeringsmedel – tillgänglighet i 

gaturummet, projekt 2021.   

Bakgrund 

Westssons fastigheter har inkommit med skrivelse till verksamhet teknik där 
önskemål om bidrag till uppförande av tillgänglighetsramp till leksaksbutiken på 
Kungsgatan 10 önskas. 

 
I skrivelsen bifogas bygglov samt offert på den tänkta rampen. Offerten på 
rampen är på 42 800 kr exkl. moms och är daterad 2015-10-30. Sökande anser 
att ett stort ansvar för tillgänglighetsanpassningen ligger hos kommunen, vilket 
skulle var grund för bidrag från kommunen. Önskad bidragsnivå är 50 % av 
kostnaden. 

 

Kravet på tillgänglighet styrs av plan- och bygglagen. Där framgår tydligt att det 
är fastighetsägarens ansvar att lokaler och fastigheter samt dess entréer är 
tillgängliga för alla. Kommunen kan vid tidigare tillfällen ha varit behjälpliga då 
fastigheter i Mariestad har tillgänglighetsanpassat sina entréer. Detta har då 
troligtvis oftast skett när kommunen har utfört andra åtgärder på gatan utanför 
fastigheterna. Verksamhet teknik har i dagsläget inga inplanerade arbeten på 
Kungsgatan. Verksamheten lämnar utan eget ställningstagande ärendet till 
TNAu/TN för beslut.  
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Underlag för beslut 

Inkommen skrivelse medfinansiering för uppförande av ramp vid fastigheten 
Korpen 4 på Kungsgatan 10 i Mariestad. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Begäran 
om medfinansiering för uppförande av ramp vid fastigheten Korpen 4 på 
Kungsgatan 10 i Mariestad”.      
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   
 



Skrivelse angiende handikapramp till leksaksaffdr pi Kungsgatan 10.

Vi har under en liingre tid varit i kontakt med Mariestads kommun for att hitta

en losning p6 delad finansiering av en handikapramp till leksaksaffdren pi
Kungsgatan 10.

D6 det iir en verksamhet som riktar sig till barn s6 anser vi att det dr extra

kdnsligt och extra jobbigt om inte hela familjen kan folja med in p.ga att ett

barn eller fordlder dr rorelsehindrat.

Vi anser ocksi att ett stort ansvar for att handikappanpassning ligger hos

kommunen.

Som fastighetsdgare dr vi dock redo att ta en del av ansvaret och foreslSr ddrfor

att vi och kommunen delar lika p6 kostnaden som tidigare diskuterats med

Hanna Lamberg.

Vi vill ocks6 klargora att vi som fastighetsdgare inte tjdnar nigra pengar pi en

handikapramp utan att det handlar om en ren service for att sdkerstilla

tillgdnglighet for alla medborgare.

Mvh Westsson Fastigheter.

TEKNISKA NAMNDEN
Mariestad, T0reboda, Gullsp6ng

2017 _02_ l3
' Dirri"rr, 

^u, 
,,

Ty: 20q.+2



Haggardens Entreprenad AB
Ftirridsgatan 7

542 35 Mariestad

Sonesson Fastigheter
Att: Jorgen
Leksakslagret Mariestad

Ramp vid Leksakslaeret. Mariestad.

L-stiid, staket, trappa och gatsten.

Omfattnine:
- Ramp med staket, trappa och gatsten enligt ritning.

Vi erbjuder oss hiirmed att utftira rubricerat objekt mot en ersiittning av:

Pris: 42 800 sek exklusive moms.

Fiirutsiittninear:
- Fastighetstigaren ansvarar for att bygglov finns.
- Ev. sanering av milj<i/hiilsovidligt material regleras separat'

- Reservation mot berg och stor sten.

- Reservation mot ej synliga ledningar i mark ( kabel/ledningskorsning debiteras med

700 kr/st )

Offert giiller t o m 30 dagar frin datum nedan.

Fdrfrigan angiende detta anbud besvaras av:

Peter Varis,
Mail: p2@haggarden.se
Tel:0708-541 542

Haggirdens Entreprenad AB
Mariestad 2015'10-30

Peter Varis
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\X./csterJ iirgen
'l'otnugglcr,iigcn 2

541 5,t Skiivdc

Beslut om bygglov och startbesked

.\rendct a'rscr: ['n'incLg irrrdr:ing av aff?irshus - Flandikappr:anrp

liastighcr: I(orpcn 4, I(ungsgatan 10

Iiommun: \{aricstad

Beslut

1)vgglov bcrilias i enlighet rned inlrimnadc harrdlingat med str,icl nv 9 kap. 30 !\

plan- och bvg;lagcn (2010:900), PBL.

,\ygiftcrr for bvgglor,ct it 2751, kronor (fdr bvgglov mccl startbesked samt

horandc av sakigare och kungrirelsc) crrligt taxr faststitlld av kommunfullmdkugc.

Iiaktura fiir bvgglovsavgiftcrr skickas seP^l:at.

\{ed stiicl av i0 kap.33 { I)BI.,godl<rinrrcr l\lllid- och bvggnadsnitnndengenour

dcrra startbcskcd atr dcn scikra irtgrirclcn far pabiirias. \'arketr tekniskt samrdd ellcr

kr: rr trr>llnn svar:ig k riivs t clc tta ;.i rcnd c.

i\{ccl dcrt:r srarfbcskccl best.;immer l\'1ilio- oclr bt'ggrradsniitnnclcn att

1 . Ii<>r"rr-rollplartcrr faststiills. li<jr clstta iircrrdc gillcr kontl<:llplan

rcgistrcracl 20 1 6-0(r-03.

2. ,,\nsr-arig for kontrrillen ar sokandcn,-li.irgcn Wcstcr:'

3, Ilcgziran om slurbcsked ska tillsammans mcd undcrtccknacl konttollplan

skic kas till IU iliii- och bvgEyradsniimnclcn rrrir bt,ggnadsarbctct fi rdigstzillts.

Lovcr upphiir art grilla om iitgiirdcrr irrte har pibiirjats inom rri 6r och nvslutats inntn feur 6"r

cfter det datum dri bcslurtet vunnit laga kraft.

Ilvggrraclsvcr:ket fiir tas i hruk i clc: dclar s<lm omfattas av stflrtl)eskedct innan

1\lili6 och blggnnclsninrndcn hargcrt ert shttbcskcd. rncd srcjd av 10 kap. 4 (\,

t,ll I ..

Bakgrund

;\nsiikan avser bvgglov frjr handikaPPramP till cntr6 frir affirslokal pi gatumark

(trottoar/giingbar:a) irrom dctaliplancrat omriide,

Bvgglovsbcslutct har av.r,aktat scikandens slutgiltiga gestaltningsforslag avseende

n.rrterial (rranrrstcn), gcstaltningcn skullc cnligt uppgift snmordnas med



Sida: 2 (3)

tas tigl: ctsiigaren l\{arics tads komrnuns riktlirrier om ges taltrring fdr
tillgringlighetsanpassningar i stadskzirnan. \ridare har beslutet fijrsenats i samband

rncd scparat dllsl,ns;11.n,1c sorrl bcror fasrighctcn. Ilcsltrt orn bvggsanktionsavgift

har fattats av milj<i- ocl: bvggnadsnimndcn.

Yttranden

,\tgarderr ..ir sadan att karrd sakagarc (\'laricstads kommurr) har trndetrhttats onl
ansitkan och getts tillFillc att vttra si1; i cnlighet rncd 9 kap. 25 \ plan- och

bvgglagen.

Skal till beslut

..\tgiir:dcn bcrcirs inre tv dctaliplarrcbcstiirrmclserna. [)e frigestilhringar som riir
gcsraltnirrger, (utf(irarrde i natut'stcn istiillct fdr betong) htr bcd6mts sotrr

ar.g<irande fiir bvgglovsbcslutet p:i grurrcl av bvggnadens kultn'iirden'

\trliii- oclr bvggnadsnimnclen bcclijmcr hirrrrrccl ntt forcslagcn dtgiird uppfi'llcr
utformningskrar.ctt i 2 och 8 kap, PllL sarnt kraven i 9 kap. 30 S PllL. Bvgglov ska

siilcdcs bcviljas.

Upplysningar

I laudlliggningcrr ornfattar intc granskning av anclra tckniska lcistrirrgar oclr

cgcrrskrpcr pi irrlirnrradc bvgglovshandlingar iin clc som kr:rivs fiir att uppfylla

krnvcn iti kap I, -1,6,7,9 13, l7 t>ch 18 '\i\ plan- och blgglaucn'

.:\ndrirrgar: av b\,gglo'r, unclcr bvggartdets girrrg sltcr gctrom att begire dndrirrg ar'

bvgglov pii kr:rnrnuurcns blankctt ph hcmsidan cller mccl ctt brcv sftillt till Nliliij-

och b,r'ggnadsniimndcn, 542 tt6 N{aricstad..,\ngc bvgglovets diatienummer och

fistighetsbctcckning. 13ifogn ritnir,gar som Ndligt visar vad indringcn giiller'

Aktuella miljdmil

Irrfcrrmatir:ncn 6r i linic rncd fiiliarrclc rrattonclla rnili<irnirl.

Mm
.\ti/iiinti/ t5. Ool btty"gd uiljii: Stridcr. tltortet oclt rntt:ttr hcl>r'ggd rnilio ska utgora en god

och hiilsos:rrrr lir,smillci sarnt rrrcdvcrkrt till crr god rcgr:nrrl r:ch global miljir. Na[rr- oclr

krrltrrl'lirtlcrr sk:r rus till vrrru oclr utvcckl:rs. Il'ggnaclcr och anliiggningal ska loklliseras och

rutlb11:rrs pir crr nriliir:rnpass..rt slrt och s:\ urt cn Lingsiktigt god hushiillning Incd mark. r''.ttten

och iurclra resursel frarni'as.

- och byggnadsnimnden

Lcif r\
Ry

Kopia till:

\laricstacls k<;rnlnun, \[arli- ctch esploatcringsansvarig, 542 86 I\lanestad'
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 117                                                   Dnr 2015/00570  

Kundnöjdhet inom städ i Mariestad, Töreboda och Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger i uppdrag till verksamhet 
teknik att ta fram en åtgärdsplan för att förbättra kundnöjdheten. Åtgärdsplanen ska 
återrapporteras till tekniska nämnden samt att en uppföljning av kundnöjdheten görs 
om ett år.    

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav under år 2016 (Tnau § 80/2016) verksamhet 
teknik i uppdrag att göra en utvärdering av kundnöjdhet gällande städet utifrån den 
städning som är beställd i de tre kommunerna. 
En webbaserad enkätundersökning genomfördes och resultatet presenterades för 
tekniska nämndens arbetsutskott som återremitterade ärendet för att göra om 
undersökning på grund av för få svaranden och att det skulle gå att särredovisa de 
respektive kommunerna i resultatet. 

Verksamhet teknik har nu genomfört en ny enkätundersökning som skiljt de olika 
kommunerna åt. En analys av resultatet pekar på att kundnöjdheten skiljer sig något 
åt mellan de tre kommunerna där man i Töreboda upplever att kvaliteten i 
städningen har minskat i och med förändring i frekvens. Analysen påvisar även att 
svarsfrekvensen är relativt låg, drygt 50 % för alla tre kommunerna. Totalt har 
enkäten gått ut till 73 kunder (enhetschefer eller liknande) och 40 stycken har svarat. 

Verksamhet teknik avser nu att ta fram en åtgärdsplan som syftar till att förbättra 
kundnöjdheten i de tre kommunerna.   

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet 
”Åtgärdsplanen ska återrapporteras till tekniska nämnden samt att en uppföljning av 
kundnöjdheten görs om ett år”.  

Ordförande Suzanne Michaelse Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Brandströms (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslagen.     

Underlag för beslut 

Presentation av kundnöjdhet städ Mariestad, Töreboda och Gullspång. 

Tjänsteskrivelse upprättad av städchef Christina Peterson och teknisk chef Michael 
Nordin ” Utvärdering av kundnöjdhet inom städ MTG”.    
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Dnr: 2015/00570   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Utvärdering av kundnöjdhet inom städ MTG 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger i uppdrag till verksamhet 
teknik att ta fram en åtgärdsplan för att förbättra kundnöjdheten   

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav under år 2016 (Tnau § 80/2016) 
verksamhet teknik i uppdrag att göra en utvärdering av kundnöjdhet gällande 
städet utifrån den städning som är beställd i de tre kommunerna. 
En webbaserad enkätundersökning genomfördes och resultatet presenterades 
för tekniska nämndens arbetsutskott som återremitterade ärendet för att göra 
om undersökning på grund av för få svaranden och att det skulle gå att 
särredovisa de respektive kommunerna i resultatet. 
Verksamhet teknik har nu genomfört en ny enkätundersökning som skiljt de 
olika kommunerna åt. En analys av resultatet pekar på att kundnöjdheten skiljer 
sig något åt mellan de tre kommunerna där man i Töreboda upplever att 
kvaliteten i städningen har minskat i och med förändring i frekvens. Analysen 
påvisar även att svarsfrekvensen är relativt låg, drygt 50 % för alla tre 
kommunerna. Totalt har enkäten gått ut till 73 kunder (enhetschefer eller 
liknande) och 40 stycken har svarat. 
Verksamhet teknik avser nu att ta fram en åtgärdsplan som syftar till att 
förbättra kundnöjdheten i de tre kommunerna.  
  

Underlag för beslut 

Presentation av kundnöjdhet städ Mariestad, Töreboda och Gullspång. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av städchef Christina Peterson och teknisk chef 
Michael Nordin ” Utvärdering av kundnöjdhet inom städ MTG”.    
 
 

Christina Peterson 
Städchef  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Kundnöjdhet städ Gullspång 

Undersökningsperiod: 2017-01-17 -> 2017-02-13 
Antal svar: Series 1: 10 
Svarsfrekvens: 52.63 % 
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Övriga synpunkter 

Anonymous: Varför ingår inte tex fönsterputsning av allmänna utrymmer på våra bonden, saknas också 

städning i vissa gemensamma utrymmen exempelvis "växthuset" på Amnegården. 

Anonymous: Vi har slitna och trånga lokaler, så de upplevs säkert som "svårstädade" Önskemål om att 

man skulle göra storstädningar oftare finns hos personalen. Vi ser fram emot nya och mer lättstädade 

lokaler under hösten.  

Anonymous: Önskar bättre kommunikation gällande städning under skollov. Vi har fortfarande 

verksamhet och personal på skolan även om flertalet elever inte är här. 



kundnöjdhet städ Töreboda 

Undersökningsperiod: 2017-02-28 -> 2017-03-20 
Antal svar: Series 1: 7 
Svarsfrekvens: 53.85 % 
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Övriga synpunkter 

Anonymous: Att man tar bort mindre klotter, sånt som är utfört med blyertspenna. Detta innan det 

eskalerar. Det är städ som överlägset har bäst koll på detta och upptäcker det. 

Anonymous: Städ kvalitén beror på utförare. Vikarier har svårt att förstå vad de ska städa, vid vilka tider 

samt att det sker mitt i omvårdnadsarbetet emellanåt. Påfyllnad av toapapper och pappershanddukar 

sker oregelbundet. 

 

Ventilationsutsugen är mycket smutsiga på toaletter samt i gemensamhetslokaler. Besökstoaletter är 

smutsiga. 

Anonymous: personalen tar ofta upp varför det inte städas på rören i taken och att det alltid är svart 

kring ventilationssugen i gemensamhetsutrymmena, tex kök på avd.  

 

i korridorerna ser man bruna fläckar i mattan framför varje dörr, på toaletterna bruna fläckar i en ring 

framför stolarna pga skor. går det använda nåt annat till mattorna så fläckarna efter skor blir mindre? 

 

toaletter i omklädningrum, stolar är alltid fräscha och handfat, men ventilationssugen är svarta, damm 

och småsten ligger utmed golvlister. i en dusch har duschväggen varit kladdig av något som runnit sen i 

julas, önskas att man ser över det som hemma, att helheten ser fräscht ut när man lämnar och inte att 

man betar av toa och handfat på en lista.  



kundnöjdhet städ Mariestad 

Undersökningsperiod: 2017-01-17 -> 2017-02-13 
Antal svar: Series 1: 23 
Svarsfrekvens: 54.76 % 
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servicekänsla hos utföraren 

(städpersonalen)? 



8.70% 
4.35% 

8.70% 
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2. (n=0) 3. (n=0) 4. (n=2) 5. (n=0) 6. (n=1) 7. (n=2) 8. (n=6) 9. (n=2) 10. Mycket
bra (n=10)

Vet ej (n=0)

Hur upplever ni kompetensen hos 
utföraren (städpersonalen)? 



4.55% 4.55% 
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dålig (n=1)

2. (n=1) 3. (n=0) 4. (n=0) 5. (n=8) 6. (n=3) 7. (n=2) 8. (n=0) 9. (n=0) 10. Mycket
bra (n=3)

Vet ej (n=4)

Hur upplever ni att information till er från 
städavdelningens arbetsledning fungerar? 



4.35% 
8.70% 
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dålig (n=0)

2. (n=1) 3. (n=0) 4. (n=2) 5. (n=3) 6. (n=4) 7. (n=5) 8. (n=4) 9. (n=1) 10. Mycket
bra (n=1)

Vet ej (n=2)

Hur upplever ni att städningen fungerar vid 
sjukdom eller liknande (sk. 

prioritetsstädning)? 



4.35% 

34.78% 

8.70% 
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2. (n=0) 3. (n=0) 4. (n=1) 5. (n=8) 6. (n=0) 7. (n=2) 8. (n=1) 9. (n=0) 10. Mycket
bra (n=0)

Vet ej (n=11)

Hur upplever ni skillnad på städkvalitet, i 
lokaler där städfrekvens har minskat? 
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Ja (n=6) Nej (n=17)

Känner ni till och vet vad begreppet 
"tillsynsstäd" innebär? 
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Ja (n=15) Nej (n=8)

Känner ni till och vet vad begreppet 
"veckostäd" innebär? 



Övriga synpunkter 

Anonymous: Ordinarie städet utförs slarvigt, kommer in en del klagomål på att golvet inte rent, damm 

och smulor kvar. Blir bättre städat när ersättare kommer. 

Anonymous: Ullerås är mkt nöjda med nuvarande städpersonal "Pim" - nu skiner golven 

Anonymous: Jag  har svarat vet ej  på 1:1 1:2 1:3 

 

Under höstterminen har vi inte fått någon neddragning av städ 

 

Vår lokalvårdare har inte varit sjuk så vi har inte haft vikarie 

 

Det har inte funnits anledning att ha kontakt med städledning 

Anonymous: Om vår städpersonal är sjuk vill vi veta vem som kommer.  

 

Om vår städpersonal inte kommer till arbetet vet vi inte vem vi ska ringa.  

Anonymous: Saknas ofta pappershanddukar då man ej fyllt på. Även dåligt med toalettpapper. Tar rullen 

slut finns det oftast ingen extra att ta vilket skapar problem i arbetet med barnen. Ofta fläckar på golvet 

vid våra matbord som får sitta i flera dagar.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-12-06 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 274                                                   Dnr 2015/00570  

Utvärdering av kundnöjdhet gällande städ i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till verksamhet teknik för att 
kontrollera antalet på de som svarat på enkäten och i händelse av att antalet 
understiger sex personer göra om undersökningen.  

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav den 8 mars (Tnau § 80/2016) verksamhet 
teknik i uppdrag att göra en utvärdering av kundnöjdhet gällande städet utifrån den 
städning som är beställd i de tre kommunerna. 
 
En enkät har genomförts i de tre kommunerna.  
  

Vad som kan utläsas av denna, är att det inte upplevs någon skillnad i städkvalitet, i 
lokaler där städfrekvenser minskat. På det flesta frågor har man svarat att det varken 
är bra eller dåligt. Verksamhet teknik kan också se att man är nöjd med personalens 
kompetens och service.  
 

Det finns dock en osäkerhet i vad de olika begreppen i städuppdraget betyder. 
Information om detta kommer att förmedlas ut till verksamheterna.  

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) yrkar att ärendet återremitteras till verksamhet teknik för att 
kontrollera antalet på de som svarat på enkäten och i händelse av att antalet 
understiger sex personer göra om undersökningen. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Brandströms (M) yrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget..  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 80/2016. 
 
Utvärdering kundnöjdhet städ.  

Tjänsteskrivele upprättad av städchef Christina Peterson ” Utvärdering kundnöjdhet 
gällande städ”.  

Expedierats till: 

Städchef Christina Peterson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 118                                                   Dnr 2016/00760  

Remiss - Motion om normalladdning av elfordon, Macken flyttar 
hem 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden lämnar följande yttrande: 
 

”För de fordon som tekniska nämnden ansvarar för är endast något enstaka fordon 
än så länge i behov av en plats för laddning men behovet kommer med tiden 
säkerligen att öka och då avser tekniska nämnden säkerställa att det också finns 
möjligheter till att ladda dessa på lämpliga platser. Tekniska kan också vara 
behjälpliga övriga kommunala verksamheter att anlägga/installera 
laddningsutrustning på kommunal mark, men endast vara behjälpliga som en 
rådgivande instans vid installationer på andra platser”   

Bakgrund 

Daniel Nord (C) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige i Töreboda 
kommun. Motionen, ”Macken flyttar hem”, yrkar på att kommunen ska aktivt arbeta 
för att skapa fler laddningsstationer för elfordon inom kommunen för såväl 
kommunala fordon som för kommuninvånarnas. Utvecklingsutskottet beslutade på 
sammanträdet 2016-12-08 att remittera motionen till bland andra Tekniska nämnden 
för utredning och yttrande. 

Verksamhet Teknik har utrett motionen och lämnar följande kommentarer och 
förslag till yttrande. Att ordna laddningsstationer till de platser där verksamhetens 
egna fordon finns, förrådet, panncentralen, reningsverket Töreshov m.fl. kan göras 
med relativt enkla medel dock är behovet ännu inte så stort då elfordonen endast är 
något enstaka. 

De platser där Töreboda kommuns egna bilar parkeras är enligt utredningen i stor 
utsträckning på externt hyrda platser. I dessa fall måste separata lösningar med varje 
hyresvärd tas fram. Verksamhet teknik kan var behjälpliga med lösningsförslag och 
kontaktuppgifter till inom området sakkunniga.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Uu § 234/2016. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Remiss - Motion om normalladdning av elfordon, Macken flyttar 
hem”.        

Expedierats till: 

Kommunstyrelsen Töreboda   
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Remiss - Motion om normalladdning av elfordon, 
Macken flyttar hem 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden lämnar följande yttrande: 
 
”För de fordon som tekniska nämnden ansvarar för är endast något enstaka 
fordon än så länge i behov av en plats för laddning men behovet kommer med 
tiden säkerligen att öka och då avser tekniska nämnden säkerställa att det också 
finns möjligheter till att ladda dessa på lämpliga platser. Tekniska kan också vara 
behjälpliga övriga kommunala verksamheter att anlägga/installera 
laddningsutrustning på kommunal mark, men endast vara behjälpliga som en 
rådgivande instans vid installationer på andra platser”   

Bakgrund 

Daniel Nord (C) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige i 
Töreboda kommun. Motionen, ”Macken flyttar hem”, yrkar på att kommunen 
ska aktivt arbeta för att skapa fler laddningsstationer för elfordon inom 
kommunen för såväl kommunala fordon som för kommuninvånarnas. 
Utvecklingsutskottet beslutade på sammanträdet 2016-12-08 att remittera 
motionen till bland andra Tekniska nämnden för utredning och yttrande. 
Verksamhet Teknik har utrett motionen och lämnar följande kommentarer och 
förslag till yttrande. Att ordna laddningsstationer till de platser där 
verksamhetens egna fordon finns, förrådet, panncentralen, reningsverket 
Töreshov m.fl. kan göras med relativt enkla medel dock är behovet ännu inte så 
stort då elfordonen endast är något enstaka. 
De platser där Töreboda kommuns egna bilar parkeras är enligt utredningen i 
stor utsträckning på externt hyrda platser. I dessa fall måste separata lösningar 
med varje hyresvärd tas fram. Verksamhet teknik kan var behjälpliga med 
lösningsförslag och kontaktuppgifter till inom området sakkunniga.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Uu § 234/2016.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Remiss - Motion om normalladdning av elfordon, 
Macken flyttar hem”.    
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Jim Gustavsson 
Fastighetsförvaltare  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  
 



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2 016-12-O 8
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Uu § 234 Dnr KS 2016/0269

Motion om normalladdning av elfordon, Macken flyttar hem

Utvecklingsutskottets beslut

Motionen remitteras till tekniska nämnden, Törebodabostäder AB och
kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 26 april
2017. Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret att ta
fram en plan eller modell för hur kommunen kan genomföra motionens
förslag.

Sammanfattning av ärendet

Daniel Nord (C) har lämnat in en motion om normalladdning av elfordon,
Macken flyttar hem, bilaga. I motionen yrkas;
* att laddboxar installeras där kommunala fordon finns stationerade,

att kommunen ska verka för att Törebodabostäder AB inrättar ladd-

platser för elfordon till bolagets hyresgäster och
att kommunen initierar en diskussion med bostadsrättsföreningar och
privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra tillgång till laddplat-
ser för elfordon i Töreboda kommun.

*

*

Beslutsunderfag

Kommunfullmäktiges protokoll den 31 oktober 2016, § 105
Bilaga Uu § 234/16

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Törebodabostäder AB

Kommunchefen

Sekreteraren

]= S ?
Utdragsbestyrkande
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MÅ(KEN FLYTTAR HEM
Motion om infrastruktur för normalladdning av elfordon
Ett eldrivet fordon ska till största del laddas vid det hem eller den verksamhet
som fordonet är stationerat. För att sådan laddning ska kunna utföras på ett
enkelt och säkert sätt krävs tillgång till en så kallad laddbox. Att ladda fullt från
en laddbox tar rriellan 1 till 12 timmar beroende på laddeffekt och batteristorlek.
Utrustningen kostar mellan 5000-12000 kr per laddplats.

Töreboda kommun har nyligen fattat beslut om att införa laddfordon i sina
verksamheter. För att det ska bli verklighet krävs att laddboxar installeras på de
platser där kommunala fordon finns stationerade.

En villaägare kan själv enkelt fatta beslut om att installera en laddbox. Boende i
hyres- eller bostadsrätt ;ar istället beroende av att motsvarande tjänst erbjuds av
hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen. Här kan Töreboda kommun göra
skillnad genom sitt bostadsbolag Törebodabostäder sarnt diskussion med enskilda
hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Vi föreslår därmed:

att

att

att

iaddboxar installeras där kommunala fordon finns stationerade
kommunen ska verka för att Törebodabostäder inrättar laddplatser för
elfordon till bolagets hyresgäster
kommunen initierar en diskussion med bostadsrättsföreningar och
privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra titlgång till
laddplatser för elfordon i Töreboda kommun

Töreboda 2016-10-30
Centerpartiet i Töreboda genom

Daniel Nord
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 119                                                   Dnr 2017/00170  

Information - Remiss angående Vattenförsörjning och 
avloppshantering för fastigheterna i  Ålösund,,dnr 567-9398-
2017 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen enligt följande 

1. Länsstyrelsen har begärt yttrande från Gullspångs kommun gällande vattenförsörjning 
och avloppshantering för fastigheterna i Ålösund.  

2. Verksamhet teknik har yttrat sig enligt underlag för beslut.  

Bakgrund 

Länsstyrelsen har den 22 september 2016 fått en skrivelse från fastighetsägare i 
Lugnås vid Ålösundsviken gällande Gullspångs kommuns ansvar att ordna vatten 
och avlopp för husen på aktuell fastighet. Länsstyrelsen bedömer att området är 
aktuellt för tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster och har begärt in yttrande 
från Gullspångs kommun i ärendet.  

Gullspångs kommun har bett verksamhet teknik att yttra sig på remissen vilket 
verksamhet teknik gjort enligt underlag för beslut.  

Underlag för beslut 

Remiss angående Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheterna i 
Ålösund,,dnr 567-9398-2017.  
 
Svar på remiss angående vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheterna i 
Ålösund.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Informationsärende - remiss gällande vattenförsörjning och 
avloppshantering för fastigheterna i Ålösund”.     

Expedierats till: 
VA-strateg Amanda Haglind  
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Informationsärende - remiss gällande 
vattenförsörjning och avloppshantering för 
fastigheterna i Ålösund 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen enligt följande 
1. Länsstyrelsen har begärt yttrande från Gullspångs kommun gällande 

vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheterna i Ålösund.  
2. Verksamhet teknik har yttrat sig enligt underlag för beslut.  

Bakgrund 

Länsstyrelsen har den 22 september 2016 fått en skrivelse från fastighetsägare i 
Lugnås vid Ålösundsviken gällande Gullspångs kommuns ansvar att ordna 
vatten och avlopp för husen på aktuell fastighet. Länsstyrelsen bedömer att 
området är aktuellt för tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster och har 
begärt in yttrande från Gullspångs kommun i ärendet.  
Gullspångs kommun har bett verksamhet teknik att yttra sig på remissen vilket 
verksamhet teknik gjort enligt underlag för beslut.  

Underlag för beslut 

Remiss angående Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheterna i 
Ålösund,,dnr 567-9398-2017.  
 
Svar på remiss angående vattenförsörjning och avloppshantering för 
fastigheterna i Ålösund.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin ”Informationsärende - remiss gällande vattenförsörjning och 
avloppshantering för fastigheterna i Ålösund”.     
 
 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Teknisk chef  
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 Verksamhet teknik Gullspångs kommun 

 

Svar på remiss angående vattenförsörjning och 
avloppshantering för fastigheterna i Ålösund 

Yttrande  

Verksamhet tekniks VA-avdelning har tagit del av Länsstyrelsens begäran om 
yttrande gällande Gullspångs kommuns ansvar att ordna med kommunala 
vattentjänster till Ålösund och har följande att yttra:  
 

1. Det finns ett behov av att försörja Ålösund med 

gemensamma VA-anordningar för vatten och spillvatten. 

Dricksvatten och spillvatten bör lösas genom upprättande av 

kommunalt verksamhetsområde. För dagvatten finns det 

bättre möjligheter att lösa dagvattenhanteringen enskilt och 

kommunalt verksamhetsområde bör därför inte upprättas för 

dagvattentjänster. I bifogad karta anges vilka fastigheter som 

bör ingå i ett framtida verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten utifrån lagen om allmänna vattentjänster. Inom 

detta område ingår inte Lugnås. 

2. Kommunen har upprättat en VA-plan, bifogas skrivelsen. I 

bilaga 5 till denna plan pekas Ålösund ut som ett område som 

bör intas i kommunalt verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten. Gullspångs kommun har ambitionen att upprätta 

verksamhetsområden i de områden där det är ett kommunalt 

ansvar enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 

upprättade därför under 2016 VA-plan 2016-2026. I enlighet 

med denna har kommunen påbörjat arbetet med att förse 

området Askevik med kommunala vattentjänster och efter 

detta ett stort område söder om Skagersvik och områdena 

Delebäck och Delebäckstorp. Prioriteringsordningen för 

utbyggnad av kommunala vattentjänster till olika områden 

grundar sig i vilka områden som en kommunal VA-lösning 

skulle innebära störst nytta för människors hälsa och miljön. 

Kommunen har funnit det nödvändigt att prioritera 

utbyggnaden av områdena i denna ordning för att samordna 

de förberedelser som måste till för att klara av att förse 

områden med kommunala vattentjänster. 
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3. Fastigheterna kan förses med kommunala vattentjänster år 

2026.    

Bakgrund 

Länsstyrelsen har den 22 september 2016 fått en skrivelse från fastighetsägare i 
Lugnås vid Ålösundsviken gällande Gullspångs kommuns ansvar att ordna 
vatten och avlopp för husen på aktuell fastighet. Länsstyrelsen bedömer att 
området är aktuellt för tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster och har 
begärt in yttrande från Gullspångs kommun i ärendet.   
 
 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Teknisk chef 
Michael Nordin  

 



Karta över Ålösund 
 

Kartan visar de fastigheter som planeras införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för 
Gullspångs kommuns allmänna VA-anläggning inom blå markering. Verksamhetsområde planeras 
upprättas för vattentjänsterna vatten och spillvatten. 
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Miljöskyddsavdelningen 
 

010-224 40 00 

 Gullspångs kommun 

kommun@gullspang.se 

 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheterna i  
Ålösund 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har den 22 september 2016 fått en skrivelse från fastighetsägare i 

Lugnås vid Ålösundsviken gällande Gullspång kommuns ansvar att ordna vatten 

och avlopp för husen på aktuell fastighet.  

I lag (2006:412) om allmänna vattentjänster anges sammanfattningsvis i § 6 att om 

det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vat-

tenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang så är det ett kommunalt ansvar 

att ordna detta. Med stöd av 51 § utövar Länsstyrelsen tillsynen över att kommunen 

fullgör denna skyldighet. 

Länsstyrelsen konstaterar efter att ha tittat på kartan att det finns ett tätt bebyggt fri-

tidshusområde nordväst om aktuell fastighet, Ålösund. Detta område har tydligen 

inte kommunalt vatten- och avlopp. Länsstyrelsen bedömer att området är aktuellt 

för tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster.  

Begäran om yttrande 

För att kunna ta ställning till huruvida det finna ett behov av en förändring i va-för-

sörjningen för fastigheterna i hela eller delar av Ålösund önskar Länsstyrelsen att 

Gullspångs kommun yttrar sig i ärendet. Länsstyrelsen önskar att yttrandet åt-

minstone innehåller svar på följande: 

1. Vilket behov av utbyggnad av dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenför-

sörjning anser Gullspångs kommun att det finns för fastigheterna i hela el-

ler delar av Ålösund och är det i så fall ett kommunalt ansvar eller inte?  

2. Har kommunen upprättat en va-plan för kommunen och hur ska i så fall 

detta område hanteras enligt denna va-plan? Om kommunen inte har någon 

kommuntäckande va-plan, har kommunen någon annan planering för hur 

en eventuell utbyggnad av dricksvatten och avlopp ska ske i området? 

Ange i så fall gärna på karta vilka bebyggelseområden som avses.  

3. Om en utbyggnad ska ske i kommunal regi, när skulle då de aktuella fastig-

heterna kunna ha tillgång till kommunala vattentjänster? 

 

Länsstyrelsen önskar att ovanstående begäran besvaras senast den 30 april 2017. 
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Övrigt 

Enligt miljöbalkens bestämmelser är det kommunen som genom behörig nämnd, 

här Miljö- och byggnadsnämnden, har ansvaret för att avloppsfrågorna får en god-

tagbar lösning ur hälso- och miljöskyddets perspektiv. Länsstyrelsen har därför 

även begärt in yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden. 

 

 

Annika Svensson 

 

Denna skrivelse har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 120                                                   Dnr 2017/00214  

Omdisponering av investeringsmedel för VA-sanering av 
Spinnarevägen, Ullervad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 1600 tkr från projekt 1701 ”VA-investeringar” 
(VA investeringsram) till projekt 1754 ”VA-sanering Spinnarevägen”.   

Bakgrund 

Spinnarevägen har haft driftstörningar på servisanslutningar till fastigheter. Arbetet 
med servisbyten har varit planerat att utföras som driftsåtgärd våren 2017. 

Vid uppstart av driftsåtgärden upptäcktes flera större brister som genom tidigare 
utredning inte gick att förutse. Bland annat behövs delar av ledningarna bytas ut på 
grund av dåligt skick samt bakfall. För att genomföra åtgärden i sin helhet bör 
finansiering ske med investeringsmedel.  

Finansiering 

Kostnaden för VA-saneringen av Spinnarevägen är kostnadsberäknad till  
1 600tkr inklusive utredning och återställning. Finansiering sker inom ramen för VA-
investeringar (projekt 1701).  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik, projektchef 
va/gata och teknisk chef Michael Nordin ”Begäran om omdisponering av 
investeringsmedel till VA-sanering Spinnarevägen”.       

 

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik 
Projektchef VA/Gata Johan Bengtsson 
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Dnr: 2017/00214   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Begäran om omdisponering av 
investeringsmedel till VA-sanering 
Spinnarevägen  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar 1600 tkr från projekt 1701 ”VA-investeringar” 
(VA investeringsram) till projekt 1754 ”VA-sanering Spinnarevägen”.   

Bakgrund 

Spinnarevägen har haft driftstörningar på servisanslutningar till fastigheter. 
Arbetet med servisbyten har varit planerat att utföras som driftsåtgärd våren 
2017. 
Vid uppstart av driftsåtgärden upptäcktes flera större brister som genom 
tidigare utredning inte gick att förutse. Bland annat behövs delar av ledningarna 
bytas ut på grund av dåligt skick samt bakfall. För att genomföra åtgärden i sin 
helhet bör finansiering ske med investeringsmedel.  
 
Finansiering 
Kostnaden för VA-saneringen av Spinnarevägen är kostnadsberäknad till  
1 600tkr inklusive utredning och återställning. Finansiering sker inom ramen för 
VA-investeringar (projekt 1701).  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik, projektchef 
va/gata och teknisk chef Michael Nordin ”Begäran om omdisponering av 
investeringsmedel till VA-sanering Spinnarevägen”.       
 
 

Simon Ravik 
Enhetschef ledningsnät 

Johan Bengtsson 
Projektchef va/gata 

Michael Nordin 
Teknisk chef 
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Sammanträdesprotokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 121                                                   Dnr 2016/00463  

Uppdrag att projektera en utbyggnad av nordvästra kajen i yttre 
hamnen i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och lämnar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen för vidare hantering av ärendet.    

Bakgrund 

I yttre hamnen ligger ”oljekajen” där flera aktörer bedriver verksamhet och där 
intresse finns för en utökad närvaro i Mariestads hamn.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet 2016-06-29 att ge 
Tekniska nämnden i uppdrag att projektera för en utbyggnad. Verksamhet teknik har 
dels genom egna resurser och i samråd med sektor samhällsbyggnad givit uppdrag till 
konsultföretaget Ramböll Sverige AB, som tidigare en större hamnutvecklingsplan att 
titta på olika alternativ för en utbyggnad, vilka utrymmen som krävs, statusbesiktiga 
befintlig kaj samt se hur en etappindelning kan ske. I den tidigare 
hamnutvecklingsplanen har ”nordvästra kajen” gått under arbetsnamnet 
Myndighetskajen. 

 

Alternativ och behov 

Rambölls rapport visar på att det vid full utbyggnad finns plats för både 
Kustbevakningens och Sjöfartsverkets fartyg samtidigt. Mindre båtar får inte plats 
utmed norra vågbrytaren utan en större utbyggnad behövs.  Två fartyg innebär även 
att bryggorna i norra hamnen behöver flyttas om för att skapa mer 
manöverutrymme. 

Om behovet endast är ett fartyg finns utrymme utmed norra vågbrytaren även för 
flera mindre båtar från Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Svenska 
Sjöräddningssällskapet (SSRS) och Räddningstjänsten. I detta fall är behovet mindre 
att flytta om i norra hamnen för att skapa manöverutrymme. 

Behov av en servicebyggnad i anslutning till oljekajen för Sjöräddningssällskapet och 
vid en etablering av Kustbevakningen finns. För att åstadkomma detta behövs el-, 
vatten- och avloppsledningar till servicebyggnaden. Goda möjligheter att stänga av 
området med industristängsel finns. 

En besiktning av befintlig kaj har gjorts i samband med förstudien och en besiktning 
av nordvästra vågbrytaren i samband med hamnutredningen. 

Kajen är i förhållande till sin ålder i bra skick då läget är skyddat och ligger i 
sötvatten. Däremot finns det en gammal påkörningsskada som är kostsam att laga 
om Kajen bedöms i behov av att rustas till sin ursprungliga bärighet. I rapporten 
uppskatas reparationskostnaden till 1,3-1,4 mnkr. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 121 (forts.)                                                  Dnr 2016/00463  

Beträffande vågbrytaren finns det skador på erosionsskydd och underminerade 
partier som behöver repareras. 

Kostnaderna för projektet beror på vilka behov som skall fyllas och till vilken nivå en 
upprustning skall ske. I förstudien är kostnaderna för färdig anläggning beroende på 
utförande uppskattade till ca 10 mnkr. I kostnaden ingår upprustning av den skadade 
kajen, en ny fullutrustad brygga, servicebyggnad, upprustning av erosionsskydd och 
vägar, byggherrekostnader samt oförutsedda kostnader. 

Verksamhet Teknik anser med detta att det finns ett tillräckligt underlag för vidare 
beslut om ett eventuellt genomförande i ärendet.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 28/2016 

Hamnutredning.  

Förstudie myndighetskajen. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef gata/va Johan Bengtsson och teknisk chef 
Michael Nordin  ”Information om förstudie om utbyggnad av nordvästra kajen i 
yttre hamnen”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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 Sektor samhällsbyggnad 
Verksamhet teknik 
 

Tekniska nämnden 

 

Information om förstudie om utbyggnad av 
nordvästra kajen i yttre hamnen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och lämnar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen för vidare hantering av ärendet.    

Bakgrund 

I yttre hamnen ligger ”oljekajen” där flera aktörer bedriver 

verksamhet och där intresse finns för en utökad närvaro i Mariestads 

hamn.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet 2016-

06-29 att ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera för en 

utbyggnad. Verksamhet teknik har dels genom egna resurser och i 

samråd med sektor samhällsbyggnad givit uppdrag till 

konsultföretaget Ramböll Sverige AB, som tidigare en större 

hamnutvecklingsplan att titta på olika alternativ för en utbyggnad, 

vilka utrymmen som krävs, statusbesiktiga befintlig kaj samt se hur en 

etappindelning kan ske. I den tidigare hamnutvecklingsplanen har 

”nordvästra kajen” gått under arbetsnamnet Myndighetskajen. 

 

Alternativ och behov 

 

Rambölls rapport visar på att det vid full utbyggnad finns plats för 

både Kustbevakningens och Sjöfartsverkets fartyg samtidigt. Mindre 

båtar får inte plats utmed norra vågbrytaren utan en större utbyggnad 

behövs.  Två fartyg innebär även att bryggorna i norra hamnen 

behöver flyttas om för att skapa mer manöverutrymme. 

 

Om behovet endast är ett fartyg finns utrymme utmed norra 

vågbrytaren även för flera mindre båtar från Kustbevakningen, 

Sjöfartsverket, Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) och 

Räddningstjänsten. I detta fall är behovet mindre att flytta om i norra 

hamnen för att skapa manöverutrymme. 
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Behov av en servicebyggnad i anslutning till oljekajen för 

Sjöräddningssällskapet och vid en etablering av Kustbevakningen 

finns. För att åstadkomma detta behövs el-, vatten- och 

avloppsledningar till servicebyggnaden. Goda möjligheter att stänga 

av området med industristängsel finns. 

 

En besiktning av befintlig kaj har gjorts i samband med förstudien 

och en besiktning av nordvästra vågbrytaren i samband med 

hamnutredningen. 

 

 

Kajen är i förhållande till sin ålder i bra skick då läget är skyddat och 

ligger i sötvatten. Däremot finns det en gammal påkörningsskada som 

är kostsam att laga om Kajen bedöms i behov av att rustas till sin 

ursprungliga bärighet. I rapporten uppskatas reparationskostnaden till 

1,3-1,4 mnkr. 

 

Beträffande vågbrytaren finns det skador på erosionsskydd och 

underminerade partier som behöver repareras. 

Kostnaderna för projektet beror på vilka behov som skall fyllas och till vilken 
nivå en upprustning skall ske. I förstudien är kostnaderna för färdig anläggning 
beroende på utförande uppskattade till ca 10 mnkr. I kostnaden ingår 
upprustning av den skadade kajen, en ny fullutrustad brygga, servicebyggnad, 
upprustning av erosionsskydd och vägar, byggherrekostnader samt oförutsedda 
kostnader. 
 

Verksamhet Teknik anser med detta att det finns ett tillräckligt 

underlag för vidare beslut om ett eventuellt genomförande i ärendet.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 282 /2016 
Hamnutredning  
Förstudie myndighetskajen 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef gata/va Johan Bengtsson och teknisk 
chef Michael Nordin  ”Information om förstudie om utbyggnad av nordvästra 
kajen i yttre hamnen”.      
 
 

Johan Bengtsson 
Projektchef Gata/VA  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelse Mariestad  
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Malmö 2017-03-27 Ramböll Sverige AB 

 Att: Michael Säf 

  Box 5343 

  Vädursgatan 6

  402 27 Göteborg

    

Betr. Oljebryggan, Mariestad 

 

Orientering 

På uppdrag av Ramböll Sverige AB, har MarCon Teknik AB utfört undersökning vid 

rubricerat kajavsnitt. 

 

Syftet med undersökningen har varit att fastställa eventuella avvikelser från det normala. 

Undersökningen har genomförts enligt dykbeskrivning från Ramböll Sverige AB, daterad 

2017-02-27. 

 

Bedömning har gjorts i 5 grader:  

0) Oskadad, 1) Armering urskiljbar, 2) Armering frilagd, 3) Armering av, betong skadad och 

4) Påle helt av. 

 

Bedömning har även gjorts i halvskalor dvs. 0.5, 1.5 osv. 

Förklaringar till kriterier, samt styrning av bedömningar framgår av dykbeskrivning ifrån 

Ramböll Sverige AB. 

 

Som underlag för denna redovisning har använts ritningsunderlag enligt nedan förteckning. 

 

Beteckning ritning Nr Daterad 

 

Oljebrygga, sektion, måttsättning 54 0804 K2 1969.09.09 
(Orrje & co, Scandiaconsult) 

Oljebrygga, plan, måttsättning 54 0804 K1 1969.09.09 
(Orrje & co, Scandiaconsult) 
 

 

Undersökningen i fält utfördes 2017-03-20 till -21 och redovisas i nedanstående text, 

bilagorna 1 till 3, samt i bifogade ritningar: -001, -002. 
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Sammanfattning 
 

Undersökt område är totalt ca 30 meter långt och innefattar den delen av kajen som består av 

ett kajdäck vilandes på betongpålar ca 350x350mm. Tillbyggd träbrygga i den östra änden av 

kajen har ej inspekterats. 

 

Måttkedjans start är vid Kajens Västra ytterhörn. (se även ritning: -001). 
Ramfritt djup inom undersökta områden har ej bedömts vid undersökningen (ingen 

bedömning av inmätt djup i relation mot angivet ramfritt djup). 

 

Samtliga anmärkningar beskrivs ej i detalj i denna skriftliga  rapport, för fler detaljer se 

respektive bilaga. 

Krönbalk 

Vid undersökningstillfället noterades totalt 7st platser med spjälkad betong utan synlig 

armering (bedömningsgrad 0) på krönbalken, se exempel nedan: 

 

Vid position -0/002 (kortsida, anm 1) noterades på krönbalkens bakkant/överkant spjälkad 

betong ca 400x100x30mm vid infästning topphandtag till kajstege. 

 

Vid position 0/017.5 (anm 9) noterades på krönbalkens framkant/överkant spjälkad betong  

ca 200x90x30mm. 

 

Totalt 3st platser med spjälkad betong och synlig armering noterades på krönbalken, se 

exempel nedan:  

 

Vid position 0/000 (anm 3) noterades på krönbalkens framkant/underkant spjälkad betong  

ca 500x150x60mm, samt synlig armering. 

 

Vid position 0/028 (anm 11) noterades på krönbalkens framkant/överkant spjälkad betong  

ca 500x150x50mm, samt synlig armering. 

 

Vid position 0/010 (anm 7) noterades ett flertal anmärkningar både på krönbalken samt på 

pålfundament till påle 4A (Påle är även knäckt): 

 

På krönbalkens framkant/underkant noterades spjälkad betong ca 1300x100x100mm, samt 

frilagd armering vid anslutning mot pålfundament. 

 

På krönbalkens bakkant/underkant (vänster sida om pålfundament sett utifrån) noterades 

spjälkad betong ca 700x500x70mm samt synlig och delvis frilagd armering. 

 

På krönbalkens bakkant/underkant (höger sida om pålfundament sett utifrån) noterades 

pågående spjälkning samt flertalet horisontella/diagonala sprickor ca 500x3mm. Samt även 

spjälkad betong ca 370x150x50mm och synlig armering på undersida krönbalk. 

 

På pålfundamentets baksida noterades spjälkad betong/pågående spjälkning  

ca 800x500x100mm, samt frilagd armering. 

 

Anmärkning 7 har givits bedömningsgrad 2,5. Se även bilder nästföljande sida. 
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0/010: spjälkad betong och frilagd armering på krönbalk vid anslutning till pålfundament. 
 

 
0/010: Frilagd armering på pålfundamentets baksida. 

 
0/010: pågående spjälkning/flertalet horisontella/diagonala sprickor baksida krönbalk. 
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Tvärbalkar 

Vid flertalet tvärbalkar noterades spjälkad betong kring formade hål på balkarnas sidor i nära 

anslutning till kajdäck. Samtliga av dessa hål befann sig ca 1 meter ifrån krönbalken. 

 

Vid balk 1 (anm 12), balk 3 (anm 14) samt balk 6 (anm 17) noterades synlig armering i 

anslutning till de formade hålen (bedömningsgrad 1), se exempelbild nedan: 
 

 
Spjälkad betong och synlig armering kring format hål (ca Ø40mm) genom tvärbalk. 

 

Vid balk 4 (anm 15) och balk 5(anm 16) noterades liknande områden med spjälkad betong 

kring formade hål, dock utan någon synlig armering (bedömningsgrad 0). 

 

Vid balkar 2 och 8 noterades dragstagsgenomföringar. Genomföringarna befinner sig ca 

250mm ifrån tvärbalkarna, genom bakkantsbalken.  Genomföringarna noterades vara 

korrosionsangripna. 

Kajdäck 

Vid position -0/002 (kortsida, anm 19) noterades kajstege vara obrukbar då stegen helt saknar 

steg i vatten. 

 

Vid position 0/015.5 (anm 20) noterades 2st sprickor ca 6000x1mm respektive 3000x1mm på 

kajdäckets ovansida. Sprickorna löper i riktning från krönbalk till bakkantsbalk. 

 

Vid position 0/021 (anm 21) noterades spricka ca 1500x1mm, löper i riktning från krönbalk 

till bakkantsbalk. 

 

På undersida kajdäck i ”Fack” mellan tvärbalkar noterades totalt 4st områden spjälkad betong 

med synlig armering (bedömningsgrad 1), se exempel nedan: 

 

I fack 1 (anm 23) noterades spjälkad betong ca 200x10x10mm och synlig armering 

(bristfälligt täckskikt) samt även spjälkad betong ca 100x70x20mm med synlig armering och 

vattenläckage kring 2st formade hål i kajdäck (anm 24). 
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I fack 7 (anm 27) noterades spjälkad betong ca 700x70x10mm och synlig armering 

(bristfälligt täckskikt) samt ytterligare 2st områden spjälkad betong ca 100x100x20mm 

respektive 150x70x10mm med synlig armering (anm 28). 

 

 
Synlig armering och vattenläckage kring formade hål i kajdäck. 

 

Vid position 0/032 (kortsida, anm 29) noterades kajstege vara obrukbar då denna är avsågad 

och trädäcket som byggts öster om huvudkonstruktionen täcker stegen. 

Pålar 

Totalt antal undersökta pålar utmed kajsträckan är 9 st. 

Samtliga pålar har ishylsor från undersida pålfundament ner till djupnivå -1.40 (dock finns det 

glapp mellan hylsor och fundament på ett antal pålar). Samtliga hylsor i stål noterades vara 

gravt korrosionsangripna. 

 

Pålar 8A samt 9A har givits bedömningsgrad 0,5: 

 

På påle 8A noterades 4st horisontella sprickor med kalkutfällning mellan nivå -1.50 till -2.30, 

den största av sprickorna var ca 700x1mm på framsida/höger sida av pålen. 

 

På påle 9A noterades 3st horisontella sprickor men kalkutfällning mellan nivå -1.50 till -2.30, 

den största av sprickorna var ca 400x1mm på framsida/höger sida av pålen. 

Det noterades även glipa ca 80mm vi anslutning hylsa/pålfundament med spjälkad/eroderad 

betong ca 100mm djup och synlig armering i ishylsa och på undersida pålfundament. 
  

- Pålar med bedömningsgraden 0; 8st (2st av dessa bedömningsgrad 0,5) 

- Pålar med bedömningsgraden 1; 0st 

- Pålar med bedömningsgraden 2; 0st 

- Pålar med bedömningsgraden 3; 0st 

- Pålar med bedömningsgraden 4; 1st (Påle 4A, se nästföljande sida) 
 

För fler detaljer se bilaga 3, pålprotokoll. 
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Påle 4A noterades vara knäckt mot anslutningen mot pålfundamentet och saknar direkt 

anslutning med detta. Påle går att se genom: 
 

 
 

Ishylsan har ”glidit ner” och saknar kontakt med pålfundamentet. Armering är helt frilagd och 

delvis avkorroderad alternativt helt av. 

 

Skadorna på pålen löper även under ishylsan; på pålens baksida noterades helt frilagd 

armering mellan nivå -1.40 (undersida hylsa) och -2.00, därefter synlig armering ner till nivå -

3.00. På pålens framsida noterades synlig/frilagd armering mellan nivå -1.40 och -1.70. 

Se även separat video för denna påle, skiss (ritning: -002) och fältskiss nedan: 
 

 
Fältskiss skadebild påle 4A. 
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I bilaga 1 redovisas i tabellform samtliga påträffade avvikelser från det normala, dvs. 

observationer vilka på ett eller annat sätt kräver någon form av åtgärd för att åter få en fullgod 

funktion. 

 

För exempel på noterade skador samt översiktsbilder se bilaga 2, bilder. 
 

För placering av noterade anmärkningar, se ritning: -001. 

 

Vid eventuella frågeställningar kontakta gärna oss. 
 

 

Med vänliga hälsningar 

MarCon Teknik AB 

 

 

 

Daniel Ryberg 

 
 



Ramböll Sverige AB Avvikelserapport Bilaga 1 till Projekt Nr: 170152, Sida 1 (2) 
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Kriterier: 1: Krönbalk, 2: Tvärbalkar, 3: Kajdäck & kajfront 
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Beställare:  Kaj Nr: Djup/Nivå: 

 

Rapporterad av:  Kaj typ: Undersökningsdatum:  

   Vattenstånd vid undersökningen:  

Avser:  Bedömningsgrader: 1) Underkänd, 2) Knappt dugligt  

Michael Säf 

 
MarCon Teknik AB / DRY 

Statusbedömning av kajavsnitt 

Oljebryggan Mariestad 

Påldäckskaj, betong-pålar 

 

Kri- Lokalisering/ Bedömn.grad        Anm. nr Anmärkningar, se även bifogad rapport  Tidigare 

terie sektion    0  1   2 3    4     Bedömningsgrader enligt instruktion från Ramböll Sverige AB anmärkningar 

Ingen bedömning av djupnivåer 

 
2017-03-20 

Anmärkningsnummer hänvisar 

till ritning -001. 

Vid behov 

1 -0/002 (kortsida) x     1 Bakkant/överkant krönbalk: spjälkad betong ca 400x100x30mm vid infästning topphandtag till kajstege. 

0/000 – 0/002 x     2 Framsida krönbalk: skrapmärken på yta ca Ø1000x10mm. (märken ca 10mm djupa) 

0/000  x    3 Framkant/underkant krönbalk: spjälkad betong ca 500x150x60mm, synlig armering. 

0/002 x     4 Framsida krönbalk: spjälkad betong/pågående spjälkning ca 250x100x40mm i ansl. pollarbox. 

0/004 x     5 Framkant/överkant krönbalk: spjälkad betong ca 350x90x10mm. 

0/009 x     6 Framkant/överkant krönbalk: spjälkad betong ca 300x100x20mm. 

 

0/010   x   7 Krönbalk och pålfundament vid påle 4A (påle knäckt): flertalet områden spjälkad betong och pågående spjälkning: 

        Framkant/underkant krönbalk: spjälkad betong ca 1300x100x100mm, frilagd armering. 

    x    Bakkant/underkant krönbalk, vänster sida (utifrån) om fundament: spjälkad betong ca 700x500x70mm,  

        synlig/delvis frilagd armering. 

   x     Bakkant/underkant krönbalk, höger sida (utifrån) om fundament: pågående spjälkning, flertal horisontella alt. 

        diagonala sprickor ca 500x3mm. Spjälkad betong ca 370x150x50mm, synlig armering undersida krönbalk. 

    x    Baksida fundament: spjälkad betong/pågående spjälkning ca 800x500x100mm, frilagd armering. 

        Samtliga ovan anmärkningar vid krönbalk/pålfundament till påle 4A. Bedömningsgrad 2,5. 

 

0/016.5 x     8 Framkant/överkant krönbalk: spjälkad betong ca 170x70x20mm. 

0/017.5 x     9 Framkant/överkant krönbalk: spjälkad betong ca 200x90x30mm. 

0/023  x    10 Framsida krönbalk: spjälkad betong ca 90x150x180mm, synlig armering. 

0/028  x    11 Framkant/överkant krönbalk: spjälkad betong ca 500x150x50mm, synlig armering. 

 

 2 Tvärbalk 1  x    12 Sida tvärbalk, ca 1m från krönbalk: spjälkad betong ca 400x260x50mm mot anslutning kajdäck, synlig armering. 

         Format hål ca Ø40mm genom tvärbalk. 

  Tvärbalk 2      13 Dragstagsgenomföringar genom bakkantsbalk vid sidan om tvärbalk: korrosionsangripna. 

   Tvärbalk 3  x    14 Sida tvärbalk, ca 1m från krönbalk: spjälkad betong ca 250x300x50mm mot anslutning kajdäck, synlig armering. 

         Format hål ca Ø40mm genom tvärbalk. 

  Tvärbalk 4 x     15 Sida tvärbalk, ca 1m från krönbalk: spjälkad betong ca 100x100x30mm mot anslutning kajdäck. 

         Format hål ca Ø40mm genom tvärbalk. 



Ramböll Sverige AB Avvikelserapport Bilaga 1 till Projekt Nr: 170152, Sida 2 (2) 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier: 1: Krönbalk, 2: Tvärbalkar, 3: Kajdäck & kajfront 
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Beställare:  Kaj Nr: Djup/Nivå: 

 

Rapporterad av:  Kaj typ: Undersökningsdatum:  

   Vattenstånd vid undersökningen:  

Avser:  Bedömningsgrader: 1) Underkänd, 2) Knappt dugligt  

Michael Säf 

 
MarCon Teknik AB / DRY 

Statusbedömning av kajavsnitt 

Oljebryggan Mariestad 

Påldäckskaj, betong-pålar 

 

Kri- Lokalisering/ Bedömn.grad        Anm. nr Anmärkningar, se även bifogad rapport  Tidigare 

terie sektion    0  1   2 3    4     Bedömningsgrader enligt instruktion från Ramböll Sverige AB anmärkningar 

Ingen bedömning av djupnivåer 

 
2017-03-20 

Anmärkningsnummer hänvisar 

till ritning -001. 

Vid behov 

 2 Tvärbalk 5 x     16 Sida tvärbalk, ca 1m från krönbalk: spjälkad betong ca 250x200x40mm mot anslutning kajdäck. 

         Format hål ca Ø40mm genom tvärbalk. 

  Tvärbalk 6  x    17 Sida tvärbalk, ca 1m från krönbalk: spjälkad betong ca 170x300x50mm mot anslutning kajdäck, synlig armering. 

         Format hål ca Ø40mm genom tvärbalk. 

  Tvärbalk 8      18 Dragstagsgenomföringar genom bakkantsbalk vid sidan om tvärbalk: korrosionsangripna. 

 

 3 -0/002 (kortsida)      19 Kajstege: saknar steg i vatten, obrukbar.  

  0/015.5 x     20 Ovansida kajdäck ca 3m från krönbalk: 2st sprickor ca 6000x1mm respektive 3000x1mm, löper från krönbalk 

         mot bakkantsbalk. 

  0/021 x     21 Ovansida kajdäck ca 3m från krönbalk: spricka ca 1500x1mm, löper från krönbalk mot bakkantsbalk. 

  Fack 1 x     22 Undersida kajdäck: spjälkad betong ca 600x30x10mm, korrosionsutfällning. 

  Fack 1  x    23 Undersida kajdäck: spjälkad betong ca 200x10x10mm, synlig armering (bristfälligt täckskikt). 

  Fack 1  x    24 Undersida kajdäck: spjälkad betong ca 100x70x20mm, synlig armering och vattenläckage. Kring 2st  

         formade hål i kajdäck. 

  Fack 2 x     25 Undersida kajdäck: spjälkad betong ca 70x70x20mm, vattenläckage. Kring format hål i kajdäck. 

  Fack 3 x     26 Undersida kajdäck: spjälkad betong ca 70x70x20mm, vattenläckage. Kring format hål i kajdäck. 

  Fack 7  x    27 Undersida kajdäck: spjälkad betong ca 700x70x10mm, synlig armering (bristfälligt täckskikt). 

  Fack 7  x    28 Undersida kajdäck: 2st områden spjälkad betong ca 100x100x20mm resp. 150x70x10mm, synlig armering. 

         (bristfälligt täckskikt). 

  0/032 (kortsida)      29 Kajstege: avsågad och trädäck byggt utanpå kajstege, obrukbar. 

 

 

         Anteckningar 

         Bomknackning har genomförts av samtliga fack då tid fanns för detta (dykbeskrivning angav 50% av facken). 

         Ingen bom noterades. 

 

          



Översiktsbild tagen från Öst.  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Översiktsbilder 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

1 



Översiktsbild trädäck i kajens Östra ände.  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Översiktsbilder 2 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 



Översiktsbild tagen från Väst.  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Översiktsbilder 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

3 



Översiktsbild undersida kajdäck (notera även dragstagsgenomföring).  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Översiktsbilder 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

4 



Översiktsbild spillgrop i Fack 3.  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Översiktsbilder 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

5 



Påle 1A Stålhylsa gravt korrosionsangripen.  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

6 



Påle 1A Nivå -1.70: horisontell spricka ca 500x1mm (framsida/höger sida).  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

7 



Påle 2A Nivå -2.10: horisontell spricka ca 300x1mm med kalkutfällning (framsida).  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

8 



Påle 3A Nivå -1.70: horisontell spricka ca 200x1mm med kalkutfällning (framsida).  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

9 



Påle 4A Saknar anslutning mot pålfundament: påle knäckt och går att se genom. Armering helt frilagd och delvis 
avkorroderad/av mot anslutning till pålfundament. Ishylsa har "glidit ner" och saknar kontakt med pålfundament. 

Pålfundament: spjälkad betong och synlig/delvis frilagd armering vid ansl. mot krönbalk. Se även video och skiss, ritning: -002.  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

10 



Påle 4A Saknar anslutning mot pålfundament: påle knäckt och går att se genom. Armering helt frilagd och delvis 
avkorroderad/av mot anslutning till pålfundament. Ishylsa har "glidit ner" och saknar kontakt med pålfundament. 

Pålfundament: spjälkad betong och synlig/delvis frilagd armering vid ansl. mot krönbalk. Se även video och skiss, ritning: -002.  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

11 



Påle 4A Saknar anslutning mot pålfundament: påle knäckt och går att se genom. Armering helt frilagd och delvis 
avkorroderad/av mot anslutning till pålfundament. Ishylsa har "glidit ner" och saknar kontakt med pålfundament. 

Pålfundament: spjälkad betong och synlig/delvis frilagd armering vid ansl. mot krönbalk. Se även video och skiss, ritning: -002.  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

12 



Påle 4A Saknar anslutning mot pålfundament: påle knäckt och går att se genom. Armering helt frilagd och delvis 
avkorroderad/av mot anslutning till pålfundament. Ishylsa har "glidit ner" och saknar kontakt med pålfundament. 

Pålfundament: spjälkad betong och synlig/delvis frilagd armering vid ansl. mot krönbalk. Se även video och skiss, ritning: -002.  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

13 



Påle 4A Saknar anslutning mot pålfundament: påle knäckt och går att se genom. Armering helt frilagd och delvis 
avkorroderad/av mot anslutning till pålfundament. Ishylsa har "glidit ner" och saknar kontakt med pålfundament. 

Pålfundament: spjälkad betong och synlig/delvis frilagd armering vid ansl. mot krönbalk. Se även video och skiss, ritning: -002.  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

14 



Påle 5A Glipa ca 80mm vid anslutning hylsa/pålfundament, spjälkad/eroderad betong ca 100mm djup. 
Synlig armering, dock förmodas denna armering tillhöra ishylsan. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

15 



Påle 6A Glipa ca 100mm vid anslutning hylsa/pålfundament, spjälkad/eroderad betong ca 200mm djup. 
Synlig/Frilagd armering i ishylsa och på undersida pålfundament. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

16 



Påle 6A Nivå -1.50: horisontell spricka ca 300x1mm med kalkutfällning (framsida). 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

17 



Påle 8A Nivå -1.50: horisontell spricka ca 700x1mm med kalkutfällning (framsida/höger sida) 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

18 



Påle 8A Nivå -1.70: horisontell spricka ca 450x1mm med kalkutfällning (framsida/höger sida) 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

19 



Påle 9A Glipa ca 80mm vid anslutning hylsa/pålfundament, spjälkad/eroderad betong ca 100mm djup. 
Synlig/frilagd armering i ishylsa och på undersida pålfundament. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

20 



Påle 9A Glipa ca 80mm vid anslutning hylsa/pålfundament, spjälkad/eroderad betong ca 100mm djup. 
Synlig/frilagd armering i ishylsa och på undersida pålfundament. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

21 



Påle 9A Nivå -1.50: horisontell spricka ca 400x1mm med kalkutfällning (framsida/höger sida) 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på pålar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

22 



-0/002 (kortsida), anm1. Bakkant/överkant krönbalk: spjälkad betong ca 400x100x30mm vid infästning topphandtag till kajstege. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på krönbalk 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

23 



0/000 – 0/002, anm 2. Framsida krönbalk: skrapmärken på yta ca Ø1000x10mm. (märken ca 10mm djupa) 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på krönbalk 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

24 



0/002, anm 4, Framsida krönbalk: spjälkad betong/pågående spjälkning ca 250x100x40mm i ansl. pollarbox. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på krönbalk 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

25 



0/023, anm 10. Framsida krönbalk: spjälkad betong ca 90x150x180mm, synlig armering. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på krönbalk 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

26 



0/028, anm 11. Framkant/överkant krönbalk: spjälkad betong ca 500x150x50mm, synlig armering. 
  

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på krönbalk 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

27 



0/010, anm 7. Framkant/underkant krönbalk: spjälkad betong ca 1300x100x100mm, frilagd armering. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på krönbalk 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

28 



0/010, anm 7. Framkant/underkant krönbalk: spjälkad betong ca 1300x100x100mm, frilagd armering. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på krönbalk 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

29 



0/010, anm 7. Bakkant/underkant krönbalk, vänster sida (utifrån) om fundament: spjälkad betong ca 700x500x70mm,  
synlig/delvis frilagd armering. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på krönbalk 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

30 



0/010, anm 7. Bakkant/underkant krönbalk, höger sida (utifrån) om fundament: pågående spjälkning, flertal horisontella alt. 
diagonala sprickor ca 500x3mm. Spjälkad betong ca 370x150x50mm, synlig armering undersida krönbalk. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på krönbalk 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

31 



0/010, anm 7. Bakkant/underkant krönbalk, höger sida (utifrån) om fundament: pågående spjälkning, flertal horisontella alt. 
diagonala sprickor ca 500x3mm. Spjälkad betong ca 370x150x50mm, synlig armering undersida krönbalk. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på krönbalk 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

32 



0/010, anm 7. Baksida fundament: spjälkad betong/pågående spjälkning ca 800x500x100mm, frilagd armering. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på krönbalk 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

33 



0/010, anm 7. Baksida fundament: spjälkad betong/pågående spjälkning ca 800x500x100mm, frilagd armering. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på krönbalk 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

34 



Tvärbalk 1, anm 12. Sida tvärbalk, ca 1m från krönbalk: spjälkad betong ca 400x260x50mm mot anslutning kajdäck, synlig armering. 
Format hål ca Ø40mm genom tvärbalk. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på tvärbalkar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

35 



Tvärbalk 2, anm 13. Dragstagsgenomföringar genom bakkantsbalk vid sidan om tvärbalk: korrosionsangripna. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på tvärbalkar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

36 



Tvärbalk 3, anm 14. Sida tvärbalk, ca 1m från krönbalk: spjälkad betong ca 250x300x50mm mot anslutning kajdäck, synlig armering. 
Format hål ca Ø40mm genom tvärbalk. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på tvärbalkar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 
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Tvärbalk 4, anm 15. Sida tvärbalk, ca 1m från krönbalk: spjälkad betong ca 100x100x30mm mot anslutning kajdäck. 
Format hål ca Ø40mm genom tvärbalk. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på tvärbalkar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 
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Tvärbalk 5, anm 16. Sida tvärbalk, ca 1m från krönbalk: spjälkad betong ca 250x200x40mm mot anslutning kajdäck. 
Format hål ca Ø40mm genom tvärbalk. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på tvärbalkar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

39 



Tvärbalk 6, anm 17. Sida tvärbalk, ca 1m från krönbalk: spjälkad betong ca 170x300x50mm mot anslutning kajdäck, synlig armering. 
Format hål ca Ø40mm genom tvärbalk. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på tvärbalkar 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

40 



-0/002 (kortsida), anm 19. Kajstege: saknar steg i vatten, obrukbar. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på kajdäck & kajfront 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 
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0/021, anm 21. Ovansida kajdäck ca 3m från krönbalk: spricka ca 1500x1mm, löper från krönbalk mot bakkantsbalk. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på kajdäck & kajfront 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 
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Fack 1, anm 22. Undersida kajdäck: spjälkad betong ca 600x30x10mm, korrosionsutfällning. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på kajdäck & kajfront 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 

43 



Fack 1, anm 23. Undersida kajdäck: spjälkad betong ca 200x10x10mm, synlig armering (bristfälligt täckskikt). 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på kajdäck & kajfront 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 
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Fack 1, anm 24. Undersida kajdäck: spjälkad betong ca 100x70x20mm, synlig armering och vattenläckage.  
Kring 2st formade hål i kajdäck. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på kajdäck & kajfront 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 
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Fack 2, anm 25. Undersida kajdäck: spjälkad betong ca 70x70x20mm, vattenläckage. Kring format hål i kajdäck. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på kajdäck & kajfront 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 
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Fack 3, anm 26. Undersida kajdäck: spjälkad betong ca 70x70x20mm, vattenläckage. Kring format hål i kajdäck. 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på kajdäck & kajfront 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 
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Fack 7, anm 27. Undersida kajdäck: spjälkad betong ca 700x70x10mm, synlig armering (bristfälligt täckskikt). 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på kajdäck & kajfront 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 
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Fack 7, anm 28. Undersida kajdäck: 2st områden spjälkad betong ca 100x100x20mm resp. 150x70x10mm, synlig armering. 
(bristfälligt täckskikt). 

Ramböll Sverige AB – Oljebryggan Mariestad, 2017-03-20 till -21 

Bilder på kajdäck & kajfront 

Bilaga 2 till Projekt Nr: 170152 
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Ramböll Sverige AB

Oljebryggan Mariestad
Pålprotokoll Bilaga 3 tillhörande projekt Nr:170152 

Sektion:

Pålrad Linje Bed. IH Noteringar

1 A 0 Ja Nivå -1.50: horisontell spricka ca 200x1mm med kalkutf. (framsida). 

Nivå -1.70: horisontell spricka ca 500x1mm (framsida/höger sida)

Nivå -2.20: spjälkad betong ca 300x100x40mm, synlig ballaststen.

Hylsa i stål gravt korrosionsangripen. Påle ansluter mot botten vid nivå -4.70.

2 A 0 Ja Nivå -2.1: horisontell spricka ca 300x1mm med kalkutf. (framsida). 

Nivå -2.50: spjälkad betong ca 60x40x10mm, synlig ballassten. 

Hylsa i stål gravt korrosionsangripen. Påle ansluter mot botten vid nivå -4.70.

3 A 0 Ja Nivå -1.70: horisontell spricka ca 200x1mm. 

Hylsa i stål gravt korrosionsangripen. Påle ansluter mot botten vid nivå -4.70.

4 A 4 Ja Saknar anslutning mot pålfundament: påle knäckt och går att se genom.

Armering helt frilagd och delvis avkorroderad/av mot anslutning till pålfundament. 

Ishylsa har "glidit ner" och saknar kontakt med pålfundament. 

Nivå -1.40 till -2.00: armering helt frilagd (baksida). -1.40 till -1.70: armering synlig/frilagd (framsida)

Nivå -2.00 till -3.00: armering synlig (baksida).

Pålfundament: spjälkad betong och synlig/delvis frilagd armering vid ansl. mot krönbalk.

Se även skiss, ritning: -002 och video. Påle ansluter mot botten vid nivå -4.70.

5 A 0 Ja Glipa ca 80mm vid anslutning hylsa/pålfundament, spjälkad/eroderad betong ca 100mm djup.

Synlig armering, dock förmodas denna armering tillhöra ishylsan. (se bildbilaga)

Nivå -1.10: stålhylsa genomkorroderad på yta ca Ø200x30mm. I övrigt gravt korrosionsangripen.

Påle ansluter mot botten vid nivå -4.90.

6 A 0 Ja Glipa ca 100mm vid anslutning hylsa/pålfundament, spjälkad/eroderad betong ca 200mm djup.

Synlig/Frilagd armering i ishylsa och på undersida pålfundament.

Nivå -1.50: horisontell spricka ca 300x1mm med kalkutfällning (framsida)

Nivå -3.50: spjälkad betong ca 250x100x5mm, synlig ballaststen (baksida/vänster hörn)

Hylsa i stål gravt korrosionsangripen. Påle ansluter mot botten vid nivå -5.20.

7 A 0 Ja Hylsa i stål gravt korrosionsangripen. Påle ansluter mot botten vid nivå -5.50.

8 A 0,5 Ja Nivå -1.50: horisontell spricka ca 700x1mm med kalkutfällning (framsida/höger sida)

Nivå -1.70: horisontell spricka ca 450x1mm med kalkutfällning (framsida/höger sida)

Nivå -2.00: horisontell spricka ca 200x1mm med kalkutfällning (framsida)

Nivå -2.30: horisontell spricka ca 450x1mm med kalkutfällning (framsida/höger sida)

Hylsa i stål gravt korrosionsangripen. Påle ansluter mot botten vid nivå -5.60.

9 A 0,5 Ja Glipa ca 80mm vid anslutning hylsa/pålfundament, spjälkad/eroderad betong ca 100mm djup.

Synlig/frilagd armering i ishylsa och på undersida pålfundament.

Nivå -1.50: horisontell spricka ca 400x1mm med kalkutfällning (framsida/höger sida)

Nivå -1.90: horisontell spricka ca 300x1mm med kalkutfällning (framsida)

Nivå -2.30: horisontell spricka ca 350x1mm med kalkutfällning (framsida)

Hylsa i stål gravt korrosionsangripen. Påle ansluter mot botten vid nivå -5.40.

Antal undersökta pålar (totalt inom sektionen): 9

Antal pålar med bedömningsgrad 0: 8

Antal pålar med bedömningsgrad 1: 0

Antal pålar med bedömningsgrad 2: 0

Antal pålar med bedömningsgrad 3: 0

Antal pålar med bedömningsgrad 4: 1
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Figur 1. Karta över centrala Mariestad med småbåtshamnen inringad i rött.
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Sammanfattning

Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Mariestads Kommun arbetat fram förslag till drift- 
och underhållsplan och programskisser för framtida utveckling av Mariestads småbåtshamn. 

Syftet med arbetet har varit att tillgodose kommunens och hamnens  önskemål om att göra 
hamnen tillgänglig för invånare och besökare samtidigt som den ska vara en väl fungerande 
småbåtshamn, med goda möjligheter till sjösättning och vinterförvaring.

Planen har fokuserat på att skapa ett attraktivt hamnområde för allmänheten med tydliga 
promenadstråk längs vattnet och samtidigt tillhanda hålla alla de funktioner som är nödvän-
diga i en större småbåtshamn. 

En annan viktig del i arbetet med planen har varit att skapa  goda förutsättningar för olika 
myndigheter och andra aktörer, samt dess fartyg. Fartygen i sig förväntas  också intressera 
allmänheten och öka antalet besökare i hamnen.    

 Planen för Mariestads småbåtshamn föreslås sträcka sig över en 15-årsperiod där åtgärder-
na för hamnen är uppdelade i olika etapper om vardera fem år. På så vis kan kostnaderna 
för den succesiva upprustningen fördelas över flera kommunala årsbudgetar och intäkterna 
från hamnverksamheten kan  bidra till en väsentlig del av kostnaderna.    
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Bakgrund och syfte 

Bakgrund
Mariestads hamn etableras på 1950-talet då arbete påbörjades med att fylla ut området norr 
om Gamla staden, arbetet pågick fram till 1970-talet. Den yttre hamnen etablerades mellan 
1970 och 1975. Under tidigare delen av 2000-talet drog sig Vänerhamn AB sig ur Mariestads 
hamn, vilket ledde till att den mer industriella hamnverksamheten upphörde. 

Hamnområdet disponeras idag fullt ut av fritidsbåtar, dock används den yttre kajen ”Oljeka-
jen” fortfarande av Kustbevakningen, Sjöfartsverket, SSRS samt Räddningstjänsten. 

Kommunen har haft flertalet idéer om framtida disponering av området, till exempel utlyste 
Mariestads kommun en tävling 2004 för att göra området till ett av Vänerområdets mest 
attraktiva område för fritid, boende, handel och andra verksamheter. Inga av de planer som 
framkom under tävlingen har  genomförts.   

Uppdraget
Mariestads kommun har gett Ramböll Sverige AB i uppdrag att arbeta fram programskisser 
för Mariestads småbåtshamn. 

Programskisserna ska dels täcka in det väsentliga behovet som en väl fungerande småbåts-
hamn har vad gäller bland annat möjlighet till sjösättning samt upptagning, avmastning, 
vinterförvaring samt parkeringsplatser med mera. Programmet skall även tillgodose kom-
munens önskan att knyta hamnen  närmare till staden och öka attraktionsvärdet för besökar-
na.  

Syfte med planen
Syftet med föreliggande plan/programskisser är att de ska ligga till grund för Mariestads 
kommuns fortsatta arbete med att utveckla hamnområdet. Programskisserna ska visa hur 
staden kan utveckla området för att göra det mer attraktivt för de boende i Mariestad samt 
för besökande i staden, men även hur staden kan tillhandahålla en väl fungerande småbåts-
hamn till båt ägarna som har liggplats i hamnen.  

Kommunal planering 
Yttre hamnen utgör en viktig del av Mariestads tätort, både avseende innehåll i form av oli-
ka verksamheter och som strategisk plats för stadsutveckling. Kommunen avser ta flera be-
slut om hamnens fortsatta utveckling. Med dessa beslut som grund planeras upprustningen 
ske de närmaste decennierna där kostnaderna succesivt kan fördelas på flera kommunala 
årsbudgetar och intäkterna från hamnen bidra till en väsentlig del av kostnaderna.  
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Nulägesbeskrivning 

Övergripande beskrivning
Mariestads hamn utgör en utskjutande halvö strax norr om centrala stadens centrum. Halv-
ön omfattar ett cirka 5,7 hektar stort område. Området är flackt och öppet med en större 
båthall centralt belägen på ytan. Ett mindre hamnkontor och ett förråd för sjöräddningen 
samt några mindre bodar finns även på halvön. 

Halvön används till parkering och aktiviteter med direkt anknytning till båtverksamheten. I 
öster och väster ligger flertalet bryggor för fritidsbåtar. I norr mot Vänern ligger vågbrytare. 

Geografisk placering
Mariestad är centralt beläget i Vänern på dess sydöstra strand, med närhet till Götakanal 
strax norr om staden. Stadens centrala placering ger fördelaktiga avstånd sjövägen till Vä-
nerns alla orter. Utanför staden finns en stor arkipelag   
vilket ger ett skyddat läge och intressanta utflyktsmål. Dessa faktorer gör att Mariestad är en 
attraktiv stad, såväl för fritidsbåtar som för större aktörer  såsom Sjöräddningssällskapet och 
Kustbevakningen. 

Geoteknik
Området består idag av utfyllnadsmassor, troligen med betydande andel med sämre kvali-
tet. Ingen fältgeoteknik finns tillgänglig vilket innebär att  det i nuläget inte går att redovisa 
de geotekniska förutsättningarna inom hamnområdet. 

Vid fältbesök i hamnen kunde konstateras att det finns sättningsproblem samt att vissa delar 
av området har underminerats vilket tyder på att det finns en materialtransport ut ifrån om-
rådet, ut i Vänern. Geoteknisk fältundersökning av området bör utföras i det vidare arbetet 
för att på så vis klargöra förutsättningarna för arbetet med att utveckla hamnen. Slänterna 
ned i vattnet är genomgående relativt ojämna och till synes tippslänter utan sorterad yta. 

Mark- och höjdförhållanden
Området är relativt flackt utan några större höjdvariationer. I den södra delen av hamnområ-
det har en större yta iordningställts med ny asfalt. Ytan nyttjas sommartid som parkering för 
bilar och husbilar, på vintern främst för uppställning av båtar.

I de yttre delarna av hamnområdet återfinns blandat asfalt med grusade ytor. Ytorna är i ge-
nerellt dålig kondition med sättningar och håligheter. Området är idag avdelat med ett högt 
nätstängsel så att den yttre delen av hamnen avgränsats för båtverksamheten. I stängsellin-
jen mellan dessa områden finns vissa nivåskillnader. 

Hamnområdet har varierande höjd i förhållande till den kringliggande havs nivån där mar-
kens medelhöjd är cirka +46,30 meter.   

Karakteristiska vattenstånd
Nedan redovisas sammanställning av karakteristiska vattenstånd för Vänern, angivna i det 
höjdsystem för Vänerns reglering som fastställdes i vattendom (deldom) år 1932. Här be-
nämnt VH32. Vänern började regleras 1937. 

VH32 är det höjdsystem som SMHI fortfarande anger Vänerns vattennivå i,   
men man kallar det då RH00, vilket borde vara Vänersborgs lokala höjd system i RH00 då det 
inte finns något homogent RH00 system för alla  kommuner runt Vänern. Relationen mellan 
VH32/RH00(Vänersborg) och RH2000 är 31 cm, nedan anges höjden i båda systemen. 
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VH32/RH00 RH2000

Högsta vattenstånd före regle-
ring (år 1927)

+ 45,76 + 46,07

Högsta vattenstånd efter reg-
lering (år 2001)

+ 45,67 + 45,98

Medelvattenstånd + 44,34 + 44,65

Lägsta vattenstånd före regle-
ring (år 1934)

+ 43,07 + 43,38

Lägsta vattenstånd efter regle-
ring (år 2001)

+ 43,25 + 43,56

Tabell 1. Karakteristiska vattenstånd för Vänern.

Pågående verksamheter i hamnen
Hamnområdet disponeras idag fullt ut av fritidsbåtar, dock används den yttre kajen ”Oljeka-
jen” till viss del fortfarande av Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet samt 
Räddningstjänsten.

I den sydöstra delen av hamnen i nära anslutning till trailerrampen har seglarsällskapet sin 
klubblokal. Seglarsällskapet bedriver under sommarmånaderna en jolleklubb/seglarskola 
för barn.  
 



9

Figur 2. Plan över området idag.
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Fotodokumentation
Nedan redovisas några bilder från platsen idag.
 

Figur 3. Foto över asfalterad yta inom hamnområdet. Yta som vintertid används för båtuppställning.

Figur 4. Foto över typiskt utseende på befintlig kant ned i vattnet idag.

Figur 5. Foto över grusad yta inom hamnområdet. Yta som vintertid används för båtuppställning.
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Figur 6. Foto som visar parkeringen på halvöns sydöstra sida, bland annat syns tydligt områdets öp-
penhet. 

Figur 7. Foto visande del av den stora båthallen centralt inom området.

Figur 8. Foto visande ”Oljekajen” med förråd som Sjöräddningen använder idag.
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Värdering – som grund för programarbete
Efter fältbesök och inventering av området tillsammans med inhämtande av önskemål från 
berörda aktörer har ett programarbete vidtagit. 

I programarbetet har en värdering gjorts av vad som är tillgångar och ska bevaras eller 
utvecklas på platsen, samt vilka brister området har som bör åtgärdas och förändras. Med 
denna värdering som grund har sedan ett skissförslag tagits fram.

Befintliga värden/tillgångar – vilka bör bevaras eller utvecklas 
• Kajen med sina stora områden erbjuder rationella ytor för förvaring och sjösättning av 

båtar.

• Kajen för sjöräddning med flera, är strategiskt placerad längst ut på piren, vilket ger 
korta insatstider.

• Båtbryggorna är i god kondition, finns i relativ stort omfattning och  erbjuder platser för 
varierande båtstorlekar. Dock är det oklart huruvida de bedöms motsvara behovet.

• Spolplatta för båtar är nybyggd och i god kondition.

• Latrintömning erbjuder god service för båtlivet.

• Sjösättningsrampen för mindre båtar vid klubbstugan ger samlade  sammanhörande 
funktioner.

• Den stora multifunktionella asfaltsytan erbjuder möjlighet till användning för många 
funktioner. Bland annat båtuppläggning vintertid, parkering av bilar och husbilar som-
martid, olika evenemang som konserter med mera.

• Området erbjuder en intressant upplevelserik miljö värdefull för frilufts livet, både för 
båtfolk, flanörer, motionärer, naturintresserade med flera.  

• Vidare erbjuder området spännande aktivt båtliv som berikar orten, framförallt som-
martid.

• God vattenkontakt med vida vyer – viktigt för upplevelsen hos besökaren.

• Strategiskt läge med närhet till centrum och andra friluftsområden,  serveringar och ak-
tiviteter. Berikar och drar varandra. Aktiviteter föder aktiviteter.

      

Figur 9. Foto som visar vy ut mot Vänerns vatten.
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Befintliga problem/brister – vilka bör åtgärdas
• Osäker standard på kranen vilket bör undersökas för bedömd livslängd.

• Osäkerheter kring nuvarande status på befintliga kajer, måste status besiktigas för att 
klargöra dess skick och vilka åtgärder som måste vidtas.

• Osäkert om befintlig mastkran uppfyller krav för större båtar. 

• Båthallen är i stor skala med begränsat skönhetsvärde vilket minskar upplevelsevärdet i 
hamnen. Erosionsskydden/slänterna runt om hamnen är ojämna ser ut att vara tippade 
i osorterat material utan sorterad yta. Detta har medfört problem med igenväxning och 
de fyller inte sin funktion att förhindra urspolning av fyllnadsmaterial.

• Markbeläggningarna inom hamnområdet uppvisar sättningsproblem. 

• Stängslet inom området avgränsar och utestänger människor från  hamnen samt har 
begränsat skönhetsvärde. 

• Manövreringsytan är liten mellan brygga och tilltänkt liggplats för kust bevakningens 
fartyg.

• Sjösättningsrampen ligger i ett område där det vistas mycket barn vilket säkerhetsmäs-
sigt inte är optimalt.  

• Troliga föroreningar i mark begränsar möjligheterna till omgrävning. Markmiljöprover 
måste tas vid utveckling av området. 

• Området är alltför väderutsatt för att erbjuda goda vistelseytor.

• Tydlig strandpromenad saknas dit gående och promenerande kan  kanalisera från på-
gående aktiviteter i området.

• Trevliga och inbjudande sittplatser saknas i stor utsträckning.

• Målpunkt längst ut på udden saknas som en naturlig riktpunkt för en strandpromenad.

• Området ser stökigt och ostädat ut.

• Vattnet som omger hamnområdet är inte tjänligt för bad.

 

Figur 10. Foto visande skräpiga, avgrusade ytor på området med till synes tippade massor i strand-
linjen. 
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Övergripande mål
Mål och förklarande beskrivning

Mariestads strategiska läge i Vänern gör att hamnen har stor potential till att locka de större 
aktörerna såsom Kustbevakningen och Sjöfartsverket till  hamnen, förutsatt att de rätta för-
utsättningar finns inom hamnen. Allmänheten är generellt intresserad av större fartyg och 
deras verksamhet varför det är ett värde för staden om dessa fartyg vill anlöpa hamnen. 

Sjöräddningssällskapet och Räddningstjänsten finns redan etablerade i hamnen  
men hamnens skick, storlek och faciliteter måste utvecklas för att dessa  verksamheter ska 
kunna bedrivas på ett betryggande och långsiktigt sätt.
Kustbevakning och Sjöräddning bidrar också till trygghet för allmänheten.

Hamnens största yta upptas i dagsläget av verksamhet för fritidsbåtar. Detta ska ses som ett 
värde för staden då aktiviteter i hamnen intresserar många. 
Ett för allmänheten attraktivt hamnområde måste vara tillgängligt och inte ha låsta grindar 
och stängsel kring delar av området. Området måste inneha god ordning, vara väl belyst 
samt erbjuda något mer än bara hamnverksamhet. Förslaget till det senare är en samman-
hängande strandpromenad längs vattnet med målpunkter längs promenaden, attraktiva 
sittplatser i läade lägen, ytor vars användning är flexibel vid olika aktiviteter, konserter och 
dylikt.

Nya värden
• Ny och längre kaj med bättre faciliteter för Sjöräddningen ger möjlighet för myndighe-

ter att nyttja hamnen mer stadigvarande.

• Bättre manövreringsutrymme främst för Kustbevakningens KBV 051.

• Nya erosionsskydd längs vattenlinjen vilka uppfyller sin funktion att minimera urspol-
ning av materia, minimerar etablering av sly samt är estetiskt tilltalande.

• Jämn hårdgjord beläggning i hamnområdet för säkrare vinteruppställning av båtar och 
ett renare prydligare intryck.

• Byggnaderna för båtförvaring kan utföras med olika funktioner efter rådande efterfrå-
gan för att tillgodose fler intressenter.

• Båthallar nyttjas till förvaring av bockar och stöttor under sommarhalvåret.

• Mastskjul uppförs för förvaring av master vintertid. 

• Bättre organiserat hamnområde där de logistiska arbetsmomentens  placering är ge-
nomtänkta. 

• Nya kajytor i anslutning till hamntorget där hamnfunktionerna samlas, med möjlighet 
att tillfälligt förtöja samt invänta upptagning eller mastning.

• (Ny) mastkran med avgränsat säkerhetsområde, för iordningställande av mast inom 
hamnområdet. Detta bidrar till att samla alla hamnfunktioner inom hamnen.

Målet med föreliggande plan är att skapa  
en väl fungerande hamn som bjuder in allmänheten och näringslivet,  
och förädlar dess värden. 
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• Ny fast kran alternativt samarbetsavtal med upphandlad aktör, för sjösättning och upp-
tagning.

• Integrerad spolplatta i befintlig kaj i anslutning till kran för att möjliggöra snabbtvätt 
direkt vid lyft. Förenklad latrintömning i västra och östra hamnen med latrinstation som 
placeras centralt där båtarna naturligt passerar, ger minskad trafik i den trånga västra 
farleden.

• Breddad befintlig ramp för sjösättning möjliggör säkrare och bättre nyttjande. FEtt mer 
kostsamt alternativ med flyttad ramp för sjösättning och upptagning av trailerburna 
båtar ger ytterliggare direkt närhet till befintlig spolplatta, minskar transporterna inom 
 området samt ger en tryggare miljö kring seglarklubben och dess jolleverksamhet med 
minskat antal bilar. En utbyggd brygga vid ny trailerramp för turbåtar och samnyttjan-
de med tillfälligt förtöjda båtar för i- och urlastning. Personlyft förläggs på samma plats 
för att öka tillgängligheten till båtlivet för alla. 

• Verksamhet inom Sjöflyg förläggs inom området vilket skapar intresse.

• Städat och prydligt, för att tilltala även allmänheten.

• Lättillgänglig och attraktiv strandpromenad med möjlighet till läade  
sittplatser med intressanta utblickar, målpunkter längs stråket, naturliga mötes platser, 
variationsrikedom, socialt umgänge med mera.

• Multifunktionsyta som kan nyttjas för konserter och dylikt, parkering vid större eve-
nemang i staden, uppställningsplatser för husbilar under sommar halvåret och högst 
tillfällig uppställning för båtar under vinterhalvåret.

Visionsbilder över framtida hamn
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Förslag till framtida utformning 

Allmän beskrivning
Området behöver rustas upp för att attrahera Sjöräddning, småbåtägare och allmänhet. Ge-
nom att rusta upp området kan det stärka identiteten hos  Mariestad som hamnstad. Detta 
ger förutsättningar för en stärkt turistnäring och gör människor som bor i staden stolta över 
sin stad. 

Förslaget tar sin utgångspunkt i de tre huvudsakliga målgrupperna; myndighetsaktörer, båtfolk 
och allmänhet. 

För att stärka myndighetsaktörernas verksamhet föreslås den tidigare ”Oljekajen”  rustas upp 
med ny tillkommande betongbrygga för större fartyg, ny lägre brygga för mindre båtar, ny 
byggnad för personal och förråd, flytt av flytbrygga och förlängning av vågbrytare för att 
skapa större hamnbassäng, väl anordnande körvägar i slinga inom hamnområdet för att sä-
kerställa transport vägar för utryckande fordon och större godstransporter.

För båtfolk föreslås en tydligare logistisk planering med alla faciliteter invid ett hamntorg 
med anläggande av ny brygga. Här föreslås placering av (ny) fast kran, mastkran med tillhö-
rande område för iordningsställande av master, mastskjul och nya båthus för inomhusförva-
ring. Övriga ytor samnyttjas som parkering sommartid och uppställning för båtar vintertid.

För allmänheten och dess tillgänglighet till hamnområdet föreslås att befintligt stängsel rivs, 
att det längs vattenlinjen kring hela hamnområdet anordnas en sammanhängande strand-
promenad som även kopplas mot angränsande promenadvägar in mot staden. Strandpro-
menaden skall vara attraktiv med läade sittplatser med tilltalande utblickar och aktiviteter 
längs sträckan. Avsikten är att befolka området hela året.



17

Figur 11. Plan över föreslagen utformning av området efter ombyggnad.
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Kustbevakningen, Sjöfartsverket, SSRS samt Räddningstjänsten
Vänern är Sveriges största insjö och har Europas största sötvattenskärgård med ca 22 000 
öar, holmar och skär. Mariestad ligger vid Vänerns östra sida vilket är strategiskt bra med 
goda kommunikationer från land men även  strategiskt bra placerat i Vänern för snabba in-
satser via sjövägen. 

Kustbevakningens ansvarar för kontinuerligt miljöövervakningsarbete i  Vänern och är de 
som hjälper till vid fartygsolyckor inom Vänern. 

Vänern är bemannad med tre stycken fartyg från Kustbevakningen.

• KBV 051, Miljöskyddsfartyg
• KBV 437, Högfartsbåt
• KBV 459, Arbetsbåt

Kustbevakningen har Mariestads hamn som en besökshamn dit man enbart kommer för 
att övernatta ett par nätter. Kustbevakningen har en vilja och en önskan om att Mariestads 
hamn kan bli deras stadigvarande hemmahamn. För tillfället har de sin hemmahamn i Vä-
nersborg, dock föreligger det platsbrist i Vänersborgs hamn viket gör att de inte alltid får 
plats i hamnen och måste då söka upp annan liggplats, eller bli ute till sjöss ett par dagar 
tills dess att det finns plats inom hamnen. Att bereda plats för Kustbevakningen i Mariestads 
hamn är positivt för båda parter då det dels ger Kustbevakningen en hemmahamn där de 
kan placera sin verksamhet samt att Mariestad ligger strategiskt bra placerat med närhet till 
de flesta hamnar inom Vänern.  
För Mariestads kommun ger det positiv publicitet samt att fartygen lockar  
till sig intresse från allmänheten som därför besöker hamnen.    

Även sjöfartsverket har Mariestads hamn som en besökshamn, där fartygen kommer in för 
övernattning. Sjöfartsverket bemannar Vänern med tre stycken  
fartyg. Sjöfartsverkets primära uppgifter är att hålla farleder säkra med under håll av bojar, 
prickar och fyrar, assistera fartyg under vintertid då det råder svåra isförhållanden samt att 
verifiera djup med sjömätningsfartyg.

• A/F Polstjärnan
• A/F Fyrbjörn
• A/F Gina
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För att möjliggöra så att Mariestads hamn kan bli Kustbevakningens stadigvarande hemma-
hamn i framtiden, kräver det att den befintliga kajen dels renoveras samt att den byggs ut 
för att skapa ner utrymme för fartyget men även frigöra yta föröver för SSRS och räddnings-
tjänstens båtar.

• 8-07 Rescue, högfartsbåt
• S-4 Rescue, svävare
 

• Stigfjord 840

För att hamnen ska fungera bra i framtiden bör hamnen ha en hamnkapten som kan hjälpa 
till vid ankomst. Trots utbyggnad är hamnen begränsad i storlek för de större fartygen. En 
hamnkapten är därför nödvändig för att sköta samordning om förtöjningsmöjligheter mel-
lan de olika intressenterna för att undvika onödiga turen mellan Vänerns olika hamnar.

Foton över Kustbevakningens, Sjöfartsverkets, SSRS samt Räddningstjänstens båtar som ver
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Figur 12. KBV 437 

Figur 13. KBV 051

Figur 14. KBV 459
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Figur 15. A/F Polstjärnan.

Figur 16. A/F Fyrbjörn.

Figur 17. A/F Gina.
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Figur 18. SSRS, 8-07 Rescue Thorsten Brunius.

Figur 19. SSRS, S-4 Rescue B-G Nilson.

Figur 20. Stigfjord 840.
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Hamnverksamhet
För att ge hamnen en tydligare karaktär med funktioner ordnade i logiska sammanhang 
föreslås hamnen delas in i fyra zoner. Hamnområdets västra sida samlar alla funktioner 
förbundna med fritidsbåtsverksamheten. Den centrala delen av hamnområdet lämnas åt 
båtuppställning, dels i hallar men också utomhus. Här förläggs också en utökad servicebygg-
nad som tydlig gräns mellan multifunktionell yta och hamnområde. Den kan då betjäna 
båda. Utanför det egentliga hamnområdet återfinns ramp för trailerburna båtar och för dem 
avsedd spolplatta och seglings klubbens föreningslokal.

Myndighetskajen önskas möjliggöra plats åt många olika aktörer vilka presenteras i tidigare 
kapitel. Den befintliga betongkajen behöver därför förlängas för att ge möjlighet till god 
förtöjning av de större fartygen. På grund av detta anläggs också ett förlängt pirhuvud med 
förtöjningspollare. För att kust bevakningens KBV 051 säkrare ska kunna manövrera i den 
lilla hamnen måste västra hamnens yttersta brygga tas bort. Bryggan ersätts med en våg-
dämpande flytbrygga längre söderut. På denna föreslås befintlig latrintömning placeras 
som då enkelt nås vid passage in och ut ur västra hamnen. Bryggan kan också nyttjas för till-
fällig förtöjning. 

 
Vidare ut på den östra piren utförs en parapet som skydd för vind och våg stänk. Längst ut på 
den östra piren förläggs en starttribun för seglingstävlingar.

På norra hamnens västra sida anläggs en ny brygga över befintlig slänt.  
Förslagsvis en enklare träkonstruktion för att ge området en mer småskalig karaktär. Denna 
brygga ger många löpmeter extra kaj där tillfällig förtöjning kan ske i väntan på kranlyft eller 
för i- och urlastning. På den nybyggda  
bryggan förläggs en mastkran. I direkt anslutning till mastkranen skapas ett väl avgränsat 
område där mastvård kan utföras direkt innan eller efter på respektive avmastning. För att 
undvika långa transportsträckor byggs också ett mastskjul i direkt anslutning. Ett mastskjul 
ger trygg förvaring av master, samt ett mervärde då området enklare kan hållas snyggt utan 
master utspridda   
på marken. Parkeringsplatser placeras mot mastskjulets långsida för att  parkering ska kunna 
tillgodoses även om hamnområdet är fullt av uppställda båtar. Den befintliga betongkajen 
behålls, men åtgärder krävs för att anlägga en fast kran för sjösättning och upptagning av 
båtar. Fördelen med en fast kran är framför allt säkerhetsmässig då en mobilkran medför 
risker vid uppställning, men också hantering underlättas och serviceintervallet utökas med 
bättre driftsäkerhet. Den befintliga betongkajen förses också med en spolplatta integrerad 
i kajen vilken kan nyttjas för snabb tvätt av båtar direkt vid upptagning vilket avlastar den 
befintliga spolplattan utanför hamnområdet. Ett mindre skjul för rening av förorenat vatten 
från spolplattan förläggs i den befintliga kajens förlängning.

Hamnområdet centrala delar ämnas främst till båtuppställning. Inomhusförvaring till-
godoses genom båthall. Runt båthallen delas den asfalterade ytan upp i tydliga kvarter 
genom linjemarkeringar. Kvarteren består generellt  av 10 och 15 meter breda ytor, varav 
merparten är 10 meter då statistiken  talar för att båtstorlekar i denna kategori har majoritet. 
Mellan kvarteren sträcker sig i huvudsak 7 meter breda vägar. För att möjliggöra god man-
övreringsyta vid transport av båtar till och från dess platser bör båtar ej  placeras rätvinkligt 
mot transportvägen. Detta ger också att båtar uppemot 12 meter får plats i platser som är 
10 meter långa. Slutlig utformning måste dock anpassas till då rådande storleksfördelning.
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Figur 21. Exempel på mastskjul.

I hamnområdets södra del placeras en servicebyggnad med god utblick över områdets 
infart och kärnverksamhet. Häri inryms kontor och faciliteter för hamnkapten och teknisk 
personal samt miljöstation med insamling av farligt avfall. Byggnaden är tänkt att kunna be-
tjäna hamnen men också den multifunktionella ytan och dess husbilar varför dusch och toalett 
också bör inrymmas. Tänkbart kan vara att locka hyresvärd inom båtservice och reparationer 
till byggnaden för att erhålla ett komplett serviceutbud inom hamnområdet.

Utanför hamnområdet på östra sidan återfinns Mariestads seglarklubb med jolleverksam-
het. För att skapa en tryggare miljö för seglande barn och  ungdomar breddas sjösättnings-
möjligheten för båtar med trailer. Den befintliga trailerrampen nyttjas också för tänkt verk-
samhet inom sjöflyg vars hall placeras i rampens närhet. Detta ger ett spännande inslag i 
segelklubbens närhet som inte bara lockar nyfikna barns ögon utan även allmänheten som 
också kan få upp ögonen för segelklubbens verksamhet.

På den västra sidan skulle man kunna förlägga ytterligare en  trailerramp i framtiden, i direkt 
närhet till befintlig spolplatta. Spolplattan bör av kommunen förses med högtryckstvätt för 
självbetjäning för att uppmuntra de utan egen högtryckstvätt att tvätta sin båt mer miljö-
vänligt med kontrollerad reningsprocess.
Där byggs en stor träbrygga som samnyttjas mellan nyligen sjösatta båtar, i- och urlastning 
och tillfälliga turbåtar. Den stora bryggan ger möjlighet till samling av större folksamlingar i 
samband med turbåtar i dess direkta närhet. På bryggan monteras också en lyftanordning för 
personlyft för att göra båt livet mer tillgängligt för alla.
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Figur 22. Exempel på interiör från mastskjul, viket används vintertid för mastförvaring.

Figur 23. Trailerramp Björlanda-Kile småbåtshamn. 
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Figur 24. Kran, Björlanda småbåtshamn. Figur 27. Kran, Björlanda småbåtshamn.

Figur 25. Mastkran i Björlanda småbåtshamn. Figur 26. Trailerramp, Björlanda småbåtshamn.
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Figur 28. Referens på en omtalad bastu i Göte-
borg som ger miljön ett tydligt uttryck 
av karaktären på platsen. 

Rekreationsmiljö och multifunktionell yta
Hamnens största yta upptas i dagsläget av verksamhet för fritidsbåtar. Detta ska ses som ett 
värde då aktiviteter i hamnen intresserar många. Ett för allmänheten attraktivt hamnområde 
måste vidare vara tillgängligt och inte vara instängslat. För att upplevas som tryggt och sä-
kert måste området ha god ordning, vara väl belyst samt erbjuda något mer än bara hamn-
verksamhet. 

Längs vattnet föreslås en lättillgänglig attraktiv och sammanhängande strandpromenad 
kring hela halvön med hårdgjorda gångstråk längs vatten kanten för tilltalande utblickar och  
sittplatser. I slänten ned mot vattnet anläggs trädäck som erbjuder goda vistelse ytor med 
möjligheter till sitt, ligg och häng. Längs sträckan föreslås sittplatser, papperskorgar, belys-
ning, vilstolar för solning, målpunkter längs stråket för naturliga mötesplatser variationsrike-
dom och socialt umgänge med mera. 

Strandpromenaden ska binda samman angränsande promenadstråk och  aktiviteter som 
sandstrand, gräsplaner, beachvolleybollplaner med mera. Aktiviteter föder aktiviteter och 
sammanhanget kan öka attraktivitetskraften hos de olika ingående delarna. 

Inom detta yttre område i hamnen i direkt anslutning till vattnet föreslås  exempelvis en 
bastu som en viktig målpunkt inom hamnområdet. Avsikten är att locka både båtägare och 
allmänhet, och att göra hamnområdet mer tillgängligt   
för alla. 
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Figur 29. Visionsbild över attraktiv strandpromenad trädäck i slänten.

Längst ut på piren föreslås en offentlig bastu med duschmöjlighet. Tanken med bastun är 
att den drivs i kommunens regi men kan bokas och nyttjas av invånarna i Mariestads kom-
mun och tillresande turister. För att möjliggöra bad i det annars otjänliga vattnet kan man 
också leka med tanken om en badbalja eller liknande. 

 Längs den östra  pirarmen föreslås, i direkt sydligt läge och med lä från föreslagen mur, ett 
långt soldäck i trä.

Centralt i området ligger en nyligen asfalterad yta som idag i stor utsträckning nyttjas till 
parkering. Denna yta utgör en stor potential i staden då den kan nyttjas till varierande ak-
tiviteter beroende på behov i det enskilda fallet. Den kan användas till högst tillfällig upp-
läggning av båtar vintertid, uppställning av hus bilar sommartid, evenemang som cirkus, 
musikkonserter eller teater, utställningar   
(konstfotografi), information eller något annat. För att bryta ned skalan och ge visst lä samt 
för att minimera risk för oönskad bilracing bör ytan ges viss möblering/plantering.

På den multifunktionella ytan föreslås att en del för företagande utses. Här är tanken att 
mindre företag kan bedriva prova-på-verksamhet i enklare form. Detta är inte bara till gagn 
för näringslivet utan kan också locka fler besökare till området. Byggnaderna för detta före-
slås vara av tillfällig och anpassningsbar karaktär, men ledningar för vatten, avlopp och el 
bör utföras.
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Genomförande

Utvecklingsplanen för Mariestads hamn och småbåtshamn är relativt kostsam vilket gör att 
utvecklingsplanen föreslås delas upp i tre etapper som sträcker sig över totalt 15 år. Genom 
att dela in planen i etapper möjliggörs att staden kan sprida kostnaderna över en längre 
period. Utvecklingsplanen är föreslagen i 5-årsperioder; 5, 10 respektive 15 år fram i tiden. 
Möjlighet finns självklart att bryta ner det ytterligare och plocka idéer som från ett smörgås-
bord. Uppskattade kostnader för etapperna och ingående delar ses i bilaga. 

5 år fram i tiden 
Under de första 5 åren fokuserar planen på att iordningställa den yttre delen av hamnen. 
Mycket av arbetena fokuserar kring att iordningställa ”Oljekajen” med omgivande ytor för 
att få Kustbevakningen till staden och hamnen.  
De två vågbrytarna som skyddar den västra och östra hamnen förses med nytt erosions-
skydd för att effektivt skydda hamnen från vågor men även för att förhindra material-
transporten ut från piren. Utmed vågbrytarna placeras en stenmur, för att bryta ner vinden 
i ett vindutsatt område. Förslagsvis sätts gabioner som tål eventuella rörelser i marken men 
också har ett estetiskt  modernt och tilltalande yttryck. Den västra vågbrytararmen förlängs 
för att dels ge ett bättre skydd för båtarna i hamnen, dels bereda plats för förlängningen av 
den befintliga kajen samt för att skapa goda förtöjningsmöjligheter för KBV 051 samt Sjö-
fartsverkets fartyg. 

Kajen föreslås efter reparation och utbyggnation vara tillräckligt lång och fylla Kustbevak-
ningens behov. En lägre träkaj/brygga föreslås anläggas  
i den högre kajens förlängning och samspela i utryck med fritidsbåtshamnens tänka nya 
brygga. Den lägre kajen är främst till för Kust bevakningens, SSRS samt Räddningstjänstens 
mindre båtar. Att anlägga en lägre kaj medför att i- och urtransport ur båtarna sker lättare 
och säkrare. En lägre kaj medför  vidare att de mindre båtarna ligger säkrare vid kaj. 

För att skapa mer manöverutrymme för Kustbevakningens och Sjöfartsverkets fartyg föreslås 
det att flytbryggorna kortas i västra hamnen. Detta innebär att en del båtplatser kommer att 
försvinna från nuvarande läge. Nya båtplatser föreslås ersätta dessa platser, på utsidan av 
befintliga flytbryggan i västra hamnen. För att skapa goda förutsättningar för de båtar som 
ligger på utsidan av flytbryggorna, föreslås att en flytande vågbrytare anläggs i den norra de-
len av hamnen. Här placeras också latrintömning.

I anslutning till ”Oljekajen” föreslås att ett kontor byggs för de olika aktörer som förväntas 
bedriva sin verksamhet från Mariestads hamn. 

Befintliga markytor i anslutning föreslås beläggas med ny yta för att skapa en jämn och 
funktionell yta. I samband med detta arbete förläggs också ledningar för vatten och avlopp 
till den yttre hamnen.

På piren föreslås en offentlig bastu med duschmöjlighet. Tanken med bastun är att den 
drivs i kommunens regi men kan bokas och nyttjas av invånarna i Mariestads kommun och 
tillresande turister.  
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Figur 30. Plan visande föreslagen utformning av piren efter 5 år med den yttre delen iordningställd.
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10 år fram i tiden
Då arbetena i den yttre delen av hamnen är klara flyttas fokus till den mellersta delen av ham-
nen, själva hjärtat för småbåtshamnen. 

Den befintliga kajen behålls men åtgärdas för ökad livslängd. Omfattning av åtgärderna går 
i nuläget inte att klarlägga då det inte utförts någon statusbesiktning av kajen. Först när en 
statusbesiktning är utförd kan det göras en bedömning om vilka åtgärder som behöver vid-
tas. I samband med att kajen renoveras föreslås kajen förses med en spolränna, båtar som 
lyfts ur sjön kan då spolas av direkt i samband med lyftet. Rännan kopplas till en ny renings-
anläggning som föreslås placeras i den södra delen av kajen. Detta för att rena spolvattnet 
innan det släpps ut i sjön igen. 

I dagsläget lyfts båtarna med en mobilkran. En ny fast kran alternativt samarbetsavtal med 
upphandlad aktör föreslås därför på kajen. Förslagsvis utförs den som pelarsvängkran typ 
Roodberg eller likvärdig, med lyftkapacitet på 30 ton. Kapaciteten bör dock styras av vanligt 
förekommande båtvikter, och inte en unik båt.

Norr om kajen föreslås anläggas en träbrygga som sträcker sig från den befint liga kajen och 
ansluta tänkt träbrygga på ”Oljekajen”. Längs denna sträcka placeras även en mastkran så 
att båtägarna på ett enkelt sätt kan masta sin båt. Träbryggan kan fungera som en i- och ur-
lastningszon samt som en till fällig liggplats i väntan på upptagning på hösten.

I anslutning till mastkranen föreslås (två stycken) mastskjul med tillhörande  arbetsyta för 
mastskötsel. Ytan planeras förläggas framför det skjul som  vetter mot norr. Storleken på 
mastskjul anpassas till rådande efterfrågan.

Den befintliga båthallen föreslås upprustas och iordningställas alternativt ersättas med två 
mindre byggnader för att dels skapa en känsla av småskalighet men också för att effektivt 
bryta vinden i ett nu vindutsatt område. detta innebär dock stora investeringar.

Hela hamnplanen föreslås justeras och beläggas med ny yta. Där kan platser för vinterför-
varing av båtar märkas upp genom indelning i tydliga kvarter. Med den nya utformningen 
av hamnen kan ytan optimeras för att maximera antalet vinteruppställda båtar innanför 
bomavgränsat område.

Befintligt stängsel som omgärdar hamnen föreslås rivas för att öka tillgängligheten för besö-
kande till hamnen, men även för att området ska bli mer  estetiskt tilltalande. För att begrän-
sa infartsmöjligheterna med fordon nattetid föreslås en gabionmur anläggas i samma läge 
som befintligt stängsel. Infarter till hamnområdet föreslås förses med bommar för att minska 
risken för stölder. Inpassering kan ske med hjälp av modern (digital) låsteknik.

Hamnen föreslås få en väg som löper i en slinga runt hamnområdet. Detta för att inte Sjör-
äddningen ska vara beroende av en vägsträckning då den ena kan vara avstängd när sjö-
sättning och upptagningssäsongen är som mest aktiv. Att kunna tillhandahålla en alternativ 
vägsträckning inom området är en förutsättning för att bereda väg för räddningstjänst och 
sjukvård vid olycka då de har sina liggplatser vid ”Oljekajen”.  
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Figur 31. Erosionsskydd vid Göteborgs kex, Nordre älv, utlagt med grävmaskin.

Längs vattnet föreslås arbetet med iordningställande av erosionsskyddet fortsätta på östra 
sidan. En genomgående strandpromenad förslås på denna  
sida längs vattnet med hårdgjort möblerat gångstråk  längs släntkrön samt belysning. Tan-
ken är att detta stråk skall binda samman det embryo till strandpromenad som påbörjats 
genom iordningställande av ytorna närmast serveringen ytterst i hamnen.

På västra sidan av hamnområdet utanför hamnplanen utförs en enklare  
utformning på strandpromenad som kan samspela med de aktiviteter som sker där un-
der vår och höst vid sjösättning och upptagning av båtar. Genom att anlägga tvärgående 
gångstråk inom hamnområdet kan av säkerhetsskäl gångtrafiken kanaliseras från hamnpla-
nen till motstående sida vid de mest aktiva arbetsperioderna.   
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Figur 32. Plan visande föreslagen utformning av piren efter 10 år.
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15 år fram i tiden
Den sista fasen i redovisad planerad upprustning avser resterande arbeten inom hamnom-
rådet. Eftersom arbetet föreslås ske från de yttre delarna av hamnen in mot stadens mer 
centrala delar omfattar denna del dagens parkeringnsyta och sträckorna längs vattnet. 

Längs vattnet föreslås arbetet med iordningställande av erosionsskyddet fortsätta på båda 
sidor av området. Den genomgående strandpromenaden anläggs på båda sidor halvön 
längs vattnet med hårdgjort gångstråk längs släntkrön. I slänten ned mot vattnet anläggs 
trädäck. Anläggandet av dessa stråk binder samman de resterande delarna av strandprome-
nad till en sammanhängande sträcka kring hela halvön. Längs sträckan anläggs attraktiva 
sittplatser papperskorgar, belysning, lekplats,  vilstolar för solning med mera. 

Centralt i området ligger en nyligen asfalterad yta som idag i stor utsträckning  
nyttjas till parkering. För att bryta ned skalan och ge visst lä samt för att mini mera risk för 
oönskad bilracing bör ytan ges viss möblering/plantering.
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Figur 33. Plan visande föreslagen utformning av piren efter 15 år.
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1. Förslag till fortsatt arbete

I det fortsatta arbete med att utveckla nuvarande hamnområde rekommenderar Ramböll 
Sverige AB att kommunen tar beslut om vilken inriktning på åtgärder som man önskar gå 
vidare med. 

När väl beslut har tagits bör en förstudie genomföras där man går djupare  
gå in i förutsättningar av betydelse, bland annat bör man initialt klarlägga markmiljöförhål-
landena samt de geotekniska förutsättningarna för området. 

I förstudien bör även alternativa lösningar tas fram med tillhörande kostnadsbedömningar 
för att utgöra vidare beslutsunderlag för den slutgiltiga hamnens utformning. 

Förstudien ska även ligga till grund för arbetet med ansökan till mark- och miljödomstolen.

Efter att förstudie presenterats och beslut tagits om framtida inriktning på utformningen av 
hamnen, startas arbete med framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Till mil-
jökonsekvensbeskrivningen fogas förslagsritningar samt en teknisk beskrivning av de arbe-
ten som planeras. Samtidigt med framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) hålls 
samrådsmöten med berörda myndigheter och andra som kan påverkas av arbetena.  
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PM - Oljekajen Mariestads hamn 

1. Bakgrund/Syfte 

1.1 Bakgrund 
 

Mariestads hamn etableras på 1950-talet då arbetet påbörjades med att fylla ut 

området norr om Gamla stan. Arbetet pågick fram till 1970-talet. Den yttre 

hamnen etablerades mellan 1970 och 1975. Under tidigare delen av 2000-talet 

drog sig Vänerhamn AB ur Mariestads hamn, vilket ledde till att 

hamnverksamheten upphörde.  

 

   

Figur 1, Kartbilder över Mariestads hamn, foto till vänster nutid, foto till höger kartbild från 
1950-talet 

  

Hamnområdet disponeras idag fullt ut av fritidsbåtar, dock används den yttre 

kajen ”Oljekajen” fortfarande av Kustbevakningen, Sjöfartsverket, SSRS samt 

Räddningstjänsten.  

 

Kommunen har haft flertalet idéer om den framtida disponeringen av området. 

Mariestads kommun utlyste 2004 en tävling för att göra området till ett av 

Vänerområdets mest attraktiva området för fritid, boende, handel och andra 

verksamheter. 
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1.2 Uppdraget 
 

På uppdrag av Mariestads kommun har Ramböll Sverige AB fått i uppdrag att 

utföra en förstudie för området kring ”Oljekajen” i Mariestads hamn. I förstudien 

ingår även en statusbedömning av ”Oljekajen” 

 

Förstudien ska dels utreda befintlig kajs skick samt att förstudien ska utreda bästa 

alternativ till utbyggnation med hänsyn till ekonomi och konstruktion.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med förstudien är att den ska ligga till grund för Mariestads kommuns 

fortsatta arbete med att breda plats för Kustbevakningens fartyg, KBV 051, i 

Mariestads hamn. Förstudien ska även verka som ett beslutsunderlag för 

Kommunens fortsatta arbete med att utveckla Mariestads hamn till en 

myndighetshamn.   
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Övergripande beskrivning 
 

Mariestads hamn utgör en utskjutande halvö strax norr om stadens centrum. 

Halvön omfattar ett ca 5,7 hektar stort område. Området är flackt och öppet med 

en större båthall centralt belägen på ytan. I den norra delen av hamnen återfinns 

”Oljekajen” varpå en mindre byggnad finns placerad. Byggnaden nyttjas i 

dagsläget av Sjöfartsverket och av SSRS som förvaringsbod. 

2.2 Geoteknik 
 

Området består idag av fyllnadsmassor, troligen av sämre kvalité. Ingen 

fältgeoteknik finns tillgänglig vilket innebär att det i nuläget inte går att redovisa 

de geotekniska förutsättningarna inom hamnområdet.  

 

Vid besök i hamnen kunde det dock ses att det finns sättningsproblem samt att 

vissa delar av området har underminerats. Detta kan tyda på att det finns en 

materialtransport från området ut i Vänern. Om Mariestads kommun väljer att gå 

vidare med planerna på att iordningställa ”Oljekajen” för Kustbevakningen 

rekommenderar Ramböll att geoteknisk fältundersökning av området utförs för att 

på så vis klargöra förutsättningarna för vidare projektering. 

2.3 Mark- och höjdförhållanden 
 

Området är relativt flackt utan några större höjdvariationer. I de yttre delarna av 

hamnområdet återfinns asfalt blandat med grusade ytor. Ytorna är i generellt dålig 

kondition med sättningar och håligheter. Hamnområdet har varierande höjd i 

förhållande till den kringliggande havsnivån, där markens medelhöjd är cirka 

+46,30 meter. 

2.4 Karakteristiska vattenstånd 
 

Karakteristiska vattenstånd för Vänern är angivna i det höjdsystem för Vänerns 

reglering som fastställdes i vattendom (deldom) år 1932. Här benämnt VH32. 

Vänern började regleras 1937.  

 

VH32 är det höjdsystem som SMHI fortfarande anger Vänerns vattennivå i men 

man kallar det då RH00, vilket borde vara Vänersborgs lokala höjdsystem i RH00 

då det inte finns något homogent RH00 system för alla kommuner runt Vänern. 

Relationen mellan VH32/RH00(Vänersborg) och RH2000 är 31 cm, nedan anges 

höjden i båda systemen 
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Tabell 1, Karakteristiska vattenstånd för Vänern 

 VH32/RH00 RH2000 

Högsta vattenstånd före 

reglering (år 1927) 

 

 

+ 45,76 

 

+ 46,07 

Högsta vattenstånd efter 

reglering (år 2001) 

 

 

+ 45,67 

 

+ 45,98 

 

Medelvattenstånd  

 

+ 44,34 

 

+ 44,65 

Lägsta vattenstånd före 

reglering (år 1934) 

   

 

+ 43,07 

 

+ 43,38 

Lägsta vattenstånd efter 

reglering (år 2001) 

 

 

+ 43,25 

 

+ 43,56 
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3. Statusbedömning av ”Oljekajen” 

I samband med genomförandet av förstudien för ”Oljekajen” har Ramböll Sverige 

AB fått i uppdrag att utföra en statusbedömning av ”Oljekajen” se Figur 2 samt 

Figur 3. Ett antal åtgärdsförslag för kajen presenteras i följande kapitel.  

 

 

Figur 2 Översiktsbild över kajens läge i Mariestad, kajen är markerad med röd rektangel. 

 

 

Figur 3, Kajen som har besiktigas och statusbedömts i denna förstudie. 

 

Statusbedömningen Ramböll gör i denna PM bygger på att kajen även i framtiden 

kommer att belastas på samma sätt som tills dags dato. Inga konstruktions-

/klassningsberäkningar har därför utförts i denna förstudie. 

 

Kajen används i dagsläget framförallt av Svenska sjöräddningssällskapet (SSRS) 

och Sjöfartsverket. Kajen nyttjas även tidvis av Kustbevakningen. Ovanpå kajen 

återfinns en mindre byggnad om ca 100 m². Denna byggnads används som 

förvaringsbod för SSRS samt Sjöfartsverkets utrustning.  

 

Hela kajen har undersökts och kommer att redovisas i denna PM. Tidigare 

inspektioner av kajen är inte kända.  
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Som underlag till Rambölls statusbedömning av kajen har en dykinspektion samt 

okulär inspektion av kajen utförts under mitten av mars 2017 av MarCon Teknik 

AB efter dykbeskrivning framtagen av Ramböll.  

3.1 Beskrivning av kajens konstruktion 
 

Kajen är 30 meter lång och 10 meter bred. Enligt ritningar byggdes den under 

slutet av 1960- och början av 1970-talet. ”Oljekajen” är uppbyggd av ett 

betongdäck med tvärbalkar samt krönbalk som vilar på en främre rad av slagna 

betongpålar enligt bilaga 2. Betongpålarna är försedda med isskydd med ett yttre 

hölje av kolstål. I bakkant av kajen återfinns en längsgående balk vilken fungerar 

som ett fundament. Landbalken är bakåtförankrad med fyra stycken dragstag 

vilka fäster in i två stycken ankarplattor, se Figur 4 nedan. Som tidigare nämnts 

återfinns en fastighet på betongdäcket. Fastigheten har ingen separat 

grundläggning utan vilar helt på kajens grundläggning. Kajens uppbyggnad i 

sektion kan ses nedan i Figur 4.    

 

 

Figur 4, Sektionsritning på ”Oljekajen” 
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4. Dykinspektion 

En dykinspektion av kajen utfördes 2017-03-20 till 2017-03-21 av MarCon Teknik 

AB. En dykbeskrivning över inspektionen upprättades av Ramböll som grund för 

dykeriarbetet, se kap 4.1 nedan. Dykbeskrivningen finns i sin helhet som bilaga 3. 

4.1 Beskrivning av inspektion 
 

I beskrivning av inspektion av kajen angavs att 50 % av det totala pålbeståndet 

skulle rengöras från påväxt och kontrolleras över hela pållängden och på alla sidor 

av pålen. I de fall pålskarvar påträffas kontrollerades och dokumenterades dessa. 

Eventuella sprickor i pålarna dokumenterades och pålarnas kondition har 

betygsatts enligt betygsskala given av Ramböll.  Betygsskalan går från 0-4 där 

betyg 0 innebär oskadad påle, 1 innebär urskiljbar armering i påle, 2 innebär helt 

frilagd armering i påle, 3 innebär armering av och betong skadad samt 4 innebär 

att påle är helt av. För ytterligare förklaring av betygsskala se Figur 5 nedan. Efter 

samtal med dykare bestämdes att halvskalor även skulle användas för en mer 

komplett bild av skador på pålar. 

 

 

Figur 5, Betygsskala. 

 

Isskydd och eventuella reparationer på pålar besiktigades och dokumenterades i 

samma utsträckning som besiktning av pålar. 

 

Utöver pålar med isskydd utfördes även en okulär besiktning av tvärbalkar samt 

kajdäck med betygsättning enligt samma skala som tidigare beskrivits för pålar. 

Bomknackning utfördes i varje fack, föreskrivet 50 % i dykbeskrivning, men då tid 

fanns så utfördes bomknackning i alla facken. 

 

Krönbalk, kajdäck samt tvärbalkar kontrollerades okulärt längs hela kajsträckan 

och betygsattes enligt skalan som beskrivits ovan. 

4.2 Resultat av inspektion 
 

Den fullständiga rapporten från dykbesiktningen av kajen bilägges detta PM, se 

bilaga 3. En sammafattning av de resultat som framkom vid besiktningen 

presenteras i följande delkapitel för varje konstruktionsdel. 
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4.2.1 Krönbalk 
 

Krönbalken är i relativ gott skick. På flertalet ställen utmed krönbalken återfinns 

spjälkad betong av varierande storlek. På flertalet av de ställen där spjälkad 

betong noterats har ej frilagd synlig armering noterats. Dock förekommer frilagd 

synlig armering på vissa ställen. De allvarligaste skadorna återfinns vid påle nr 4 

från väster se bilaga 1. 

 

På krönbalkens framsida/underkant vid påle 4 (0/010) noterades en större 

spjälkningsskada ca 1300x100x100 mm samt frilagd armering i anslutning till 

pålfundament. På krönbalkens undersida/bakkant vänstersida om pålen noterades 

spjälkningsskada om ca 700x500x70 mm med synlig armering. På krönbalkens 

undersida/bakkant höger sida om pålen noterades pågående spjälkning samt 

flertalet horisontella och diagonala sprickor ca 500x3 mm. Även spjälkad betong 

med synlig armering vid undersida krönbalk ca 370x150x50 noterades. Exempel 

på skada för undersida krönbalk kan ses i Figur 5 och 6.   

 

 

Figur 5, Skada vid påle nr 4. 
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Figur 6, Spjälkningsskada vid påle nr 4. 

 

De flesta av skadorna som påträffats på krönbalken har bedömts till 0 respektive 

1 i bedömningssystemet enligt Figur 5 ovan. Skador som är koncentrerade till påle 

nr 4 har bedömts som 2,5 enligt bedömningssystemet.  

4.2.2 Tvärbalkar 
 

Tvärbalkarna är i gott skick. Endast mindre skador har noterats på tvärbalkarna. 

Vid flertalet ställen på tvärbalkarna har spjälkad betong kring formade hål på 

balkarnas sidor påträffats och då i nära anslutning till kajdäcket.  

 

Vid ett antal av spjälkningsskadorna på tvärbalkarna återfinns synlig frilagd 

armering. Dessa har angivits som 1 enligt bedömningssystemet. Vid ett antal av 

spjälkningsskadorna har skadorna inte gått så långt att armeringen har blivit 

synlig. Dessa har då angivits som 0 enligt bedömningssystemet.  

 

I bakkant av kajen vid landbalken har dragstagsgenomföringar noterats, detta vid 

balk 2 samt 8. Det har noterats att genomförningarna är korrosionsangripna.  Ett 

exempel på anmärkning för undersida tvärbalk kan ses i Figur 7 och 8. 
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Figur 7, Spjälkad betong och synlig armering på tvärbalk.  

 

 
Figur 8, Dragstagsgenomföring 

 

4.2.3 Kajdäck 
 

Kajdäcket är i gott skick. Endast mindre skador har påträffats. Vid inspektion av 

kajdäcket har tre stycken sprickor noterats på ovansida kajdäck. Vid position 

0/015.5 fanns 2 stycken sprickor ca 6000x1 mm respektive 3000x1 mm. Vid 

position 0/021 har 1 st spricka noterats ca 1500x1 mm. Sprickorna löper i riktning 

från krönbalk mor landbalken. 

 

På undersidan av kajdäcket har bomknackning utförts på alla fack, inga bom har 

noteras. Dock har det noterats 4 stycken spjälkningsskador på undersida kajdäck 
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med synlig frilagd armering. Största spjälkningsskadan som noterats var ca 

700x70x10 mm. För övriga skador se bilaga 3.  Exempel på anmärkning för 

kajdäck kan ses i Figur 9 och 10. 

 

 
Figur 9, Spricka i ovansida kajdäck, 1500x1 m 

 

 
Figur 10, Spjälkningsskada med synlig frilagd armering undersida kajdäck  

4.2.4 Pålar 
 

Vid besiktning av kajen undersöktes alla av de totalt 9 pålar som finns längs med 

kajsträckan. Totalt bedömdes  8  av 9 pålar till 0 dock har två av dessa bedömts 

till 0,5 enligt bedömningssystemet. Varför två av pålarna har bedömts som 0,5 är 

då dessa pålar har uppvisat horisontella sprickor av varierande storlek. 1 av 9 

pålar har noterats som en 4 enligt bedömningsskalan. 
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Påle nr 4 har angivits med 4 enligt bedömningssystemet. Pålen har noterats vara 

knäckt i anslutning till pålfundamentet samt saknar direkt anslutning mot 

fundamentet.  Ishylsan som omsluter pålen har glidit ner och saknar helt kontakt 

med pålfundamentet. Armering är helt frilagd och är delvis avkorroderad.  

 

Skadorna på pålen löper även vidare under ishylsan. På pålens baksida noterades 

helt frilagd armering mellan nivå -1.40 ner till -2.00. Vidare ner har pålen frilagd 

armering ner till -3.00. På pålens framsida noterades synlig frilagd armering 

mellan -1.40 ner till -1.70. Skadorna har troligtvis uppkommit då förskeppet på 

ett fartyg törnat in i kajen vilket troligtvis bidragit till att fartygets bulbstäv tryck 

till pålen varpå den har knäckts. Då skadan inte åtgärdats i tid har vatten trängt in 

till armeringen, vilket har startat en korrosionsprocess vilket leder till att betongen 

spjälkar.  

 

I övrigt kan noteras att samtliga undersökta pålar har isskydd med ett hölje av 

kolstål. Ishylsorna är gravt angripna av korrosion. Exempel på anmärkning för 

pålar kan ses i Figur 11 och 12. 

 

 
Figur 11, Skadad påle nr 4 
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Figur 12, Skadat pålfundament vid påle nr 4 
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5. Statusbedömning och åtgärdsförslag 

Pålarna är tillsynes av god kondition förutom påle nr 4. De har ishylsor och inga 

större skador har noterats utmed pålarnas längd. Dock är alla ishylsor gravt 

angripna av korrosion vilket bör åtgärdas inom en snar framtid. Påle nr 4 måste 

åtgärdas inom en mycket snar framtid för att inte kajen ska ta ytterligare skada 

då upplag saknas i detta område. Ett alternativ till reparation kan vara att kajen 

kontrollberäknas för att utreda om kajen kan klara sig utan den skadade pålen 

även i framtiden. Dock kommer det troligen att innebära att kajen måste 

lastbegränsas och kajen kan därför inte kan nyttjas fullt ut. Detta alternativ har 

inte närmare utretts i denna PM.   

 

Krönbalk och landbalk är, baserat på dykbesiktningen, märkta av tidens tand men 

anses ändå vara i gott skick. Det enda som sticker ut är skadorna kring påle nr 4 

som måste åtgärdas inom en mycket snar framtid. Pålen är helt av och tar inte 

upp några vertikallaster. Kajen bör därför inte belastas för mycket i detta område 

fram till dess att skadan är åtgärdad om inte en kontrollberäkning av kajen visar 

på något annat.  

 

Tvärbalkarna uppvisar, som tidigare beskrivits, mindre spjälkningsskador.  En 

rekommendation är att dessa skador åtgärdas inom en snar framtid för att 

skadorna inte ska utvecklas och breda ut sig över större områden.  

 

För kajdäcket noterades tvärgående sprickor i översida kajdäck. Dessa sprickor 

anses inte vara av större betydelse för kajens hållfasthet. Undersida kajdäck är i 

gott skick dock återfinns som tidigare nämnts spjälkningsskador.  Skadorna på 

såväl översida som undersida bör åtgärdas inom en snar framtid så att skadorna 

inte förvärras.  

 

I de kajdelar där korrosion kan ses (krönbalk, tvärbalkar samt kajdäck) måste 

åtgärder göras relativt omgående då korrosionsförloppet kan gå väldigt fort. Om 

det går för långt kommer ännu mer betong spjälkas bort och armering kommer att 

korroderas av. Om detta skulle hända förlorar kajen sin bärförmåga samt att 

större och mer omfattande reparationer måste utföras. 
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5.1 Åtgärdsförslag 
 

”Oljekajen” anses vara i mycket gott skick för att vara närmare 50 år gammal. En 

av anledningarna till att kajen kan vara i så gott skick som den är, beror till stor 

del att den är placerad i en insjö med sötvatten samt att kajen är väl skyddad från 

vågor vilket annars nöter på betongen. De flesta skador som uppstår på 

betongkajer går ofta att härleda till att betongen blir utsatt för klorider i form av 

salt. Saltet tar sig in till armeringen via vattnet varpå armeringen börjar korrodera 

och spjälka betongen. Då kajen är placerad i Vänern finns inte denna problematik.  

 

Ramböll anser därför att ”Oljekajen” är i så gott skick att det lönar sig för 

Mariestads Kommun att åtgärda de skador som uppstått på kajen för att 

ytterligare förlänga dess livslängd. Utan att hållfasthetsberäkningar har utförts på 

kajen anser Ramböll att kajen åtminstone har en återstående livslängd på 20-25 

år, detta förutsatt att de skador som uppstått på kajen åtgärdas samt att 

kommunen regelbundet utför okulära inspektioner med ca 5 års intervall och 

dykunderökningar med ca 10 års intervall för att på så vis upptäcka om skador 

uppstår och att dessa åtgärdas innan skadeförloppet gått för långt.    

5.1.1 Pålar 
 

Pålar som uppvisar mindre sprickor anses inte behövas åtgärdas i nuläget. Men då 

det finns behov av att åtgärda skador på övriga delar av kajen anser Ramböll att 

det vore klokt att även åtgärda dessa pålar för att förlänga kajens livslängd.  

 

För påle nr 4 anser Ramböll att det vidtas åtgärder inom en mycket snar framtid. 

Befintlig påle nr 4 föreslås ersättas med 2 stycken pålar som slås på ömse sidor 

om tvärbalken och nya pålfundament gjuts och fästs in i krönbalk och tvärbalk. Då 

nya pålar är installerade och ingjutna i kajen kan befintlig påle kapas och rivas.  

5.1.2 Tvärbalkar 
 

Som tidigare nämnts är tvärbalkarna i gott skick. Dock förekommer små 

spjälkningsskador som bör åtgärdas för att förlänga kajens livslängd. Ramböll 

rekommenderar att de områden som är skadade vattenbilas ner till frisk betong, 

armering inspekteras och en bedömning om armeringen vidare kan nyttjas eller 

om denna ska skiftas utförs. Behålls armeringen ska armeringen blästras för att 

avlägsna korrosion. Ny betong gjuts med erforderligt täckande betongskikt.  

5.1.3 Krönbalk 
 

Krönbalken är i gott skick dock förekommer det större skador kring påle nr 4. 

Mindre skador bilas ner och bedömning om armering kan behållas görs innan 

skadorna åter gjuts igen.  

 

Område på krönbalk vid påle nr 4 ska vattenbilas och befintlig armering utskiftas 

mot ny armering varpå en ny krönbalk gjuts.  
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5.1.4 Kajdäck 
 

Mindre sprickor i kajdäcket har noterats under inspektionen, sprickorna bör bilas 

upp och sedan återgjutas för att få ett tätt kajdäck. På undersidan av kajdäcket 

rekommenderas att befintlig betong vattenbilas och bedömning om armeringen 

kan behållas utförs. Behålls armeringen ska armeringen blästras så att korrosion 

avlägsnas. Bilat område gjuts åter igen med erforderligt täckande betongskikt.  

5.2 Kostnader för reparationer 
 

De kostnader som presenteras i denna PM kan variera på grund av konjunktur, val 

av arbetsmetod etc. Detta är inget som Ramböll kan bedöma utan i denna PM har 

en kvalificerad bedömning av kostnader gjorts baserat på normalfall och skrivande 

stunds konjunktur. 

 

Tabell 2, Kostnadsuppskattning av reparationer 

Konstruktionsdel Kostnad  

Pålar 520 000 kr 

Tvärbalkar 110 000 kr 

Krönbalk 225 000 kr 

Kajdäck 110 000 kr 

Ishylsa för påle nr 4 100 000 kr 

Reparation av isskydd 135 000 kr 

Kajstegar fendrar 150 000 kr 

Totalkostnad ~ 1 350 000 kr 
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6. Mariestads hamn 

Vänern är Sveriges största insjö och har Europas största sötvattenskärgård med 

ca 22 000 öar, holmar och skär. Mariestad ligger vid Vänerns östra sida vilket är 

strategiskt bra med goda kommunikationer från land men även strategiskt bra 

placerad i Vänern för snabba insatser sjövägen.  

 

Mariestads kommun har en vilja och en önskan om att Mariestads hamn ska bli 

Kustbevakningens fartyg KBV 051 hemmahamn. För i nuläget finns redan en kaj 

som nyttjas av Kustbevakningen som besökskaj. Men då Vänerhamnar AB 

lämnade och drog sig ur Mariestads hamn för ca 15 år sedan har hamnen 

genomgått en förvandling från industrihamn till att vara mer anpassad för 

fritidsbåtar med flytbryggor. Kustbevakningen är inte den enda aktören som 

verkar i hamnen utan ”Oljekajen” nyttjas även av Sjöfartsverket, SSRS samt av 

Räddningstjänsten. 

Det är därför av vikt att man även tillgodoser de övriga aktörernas behov vid en 

eventuell ombyggnation.   

 

Hamnen har som ovan redovisats genomgått en förvandling från industrihamn till 

att vara mer anpassad för fritidsbåtar. Detta innebär att hamnen i dagsläget inte 

är anpassad för att verka som en hemmahamn för KBV 051. För att skapa plats 

för Kustbevakningen och tillgodose deras behov krävs dels att delar av hamnen 

disponeras om vad gäller flytbryggor samt att befintlig kaj repareras, men även 

att det skapas mer yta för fartyget samt för de övriga aktörerna som verkar i 

hamnen.   

 

6.1 Aktörer inom hamnen 
 

Som tidigare nämnts i denna PM finns det inom Mariestads hamn ett flertal olika 

aktörer. För tillfället är det enbart SSRS och Räddningstjänsten som har hamnen 

som sin hemmahamn. Kustbevakningen och Sjöfartsverket använder enbart 

hamnen och ”Oljekajen” som en besökskaj. 

 

Nedan i detta kapitel kommer de olika fartygen och båtarna som verkar och kan 

komma att vara verksamma inom hamnen att presenteras. Detta för att 

kommunen ska få en överblick över vilka fartyg och båtar som det ska beredas 

plats för, men även för att detta är viktig information och fakta för det fortsatta 

arbetet. 
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Figur 13, KBV 051 

 
Fartygsfakta KBV 051 
 
Längd:   40,67 m 
Bredd:   8,5 m 
Djupgående:  2,5 m 
Deplacement:  375 ton 
Bruttodräktighet:  318 
Segelfri höjd:  18,5 m 
 
Övriga båtar som KBV förfogar över i Vänern 
 

   
 
Figur 14, till vänster KBV 437, högfartsbåt till höger KBV 459, arbetsbåt 

 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4qqewsdHLAhUqIpoKHW00A6kQjRwIBw&url=http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:321853/mmsi:265561820/imo:0/vessel:KBV_437&psig=AFQjCNECk4YGzzwcNcaAjv1yAP4i5ambjQ&ust=1458636151935042
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Figur 15, A/F Polstjärnan 

 
Fartygsfakta 
Längd:   33 m 
Bredd:   9 m 
Djupgående:  3,5 m 
Deplacement:  100 ton 
Segelfri höjd:  18,5 m 
 
Övriga fartyg som Sjöfartsverket förfogar över i Vänern 
 

   
 
Figur 16, Till vänster A/F Fyrbjörn till höger A/F Gina 
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Figur 17, till vänster8-07 Rescue Thorsten Brunius till höger S-4 Rescue B-G Nilson 

 

 

 
 
Figur 18, Stigfjord 840 
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7. Förslag till utformning 

Under våren 2016 fick Ramböll Sverige AB och hamnavdelningen i Göteborg i 

uppdrag av Mariestads kommun att arbeta fram en framtida utvecklingsplan för 

hamnen med avseende på hamnverksamhet och tillgängligheten av hamnen för 

boende och besökande i Mariestad.  

 

I denna PM som togs fram och presenterades för Mariestads kommun föreslog 

Ramböll att en enklare träbrygga kunde anläggas i östlig riktning från kajen och 

ansluta mot land. Bryggan är tänkt att nyttjas av SSRS, Räddningstjänsten samt 

för Kustbevakningens mindre båtar.  

 

Detta är fortfarande ett av de alternativ som kommer att studeras i denna PM, 

men som tillägg till en träbrygga kommer även en flytbrygga/flytkaj att utredas 

med avseende på kostnader och konstruktion. Totalt sett har Ramböll valt att 

studera tre alternativa utformningar vilket kommer att presenteras i följande 

kapitel. 

 

En förutsättning som Ramböll arbetat utifrån är att ett av de större fartygen som 

presenterats i kap. 6 ska ha möjligheten att ligga i hamn. Men önskan finns från 

Mariestads kommun att Ramböll ska utreda om det finns möjlighet att få in mer 

än ett fartyg i hamn samtidigt.    
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7.1 Alternativ 1, Utformning med träbrygga 
 

Alternativ 1 är ett helt nytt alternativ vilket inte presenterades som ett förslag i 

PM, Tidig studie för möjlig utveckling av Mariestads småbåtshamn, daterad 2016-

05-16. Alternativet bygger på att två stycken 22,5 meters flytande betongbryggor 

med en bredd om 4,5 meter anläggs i östlig riktning ut från befintlig kaj.  

 

I detta alternativ bibehålls nuvarande utformning av ”Oljekajen”. Dock måste 

reparationer utföras för att kajen även ska fungera i framtiden. 

Reparationsåtgärder kommer inte att redovisas under detta kapitel utan går att 

läsa om under kap.5.  

 

Utöver reparation av ”Oljekajen” är befintligt erosionsskydd runt om den västra 

vågbrytararmen i dåligt skick, vilket delvis kan ses i Figur 19. 

 

 
Figur 19, Skadat erosionsskydd Mariestads hamn 

 

På flertalet ställen i hamnen återfinns större sättningar och slukhål, vilket kan tyda 

på att det finns en materialtransport av fyllnadsmassor ut från piren/vågbrytaren. 

Mot bakgrund av detta behöver befintliga slänter och erosionsskydd runt om den 

västra vågbrytararmen kompletteras med nytt filtermaterial och erosionsskydd. 

Detta för att även i framtiden kunna verka som ett gott skydd för hamnen men 

också för att stoppa den pågående sättningsproblematiken inom hamnområdet. 

 
I vanliga fall brukar flytbryggor anläggas med betongankare och kättingar som 
stabiliserar bryggan och håller den på plats, se figur 20 nedan.   
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Figur 20, Traditionell förankring av flytbrygga 

 

Detta är inte möjligt för dessa bryggor då det dels på insidan av flytbryggan finns 

en befintlig slänt samt att på motsatt sida av bryggan återfinns farleden in till 

småbåtshamnen. Istället för betongankare anläggs 6 stycken stålrörspålar på 

insidan av bryggan för att på så sätt hålla bryggan på plats. Bryggan levereras 

utrustad med svart- och gråvattentank om 15 m³, landanslutning el samt att 

bryggan utrustas med körbara landgångar, maxlast 3,5 ton. Landgångarna 

placeras i vardera kortända av bryggan. Detta medför att bilar och mindre lastbilar 

kan köra ner på bryggan/kajen för avlastning till fartyget/båtarna, se figur 21 

nedan. 

 

     

Figur 21, Flytbrygga/kaj utrustad med pollare, fendrar samt körbar landgång. 
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Fördelen med att anlägga flytbrygga/ flytkaj är att den kan nyttjas av såväl 

mindre båtar som för större fartyg. Skulle en situation där både Kustbevakningen 

och Sjöfartsverket behöva ligga inne i hamnen samtidigt, finns möjligheten för 

endera fartyg att förtöja vid flytbryggan och ett fartyg vid den befintliga 

”Oljekajen”. Skulle detta scenario uppstå, vilket inte alls ses som otroligt, kommer 

troligtvis inte SSRS och Räddningstjänsten att kunna ligga vid flytbryggan då 

fartygen kommer ta upp all plats, se figur 22.  

 

 
Figur 22, Flytbrygga/ flytkaj i plan 

 

En annan fördel med flytbryggor är att de har en relativt lång livslängd och har ett 

minimalt underhåll i jämförelse med en fast träbrygga. Ramböll anser därför att 

detta är det alternativ som bäst möter de behov som Mariestads kommun 

efterfrågar och är det alternativ som Ramböll anser att kommunen bör gå vidare 

med. Ser kommunen inget behov av att tillhandahålla två stycken fartygsplatser, 

kan kommunen med fördel anlägga mindre och lättare flytbryggor likt de befintliga 

flytbryggorna i hamnen. Att anlägga mindre och lättare flytbryggor innebär att 

investeringskostnaden blir lägre. Ramböll har dock valt att kostnadsuppskatta 

alternativet med körbara fartygsflytbryggor, vilket presenteras i kapitel 10.    
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7.2 Alternativ 2, Utformning med flytbrygga/ flytande kaj 
 

Alternativ 2 bygger på det liggande förslaget i PM, Tidig studie för möjlig 

utveckling av Mariestads småbåtshamn, daterat 2016-05-16. 

 

Vad gäller befintlig kaj och befintliga slänter och erosionsskydd måste detta 

åtgärdas på samma sätt som presenterats under alternativ 1.  

 

En ny träbrygga anläggs i strandkanten i östlig riktning in mot land se Figur 23. 

Bryggan byggs i två sektioner. Övre sektionen förläggs på samma höjd som 

befintlig omgivande mark och den lägre nivån anpassas utefter de båtar som 

kommer att nyttja bryggan som tilläggningsplats. 

 

 
Figur 23, Träbrygga i plan  

 

Bryggan anläggs på borrade stålrörspålar med ett primärt bärverkssystem av 

stålbalkar, överbyggnad utgörs av träbalkar och trätrall. Konstruktionen har sina 

brister då enbart mindre båtar kan lägga till vid bryggan, vilket innebär att enbart 

ett större fartyg kan ligga i hamnen och då vid den befintliga ”Oljekajen”. Detta 

alternativ anser Ramböll är det alternativ, som ur estetisk synvinkel är det mest 

tilltalande alternativet med tanke på hamnens framtida utveckling. Men då inga 

större fartyg kan nyttja bryggan/kajen anses den inte fylla de behov som 
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Mariestads Kommun har efterfrågat samt att bryggor av denna typ har en relativt 

kort livsläng om ca 25 år förutsatt att inget underhåll har skett.  

7.3 Alternativ 3, Utformning med flytbrygga/ flytkaj samt 
utbyggnation av oljekajen 
 

Även i detta alternativ krävs att befintlig kaj samt befintliga slänter och 

erosionsskydd åtgärdas. Dock tillkommer en hel del fyllnadsmassor. Vid den 

västra vågbrytararmens avslut finns idag en stormpollare vilken är anpassad 

utefter dagens kajlängd. Stormpollaren måste flyttas för att erhålla erforderliga 

trossvinklar då fartygen ligger i hamn. Denna flytt leder till att den västra 

vågbrytararmen behöver förlängas, vilket medför tillkommande fyllnadsmassor.  

 

Detta alternativ är i sin grund identiskt med alternativ 1. Det som skiljer sig 

mellan alternativ 1 och alternativ 3 är att den befintliga kajen förlängs med ca 18 

meter för att skapa mer plats i hamnen för framtida aktörer. Genom att förlänga 

kajen skapas goda förutsättningar för att kunna erbjuda både Kustbevakningen 

och Sjöfartsverket goda förtöjningsmöjligheter inom hamnen.  

 

Utbyggnationen utförs lika med befintlig kaj vilket innebär att kajen kommer vila 

på en främre pålrad och en bakre landbalk vilket bär upp hela kajdäcket. Se Figur 

24 nedan.  

 

   
Figur 23, Alternativ 3 i plan  
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8. Etappindelning av alternativ 1  

Mariestads kommun har efterfrågat om utbyggnationen av hamnen kan ske 

etappvis. Detta ser Ramböll som fullt möjligt, men om kommunens strävan är att 

hamnen ska bli Kustbevakningens hemmahamn anser Ramböll ändå att 

åtgärderna bör utföras i en och samma entreprenad.  

 

Att dela in entreprenaden i etapper kan vara ett alternativ så länge som det inte 

finns någon avsiktsförklaring/avtal om hemmahamn för KBV 051.  

 

Utbyggnationen av hamnen skulle i sådant fall kunna utföras i tre stycken etapper. 

I den första etappen ligger fokus på att reparera befintlig kaj samt att åtgärda 

slänter och erosionsskydd runt om den västra vågbrytararmen. Utöver dessa 

reparationsåtgärder anläggs en flytbrygga om 22,5 meter. Området stängslas in 

ny servicebyggnad byggas för aktörerna i hamnområdet samt att erforderlig el och 

va dras fram till kajen och byggnaden.  

 

I etapp två fokuseras arbeten på att iordningställa marken fram till kajen samt att 

förse ytan med ny beläggning. Det anordnas parkeringsplatser för dels 

Kustbevakningens personal men även för övriga aktörer såsom Sjöfartsverket och 

SSRS.   

 

I etapp tre ligger fokus på att färdigställa hamnen för att kunna verka som en 

hemmahamn för KBV 051. Ytterliggare en flytbrygga om 22,5 meter anläggs. 

Inkoppling av el och va på flytbryggan utförs så att fartyget kan bunkra vatten, 

lämna svart- och gråvatten samt att fartyget kan koppla sig till landström då de 

ligger i hamn. Utöver dessa åtgärder installeras de körbara landgångarna samt att 

befintliga flytbryggor i fritidsbåtshamnen arrangeras om för att öka utrymmet i 

hamnen men även för att höja säkerheten vid in- och utpassage från 

småbåtshamnen.   

 

Etapperna redovisas nedan i en punktlista. 

 

Etapp 1 

 

 Reparation av befintlig kaj  

 Framdragning av el och va 

 Anläggande av servicebyggnad för aktörer 

 Åtgärda slänter och erosionsskydd 

 Anläggande av en flytbrygga om 22,5 meter 

 Installation av körbar landgång 

 Anläggande av stängsel vid infart till hamnområdet 

 

Etapp 2 

 Återställande av mark samt ny beläggning 

 Anläggande av parkeringsplatser 



 
  

 

28 av 32 

 

 

 

Förstudie Myndighetskaj 

Unr 1320026149 
 o

:\
g
o
t1

\s
h
a
\2

0
1
7
\1

3
2
0
0
2
6
1
4
9
\3

_
te

k
n
ik

\m
\d

o
k
u
m

e
n
t\

b
e
s
k
ri

v
n
in

g
a
r\

p
m

_
o
lj
e
k
a
je

n
_
2
0
1
7
-0

4
-2

4
.d

o
c
x
 

Etapp 3 

 

 Anläggande av ytterligaren en 22,5 meters flytbrygga 

 Inkoppling av el och va på flytbryggorna 

 Installation av körbar landgång 

 Arrangera om flytbryggor i fritidsbåtshamnen 
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9. Tidplan 

Tiden för ombyggnation av området på den västra vågbrytararmen till ett 

myndighetsområde har studerats i denna PM. Tiderna mellan alternativ 1 och 2 

skiljer sig inte nämnvärt. Däremot kommer alternativ 3 ta längre tid då en ny kaj 

anläggs. 

 

För alternativ 1 har anläggningstiden uppskattats till 5-6 månader och för 

alternativ 2 6-7 månader. För alternativ 3 där befintlig kaj förlängs med 18 meter 

uppskattas anläggningstiden till ~10 månader.    

 

Tabell 3, Anläggningstider för respektive alternativ 

Anläggningstid 

Alternativ 1 5-6 månader 

Alternativ 2 6-7 månader 

Alternativ 3 ~ 10 månader 
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10. Kostnader  

Kostnadsuppskattningar för de tre alternativen har tagits fram enligt nedan. För 

fullständig överblick av kostnadsuppskattningen se bilaga 4. 

 

Kostnaderna kan variera på grund av konjunktur, val av arbetsmetod etc. Detta är 

inget som Ramböll kan bedöma utan i denna PM har en kvalificerad bedömning av 

kostnader gjorts baserade på normalfall och skrivande stunds konjunktur. 

 

De totala kostnaderna bedöms uppgå till dryga 9,1 miljoner kronor för alternativ 

1, 8,8 miljoner kronor för alternativ 2 samt 13,5 miljoner kronor för alternativ 3 se 

tabeller nedan. 

   

Tabell 4, Kostnadsuppskattning Alternativ med körbara flytbryggor 

Alternativ 1 

Reparation kaj 1 350 000 kr 

Flytbryggor 1 900 000 kr 

Slänter och erosionsskydd 230 000 kr 

Väg 680 000 kr 

Servicebyggnad 2 500 000 kr 

Belysning 50 000 kr 

Arrangera om flytbryggor 600 000 kr 

Summa med 25 % påslag för 

byggherrekostnad samt osäkerhet ~ 9 100 000 kr 

 

Tabell 5, Kostnadsuppskattning Alternativ 2 med träbryggor 

Alternativ 2 

Reparation kaj 1 350 000 kr 

Träbrygga  1 650 000 kr 

Slänter och erosionsskydd 230 000 kr 

Väg 680 000 kr 

Servicebyggnad 2 500 000 kr 

Belysning 50 000 kr 

Arrangera om flytbryggor 600 000 kr 

Summa med 25 % påslag för 

byggherrekostnad samt osäkerhet ~ 8 800 000 kr 
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Tabell 6, Kostnadsuppskattning Alternativ med utbyggnation av befintlig kaj samt 
körbara flytbryggor 

Alternativ 3 

Reparation kaj 1 350 000 kr 

Nybyggnation kaj 3 250 000 kr  

Träbrygga  1 650 000 kr 

Slänter och erosionsskydd 450 000 kr 

Väg 680 000 kr 

Servicebyggnad 2 500 000 kr 

Belysning 50 000 kr 

Arrangera om flytbryggor  600 000 kr 

Summa med 25 % påslag för 

byggherrekostnad samt osäkerhet ~ 13 500 000 kr 
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11. Rekommendationer 

Som tidigare nämnts i denna PM anser Ramböll att Mariestads kommun bör gå 

vidare med alternativ 1. Detta grundar Ramböll på att det fortsatt föreligger 

osäkerheter kring Kustbevakningens vara eller icke vara i Mariestads hamn. 

Utifrån detta alternativ kan Kommunen anpassa hamnen utifrån de behov som 

finns i nuläget, men kan på ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt utöka 

hamnens kapacitet om behovet skulle uppstå.  

 

Innan projektet går vidare in i projekteringsskede måste kontakt tas med 

tänkbara aktörer, och då framförallt kustbevakningen, för att klargöra om det 

finns intresse av att ha Mariestads hamn som en hemmahamn. Finns intresse från 

Kustbevakningens sida att placera sin Vänerverksamhet i Mariestad anser Ramböll 

att man utför Alternativ 1 i en och samma entreprenad, dels för att tillgodose de 

behov som Kustbevakningen har men också för att Kommunen troligtvis kan 

erhålla ett bättre pris om det är en större entreprenad än flera små.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-06-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 282                                                   Dnr 2016/00259  

Uppdrag att projektera en utbyggnad av nordvästra kajen i yttre 
hamnen 

  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska nämnden i uppdrag att projektera för en 
utbyggnad av den före detta så kallade ”oljekajen” i den nordvästra delen av yttre hamnen. 
 
Kostnaden för projektering om ca 350 tkr finansieras inom ramen för upprustning av 
småbåtshamnar projekt 2040. 
 
Arbetsutskottet konstaterar att etableringen är ett viktigt motiv för att hävda att kostnaden 
för utprickningen av farleder även fortsättningsvis ska vara ett statligt ansvar.  

Bakgrund 

Yttre hamnen är med sin småbåtshamn och nyttohamn en viktig del av Mariestad. Med 
många aktörer finns ett behov av att samordna intressen och aktiviteter i hamnområdet. 
Hamnens koppling till Mariestads centrum är även en viktig aspekt att beakta i planering, 
drift och underhåll. Det stråk som går längs Tidans utlopp genom yttre hamnen och vidare 
bort mot Karlsholme har en stor potential med bäring på såväl hamn- som stadsutveckling. 
 
De aktörer som bedriver verksamhet vid den nordvästra kajen är i stort behov av utökad 
yta. Aktörerna är: Räddningstjänsten, Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS), 
Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Kustbevakningen har uttryckt ett riktat intresse för 
att utöka sin närvaro i Mariestads hamn med omedelbar närhet till en viktig del av Vänern. 
En sådan etablering innebär att större kajutrymme och möjligheter till att servicefaciliteter 
krävs. Även SSRS har uttryckt behov av större yta för sin verksamhet. 
 
En projektering av yttre hamnens nordvästra del (kallad Oljekajen) innebär att det 
upprättas en kostnadsbeskrivning och tidsplan för en utbyggnad och framtida. Projektering 
av framdragande av VA via en tryckledning till det aktuella området är redan påbörjad.  
 
För en ändamålsenlig ”myndighetskaj” med plats för viktiga aktörer krävs utfyllnad, 
förstärkning, eventuellt sanering, provborrning, belysning, eventuellt muddring, byggnation 
av förråd och serviceenhet samt erforderliga tillstånd etc. En projektering belyser kostnader 
och ger ett underlag inför framtida ställningstagande.  

Underlag för beslut 

Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson, stadsplanechef Tina 
Karling Hellsvik samt projektchef Johan Bengtsson 2016-06-01, Beslut om uppdrag att 
projektera en utbyggnad av nordvästra kajen (f d så kallade ”oljekajen”) i yttre hamnen. 
 
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Uppdrag att projektera en utbyggnad 
av nordvästra kajen i yttre hamnen.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-06-29 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 282 (forts). 
 

Expedierats till: 
Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 
Projektchef Johan Bengtsson 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 122                                                   Dnr 2017/00013  

Information - revidering av attestlista för tekniska nämndens 
verksamhet 2017 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av den reviderade attestlistan år 2017 för verksamhet 
teknik MTG i enlighet med förslaget.   

Bakgrund 

I början av varje verksamhetsår tas beslut om attestlista för varje nämnd. Attestlistan 
beskriver vilka ordinarie beslutsattestanter och ersättare som får attestera respektive 
verksamhet inom drift- samt investeringsredovisningen. Beslut om förändringar i 
attestlistan under det kommande verksamhetsåret tas av förvaltningschef och delges 
ekonomienheten som information.  

Underlag för beslut 

Attestlista år 2017 för verksamhet Teknik MTG; daterad 2017-01-12, reviderad 2017-
04-19. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Reviderad attestlista för tekniska nämndens verksamhet 2017”.     

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-04-19  
Dnr: 2017/00013   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik 
Elisabeth Westberg, 0501-75 61 02 
elisabeth.a.westberg@mariestad.se 

Tekniska nämnden 

 

Reviderad attestlista för tekniska nämndens 
verksamhet 2017 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av den reviderade attestlistan år 2017 för 
verksamhet teknik MTG i enlighet med förslaget.   

Bakgrund 

I början av varje verksamhetsår tas beslut om attestlista för varje nämnd. 
Attestlistan beskriver vilka ordinarie beslutsattestanter och ersättare som får 
attestera respektive verksamhet inom drift- samt investeringsredovisningen. 
Beslut om förändringar i attestlistan under det kommande verksamhetsåret tas 
av förvaltningschef och delges ekonomienheten som information.  

Underlag för beslut 

Attestlista år 2017 för verksamhet Teknik MTG; daterad 2017-01-12, reviderad 
2017-04-19. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
teknisk chef Michael Nordin ”Reviderad attestlista för tekniska nämndens 
verksamhet 2017”.     
 
 

Elisabeth Westberg 
Verksamhetsekonom 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 
 

 



2017-01-12

Attestlista år 2017 för verksamhet teknik MTG

Attestlista för ordinarie beslutsattestanter och ersättare gällande drift- samt investeringsredovisning. 

Verksamhet teknik

Michael Nordin (t.f. teknisk chef) Elisabeth Westberg (ekonomiavd.)

Ordinarie Ersättare

Ansvar Text Ansvar Vht.kod beslutsattestant beslutsattestant Rev.

20*-22* Verksamhet teknik 25000-82130 Suzanne Michaelsen Gunnarsson, ordf. Sven-Inge Eriksson, förste vice ordf.

20*-22* Verksamhet teknik 25000-82130 Michael Nordin, t.f. teknisk chef Elisabeth Westberg, ekonom (ekonomiavd.)

Administrativa avdelningen

200* Teknisk förvaltning Mariestad 25000, 25500 Michael Nordin, t.f. teknisk chef Elisabeth Westberg, ekonom (ekonomiavd.)

210* Teknisk förvaltning Töreboda 25000, 25500 Michael Nordin, t.f. teknisk chef Elisabeth Westberg, ekonom (ekonomiavd.)

220* Teknisk förvaltning Gullspång 25000, 25500 Michael Nordin, t.f. teknisk chef Elisabeth Westberg, ekonom (ekonomiavd.)

2002 Teknisk förvaltning trafikutr. Mariestad

Projekt avseende 

"BRÅ/LOTS" (vht 25000). Hanna Lamberg, gatuingenjör Michael Nordin, t.f. teknisk chef

VA-avdelningen

201* VA-verksamhet Mariestad 28500, 28900-28903, 54* Michael Nordin, t.f. teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

211* VA-verksamhet Töreboda 28500, 28900-28903, 54* Michael Nordin, t.f. teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

221* VA-verksamhet Gullspång 28500, 28900-28903, 54* Michael Nordin, t.f. teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2010 VA-verksamhet Mariestad 28500, 28900-28903, 54* Michael Nordin, t.f. teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2110 VA-verksamhet Töreboda 28500, 28900-28903, 54* Michael Nordin, t.f. teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2210 VA-verksamhet Gullspång 28500, 28900-28903, 54* Michael Nordin, t.f. teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2011 Enhet Avloppsreningsverk Mariestad 54300, 54700 Owe Ekman, driftchef Avloppsreningsverk MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2111 Enhet Avloppsreningsverk Töreboda 54300, 54700 Owe Ekman, driftchef Avloppsreningsverk MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2211 Enhet Avloppsreningsverk Gullspång 54300, 54700 Owe Ekman, driftchef Avloppsreningsverk MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2012 Rörverkstaden Mariestad

28320, 28325, 28500, 

28700, 28900-28903 Chris Rosén, gruppchef Rörverkstaden Anneli Mattsson, driftchef Ledningsnät MTG

2014 Enhet Vattenverk Mariestad 54100 Lars Hammarberg, driftchef Vattenverk MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2114 Enhet Vattenverk Töreboda 54100 Lars Hammarberg, driftchef Vattenverk MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2214 Enhet Vattenverk Gullspång 54100 Lars Hammarberg, driftchef Vattenverk MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2017 Enhet Ledningsnät Mariestad

28500, 28700, 28900-

28903, 54200, 54220, 

54800 Anneli Mattsson, driftchef Ledningsnät MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2117 Enhet Ledningsnät Töreboda

28500, 28700, 28900-

28903, 54200, 54220, 

54800 Anneli Mattsson, driftchef Ledningsnät MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2217 Enhet Ledningsnät Gullspång

28500, 28700, 28900-

28903, 54200, 54220, 

54800 Anneli Mattsson, driftchef Ledningsnät MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef
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Kart- och mätavdelningen

2040 Kart- och mätverksamhet Mariestad 27300 Göran Persson, kart- och mätchef Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2140 Kart- och mätverksamhet Töreboda 27300 Göran Persson, kart- och mätchef Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2240 Kart- och mätverksamhet Gullspång 27300 Göran Persson, kart- och mätchef Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Driftavdelningen VA och Gata

205* Gatuverksamhet Mariestad 14000-82130 Michael Nordin, t.f. teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

215* Gatuverksamhet Töreboda 16000-82130 Michael Nordin, t.f. teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

225* Gatuverksamhet Gullspång 28320-82130 Michael Nordin, t.f. teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2050 Gatuverksamhet Mariestad

14000, 14100, 14150, 

14200, 16000, 21400, 

23100, 28320, 28323-25, 

28500, 28511, 28600, 

28700, 28900-03, 28905, 

31000-50, 31510-30, 

32400, 33100, 41000, 

41100, 41210-20, 42330, 

42900, 42920-30, 82110, 

82130 Michael Nordin, t.f. teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2150 Gatuverksamhet Töreboda

16000, 28320, 28323, 

28325, 28500, 28600, 

28700, 28900-03, 31000-

40, 31060, 31500-30, 

32400, 33100, 41000, 

82130 Michael Nordin, t.f. teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2250 Gatuverksamhet Gullspång

28320, 28325, 28500, 

28700, 28900-03, 31000-

40, 31060, 31500-10, 

31530, 32400, 33100, 

41000, 42330, 82130 Michael Nordin, t.f. teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2053 Enhet Gata/Hamn Mariestad

14000, 14100, 14150, 

14200, 16000, 21400, 

28320, 28323-28325, 

28500, 28511, 28600, 

28700, 28900-28903, 

28905, 31000-31040, 31510-

30, 32400, 42330, 42900, 

42920, 82110, 82130 Jan-Olof Lundgren, driftchef Gata/Hamn MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2153 Enhet Gata Töreboda

16000, 28320, 28323, 

28325, 28500, 28600, 

28700, 28900-28903, 31000-

31040, 31060, 31500-30, 

82130 Jan-Olof Lundgren, driftchef Gata/Hamn MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2253 Enhet Gata Gullspång

28320, 28325, 28500, 

28700, 28900-28903, 31000-

31040, 31060, 32400, 

31500-30, 82130 Jan-Olof Lundgren, driftchef Gata/Hamn MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2056 Enhet Park Mariestad

28325, 41000, 41100, 

41200, 41220 Jan Larsson, driftchef Park MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2156 Enhet Park Töreboda

28325, 41000, 41100, 

41200, 41220 Jan Larsson, driftchef Park MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef
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2256 Enhet Park Gullspång

28325, 41000, 41100, 

41200, 41220 Jan Larsson, driftchef Park MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2057 Serviceenhet Park Mariestad

28320, 41000, 41100, 

41200, 41220 Jan Larsson, driftchef Park MTG Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2058 Serviceenhet Gata/Hamn Mariestad

28320, 28323, 28500, 

28700, 28900-28903 Jan-Olof Lundgren, driftchef Gata/Hamn Mariestad Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2158 Serviceenhet VA och Gata Töreboda

28320, 28323, 28500, 

28700, 28900-28903 Pär Nilsson, gruppchef VA och Gata Töreboda Jan-Olof Lundgren, driftchef Gata/Hamn MTG

2258 Serviceenhet VA och Gata Gullspång

28320, 28323, 28500, 

28700, 28900-28903 Håkan Gustavsson, gruppchef VA och Gata Gullspång Anneli Mattsson, driftchef Ledningsnät MTG

Projektavdelningen VA och Gata

206* Projektverksamhet ledning VA och Gata Mariestad 28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad Michael Nordin, t.f. teknisk chef

216* Projektverksamhet ledning VA och Gata Töreboda 28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Töreboda Michael Nordin, t.f. teknisk chef

226* Projektverksamhet ledning VA och Gata Gullspång 28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Gullspång Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2060 Projektverksamhet ledning VA och Gata Mariestad 28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2160 Projektverksamhet ledning VA och Gata Töreboda 28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Töreboda Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2260 Projektverksamhet ledning VA och Gata Gullspång 28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Gullspång Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2061 Produktionsverksamhet VA och Gata Mariestad 28320, 28325, 28900-28903 Conny Johansson, produktionsledare VA och Gata Mariestad Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2161 Produktionsverksamhet VA och Gata Töreboda 28320, 28325, 28900-28903 Conny Johansson, produktionsledare VA och Gata  Töreboda Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2261 ProduktionsverksamhetVA och Gata Gullspång 28320, 28325, 28900-28903 Conny Johansson, produktionsledare VA och Gata Gullspång Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2062 Projektverksamhet 1 VA och Gata Mariestad 28325, 28900-28903 Björn Isvi, projektledare 1 VA och Gata Mariestad Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2162 Projektverksamhet 1 VA och Gata Töreboda 28325, 28900-28903 Björn Isvi, projektledare 1 VA och Gata Töreboda Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2262 Projektverksamhet 1 VA och Gata Gullspång 28325, 28900-28903 Björn Isvi, projektledare 1 VA och Gata Gullspång Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

Fastighetsavdelningen

207* Fastighetsverksamhet Mariestad 11200-45900 Fastighetschef, Bo Theorén Magnus Persson, förvaltare 

217* Fastighetsverksamhet Töreboda 11200-45900 Fastighetschef, Bo Theorén Jim Gustavsson, förvaltare

227* Fastighetsverksamhet Gullspång 26442-45900 Fastighetschef, Bo Theorén Jim Gustavsson, förvaltare

2070 Fastighetsverksamhet Mariestad 11200-45900 Fastighetschef, Bo Theorén Magnus Persson, förvaltare 

2170 Fastighetsverksamhet Töreboda 11200-45900 Fastighetschef, Bo Theorén Jim Gustavsson, förvaltare

2270 Fastighetsverksamhet Gullspång 26442-45900 Fastighetschef, Bo Theorén Jim Gustavsson, förvaltare

2071 El- och larmverksamhet Mariestad 11200-45900 Thony Alvenfors, el- och larmansvarig Magnus Persson, förvaltare 

2171 El- och larmverksamhet Töreboda 11200-45900 Thony Alvenfors, el- och larmansvarig Jim Gustavsson, förvaltare

2271 El- och larmverksamhet Gullspång 26442-45900 Thony Alvenfors, el- och larmansvarig Jim Gustavsson, förvaltare

2073 Energiverksamhet Mariestad 11200-45900 Dan Hjalmarsson, VVS-ingenjör Magnus Persson, förvaltare 

2173 Energiverksamhet Töreboda 11200-45900 Dan Hjalmarsson, VVS-ingenjör Jim Gustavsson, förvaltare
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2273 Energiverksamhet Gullspång 26442-45900 Dan Hjalmarsson, VVS-ingenjör Jim Gustavsson, förvaltare

2074 Fastighetsadministration Mariestad 11200-45900 Maritha Johansson, assistent Magnus Persson, förvaltare 

2075 Förvaltare fastighet Mariestad 11200-45900 Magnus Persson, förvaltare Fastighetschef, Bo Theorén

2175 Förvaltare fastighet Töreboda 11200-45900 Jim Gustavsson, förvaltare Fastighetschef, Bo Theorén

2275 Förvaltare fastighet Gullspång 26442-45900 Jim Gustavsson, förvaltare Fastighetschef, Bo Theorén

2076 Projektledare 1 fastighet Mariestad 11200-45900 Ulf Johansson, projektledare Fastighetschef, Bo Theorén

2176 Projektledare 1 fastighet Töreboda 11200-45900 Ulf Johansson, projektledare Fastighetschef, Bo Theorén

2276 Projektledare 1 fastighet Gullspång 26442-45900 Ulf Johansson, projektledare Fastighetschef, Bo Theorén

2077 Projektledare 2 fastighet Mariestad 11200-45900 Thomas Johnsson, projektledare Fastighetschef, Bo Theorén

2177 Projektledare 2 fastighet Töreboda 11200-45900 Thomas Johnsson, projektledare Fastighetschef, Bo Theorén

2277 Projektledare 2 fastighet Gullspång 26442-45900 Thomas Johnsson, projektledare Fastighetschef, Bo Theorén

2179 Bostadsanpassning Töreboda 28400 Fastighetschef, Bo Theorén Jim Gustavsson, förvaltare

2279 Bostadsanpassning Gullspång 28400 Fastighetschef, Bo Theorén Jim Gustavsson, förvaltare

Städavdelningen

209* Städverksamhet Mariestad 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

219* Städverksamhet Töreboda 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

229* Städverksamhet Gullspång 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

2090 Städverksamhet Mariestad 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

2190 Städverksamhet Töreboda 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

2290 Städverksamhet Gullspång 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

2095 Städområde Mariestad 28920 Merja Virta, driftledare Christina Peterson, städchef

2195 Städområde Töreboda 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

2295 Städområde Gullspång 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare
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Verksamhet teknik
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20*-22* Verksamhet teknik 25000-82130 Suzanne Michaelsen Gunnarsson, ordf. Sven-Inge Eriksson, förste vice ordf.

20*-22* Verksamhet teknik 25000-82130 Michael Nordin, teknisk chef Elisabeth Westberg, ekonom (ekonomiavd.)

Administrativa avdelningen

200* Teknisk förvaltning Mariestad 25000, 25500 Michael Nordin, teknisk chef Elisabeth Westberg, ekonom (ekonomiavd.)

210* Teknisk förvaltning Töreboda 25000, 25500 Michael Nordin, teknisk chef Elisabeth Westberg, ekonom (ekonomiavd.)

220* Teknisk förvaltning Gullspång 25000, 25500 Michael Nordin, teknisk chef Elisabeth Westberg, ekonom (ekonomiavd.)

2002 Teknisk förvaltning trafikutr. Mariestad

Projekt avseende 

"BRÅ/LOTS" (vht 25000). Hanna Lamberg, enhetschef gata/trafik Michael Nordin, teknisk chef

VA-avdelningen

201* VA-verksamhet Mariestad 28500, 28900-28903, 54* Michael Nordin, teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

211* VA-verksamhet Töreboda 28500, 28900-28903, 54* Michael Nordin, teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

221* VA-verksamhet Gullspång 28500, 28900-28903, 54* Michael Nordin, teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2010 VA-verksamhet Mariestad 28500, 28900-28903, 54* Michael Nordin, teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2110 VA-verksamhet Töreboda 28500, 28900-28903, 54* Michael Nordin, teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2210 VA-verksamhet Gullspång 28500, 28900-28903, 54* Michael Nordin, teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2011 Enhet Anläggning- och underhåll VA-verk Mariestad 54100, 54300, 54700 Owe Ekman, anläggnings- och underhållschef VA-verk MTG Michael Nordin, teknisk chef X

2111 Enhet Anläggning- och underhåll VA-verk Töreboda 54100, 54300, 54700 Owe Ekman, anläggnings- och underhållschef VA-verk MTG Michael Nordin, teknisk chef X

2211 Enhet Anläggning- och underhåll VA-verk Gullspång 54100, 54300, 54700 Owe Ekman, anläggnings- och underhållschef VA-verk MTG Michael Nordin, teknisk chef X

2012 VA-drift Mariestad

28320, 28325, 28500, 

28700, 28900-28903 Chris Rosén, arbetsledare VA-drift Jan-Olof Lundgren, serviceenhetschef MTG X

2014 Enhet Produktion VA-verk Mariestad 54100, 54300, 54700 Lars Hammarberg, produktionschef VA-verk MTG Michael Nordin, teknisk chef X

2114 Enhet Produktion VA-verk Töreboda 54100, 54300, 54700 Lars Hammarberg, produktionschef VA-verk MTG Michael Nordin, teknisk chef X

2214 Enhet Produktion VA-verk Gullspång 54100, 54300, 54700 Lars Hammarberg, produktionschef VA-verk MTG Michael Nordin, teknisk chef X

2017 Enhet Ledningsnät Mariestad

28500, 28700, 28900-

28903, 54200, 54220, 

54800 Simon Ravik,  enhetschef Ledningsnät MTG Mats Lindgren, utredningsingenjör X

2117 Enhet Ledningsnät Töreboda

28500, 28700, 28900-

28903, 54200, 54220, 

54800 Simon Ravik,  enhetschef Ledningsnät MTG Mats Lindgren, utredningsingenjör X

2217 Enhet Ledningsnät Gullspång

28500, 28700, 28900-

28903, 54200, 54220, 

54800 Simon Ravik,  enhetschef Ledningsnät MTG Mats Lindgren, utredningsingenjör X
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Kart- och mätavdelningen

2040 Kart- och mätverksamhet Mariestad 27300 Göran Persson, kart- och mätchef Michael Nordin, teknisk chef

2140 Kart- och mätverksamhet Töreboda 27300 Göran Persson, kart- och mätchef Michael Nordin, teknisk chef

2240 Kart- och mätverksamhet Gullspång 27300 Göran Persson, kart- och mätchef Michael Nordin, teknisk chef

Driftavdelningen VA och Gata

205* Gatuverksamhet Mariestad 14000-82130 Michael Nordin, teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

215* Gatuverksamhet Töreboda 16000-82130 Michael Nordin, teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

225* Gatuverksamhet Gullspång 28320-82130 Michael Nordin, teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2050 Gatuverksamhet Mariestad

14000, 14100, 14150, 

14200, 16000, 21400, 

23100, 28320, 28323-25, 

28500, 28511, 28600, 

28700, 28900-03, 28905, 

31000-50, 31510-30, 

32400, 33100, 41000, 

41100, 41210-20, 42330, 

42900, 42920-30, 82110, 

82130 Michael Nordin, teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2150 Gatuverksamhet Töreboda

16000, 28320, 28323, 

28325, 28500, 28600, 

28700, 28900-03, 31000-

40, 31060, 31500-30, 

32400, 33100, 41000, 

82130 Michael Nordin, teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2250 Gatuverksamhet Gullspång

28320, 28325, 28500, 

28700, 28900-03, 31000-

40, 31060, 31500-10, 

31530, 32400, 33100, 

41000, 42330, 82130 Michael Nordin, teknisk chef Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2052 Enhet Gata/trafik Mariestad

16000, 28325, 31000-

31040, 31510-30, 32400, 

33100, 82110, 82130 Hanna Lamberg, enhetschef Gata/trafik Michael Nordin, teknisk chef X

2152 Enhet Gata/trafik Töreboda

16000, 28325, 31000-

31040, 31510-30, 32400, 

33100, 82110, 82130 Hanna Lamberg, enhetschef Gata/trafik Michael Nordin, teknisk chef X

2252 Enhet Gata/trafik Gullspång

16000, 28325, 31000-

31040, 31510-30, 32400, 

33100, 82110, 82130 Hanna Lamberg, enhetschef Gata/trafik Michael Nordin, teknisk chef X

2053 Serviceenhet VA/Gata Mariestad

28320, 28323-28325, 

28500, 28511, 28700, 

28900-28903, 28905 Jan-Olof Lundgren, serviceenhetschef MTG Michael Nordin, teknisk chef X

2153 Serviceenhet VA/Gata Töreboda

28320, 28323, 28325, 

28500, 28600, 28700, 

28900-28903 Jan-Olof Lundgren, serviceenhetschef MTG Michael Nordin, teknisk chef X
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2253 Serviceenhet VA/Gata Gullspång

28320, 28325, 28500, 

28700, 28900-28903 Jan-Olof Lundgren, serviceenhetschef MTG Michael Nordin, teknisk chef X

2056 Enhet Park Mariestad

14000, 14100, 14150, 

14200, 28325, 28600, 

41000, 41100, 41200, 

41220, 42330, 42900, 

42920 Jan Larsson, driftchef Park MTG Michael Nordin, teknisk chef X

2156 Enhet Park Töreboda

28325, 41000, 41100, 

41200, 41220 Jan Larsson, driftchef Park MTG Michael Nordin, teknisk chef X

2256 Enhet Park Gullspång

28325, 41000, 41100, 

41200, 41220 Jan Larsson, driftchef Park MTG Michael Nordin, teknisk chef X

2057 Serviceenhet Park Mariestad 28320, 28900-28903 Jan Larsson, driftchef Park MTG Michael Nordin, teknisk chef X

2058 Gatudrift Mariestad 28320, 28323, 28900-28903 Jan-Olof Lundgren, serviceenhetschef MTG Michael Nordin, teknisk chef

2158 VA-, gatu- och parkdrift Töreboda

28320, 28323, 28500, 

28700, 28900-28903 Pär Nilsson, arbetsledare VA/Gata/Park Töreboda Jan-Olof Lundgren, serviceenhetschef MTG

2258 VA-, gatu- och parkdrift Gullspång

28320, 28323, 28500, 

28700, 28900-28903 Håkan Gustavsson, arbetsledare VA/Gata/Park Gullspång Simon Ravik, driftchef Ledningsnät MTG X

Projektavdelningen VA och Gata

206* Projektverksamhet ledning VA och Gata Mariestad 28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad Michael Nordin, teknisk chef

216* Projektverksamhet ledning VA och Gata Töreboda 28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Töreboda Michael Nordin, teknisk chef

226* Projektverksamhet ledning VA och Gata Gullspång 28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Gullspång Michael Nordin, teknisk chef

2060 Projektverksamhet ledning VA och Gata Mariestad 28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad Michael Nordin, teknisk chef

2160 Projektverksamhet ledning VA och Gata Töreboda 28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Töreboda Michael Nordin, teknisk chef

2260 Projektverksamhet ledning VA och Gata Gullspång 28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Gullspång Michael Nordin, teknisk chef

2061 Produktionsverksamhet 1 VA och Gata Mariestad 28320, 28325, 28900-28903 Conny Johansson, produktionsledare 1 VA och Gata Mariestad Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2161 Produktionsverksamhet 1 VA och Gata Töreboda 28320, 28325, 28900-28903 Conny Johansson, produktionsledare 1 VA och Gata  Töreboda Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2261 Produktionsverksamhet 1 VA och Gata Gullspång 28320, 28325, 28900-28903 Conny Johansson, produktionsledare 1 VA och Gata Gullspång Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2062 Projektverksamhet 1 VA och Gata Mariestad 28325, 28900-28903 Björn Isvi, projektledare 1 VA och Gata Mariestad Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2162 Projektverksamhet 1 VA och Gata Töreboda 28325, 28900-28903 Björn Isvi, projektledare 1 VA och Gata Töreboda Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2262 Projektverksamhet 1 VA och Gata Gullspång 28325, 28900-28903 Björn Isvi, projektledare 1 VA och Gata Gullspång Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2063 Produktionsverksamhet 2 VA och Gata Mariestad 28325, 28900-28903 Joacim Eriksson, produktionsledare 2 VA och Gata Mariestad Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad X

2163 Produktionsverksamhet 2 VA och Gata Töreboda 28325, 28900-28903 Joacim Eriksson, produktionsledare 2 VA och Gata Töreboda Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad X

2263 Produktionsverksamhet 2 VA och Gata Gullspång 28325, 28900-28903 Joacim Eriksson, produktionsledare 2 VA och Gata Gullspång Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad X

2064 Projektverksamhet 2 VA och Gata Mariestad 28325, 28900-28903 Fredrik Wallin, projektledare 2 VA och Gata Mariestad Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad X

2164 Projektverksamhet 2 VA och Gata Töreboda 28325, 28900-28903 Fredrik Wallin, projektledare 2 VA och Gata Töreboda Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad X

2264 Projektverksamhet 2 VA och Gata Gullspång 28325, 28900-28903 Fredrik Wallin, projektledare 2 VA och Gata Gullspång Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad X

Fastighetsavdelningen

207* Fastighetsverksamhet Mariestad 11200-45900 Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk chef Magnus Persson, förvaltare X

217* Fastighetsverksamhet Töreboda 11200-45900 Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk chef Jim Gustavsson, förvaltare X

227* Fastighetsverksamhet Gullspång 26442-45900 Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk chef Jim Gustavsson, förvaltare X
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Ansvar Text Ansvar Vht.kod beslutsattestant beslutsattestant Rev.

2070 Fastighetsverksamhet Mariestad 11200-45900 Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk chef Magnus Persson, förvaltare X

2170 Fastighetsverksamhet Töreboda 11200-45900 Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk chef Jim Gustavsson, förvaltare X

2270 Fastighetsverksamhet Gullspång 26442-45900 Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk chef Jim Gustavsson, förvaltare X

2071 El- och larmverksamhet Mariestad 11200-45900 Thony Alvenfors, el- och larmansvarig Magnus Persson, förvaltare 

2171 El- och larmverksamhet Töreboda 11200-45900 Thony Alvenfors, el- och larmansvarig Jim Gustavsson, förvaltare

2271 El- och larmverksamhet Gullspång 26442-45900 Thony Alvenfors, el- och larmansvarig Jim Gustavsson, förvaltare

2073 Energiverksamhet Mariestad 11200-45900 Dan Hjalmarsson, VVS-ingenjör Magnus Persson, förvaltare 

2173 Energiverksamhet Töreboda 11200-45900 Dan Hjalmarsson, VVS-ingenjör Jim Gustavsson, förvaltare

2273 Energiverksamhet Gullspång 26442-45900 Dan Hjalmarsson, VVS-ingenjör Jim Gustavsson, förvaltare

2074 Fastighetsadministration Mariestad 11200-45900 Maritha Johansson, assistent Magnus Persson, förvaltare 

2075 Förvaltare fastighet Mariestad 11200-45900 Magnus Persson, förvaltare 

Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk 

chef X

2175 Förvaltare fastighet Töreboda 11200-45900 Jim Gustavsson, förvaltare

Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk 

chef X

2275 Förvaltare fastighet Gullspång 26442-45900 Jim Gustavsson, förvaltare

Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk 

chef X

2076 Projektledare 1 fastighet Mariestad 11200-45900 Ulf Johansson, projektledare

Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk 

chef X

2176 Projektledare 1 fastighet Töreboda 11200-45900 Ulf Johansson, projektledare

Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk 

chef X

2276 Projektledare 1 fastighet Gullspång 26442-45900 Ulf Johansson, projektledare

Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk 

chef X

2077 Projektledare 2 fastighet Mariestad 11200-45900 Thomas Johnsson, projektledare

Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk 

chef X

2177 Projektledare 2 fastighet Töreboda 11200-45900 Thomas Johnsson, projektledare

Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk 

chef X

2277 Projektledare 2 fastighet Gullspång 26442-45900 Thomas Johnsson, projektledare

Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk 

chef X

2179 Bostadsanpassning Töreboda 28400 Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk chef Jim Gustavsson, förvaltare X

2279 Bostadsanpassning Gullspång 28400 Vakant fastighetschef, attesteras tillsvidare av teknisk chef Jim Gustavsson, förvaltare X

Städavdelningen

209* Städverksamhet Mariestad 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

219* Städverksamhet Töreboda 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

229* Städverksamhet Gullspång 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

2090 Städverksamhet Mariestad 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

2190 Städverksamhet Töreboda 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

2290 Städverksamhet Gullspång 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

2095 Städområde Mariestad 28920 Merja Virta, driftledare Christina Peterson, städchef

2195 Städområde Töreboda 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare

2295 Städområde Gullspång 28920 Christina Peterson, städchef Merja Virta, driftledare



VERKSAMHETSKODER INOM VERKSAMHET TEKNIK, MTG

Verksamhet Text Verksamhet Text

Administrativa avdelningen 28600 Tekn. kontorets verkstad 

25000 Teknisk nämnd            

25500 Teknisk administration             28700 Arb.mask/transportmedel  

VA-avdelningen 28901 Arbetsordervht (KomMa)

28901 Arbetsordervht (Komma) 28902 Pågående arbete (KomMa)

28903 Internfakturor (Komma) 28903 Internfakturor (KomMa)

28905 Bilpool Komma

54000 Administration VA-verk   

31000 Gator               

54100 Produktion av vatten     31010 Barmarksunderhåll        

31020 Vinterväghållning        

54200 VA-ledningar             31030 Barmarksrenhållning      

54220 Utredningar och register 31040 Dagvattenavledning 

31050 Asfaltavtal

54300 Reningsverk              31060 Beläggningsunderhåll

54400 VA ej avgiftsgrundande   31500 Offentlig belysning      

31510 Energi                   

54600 VA-avgifter              31520 Underhåll enligt avtal      

54610 Intäkter dagvatten 31530 Övrigt utöver avtal      

54700 Pumpstationer            32400 Parkering                

54800 Besiktning o mätn. abonnenter 33100 Bidrag enskilda vägar    

41000 Parkunderhåll            

Kart- och mätavdelningen

27300 Kart- och mätverksamhet 41100 Lekplatser               

Gatuavdelningen 41200 Offentliga konstverk     

14000 Hamnadministration       41220 Flaggning                

14100 Egentlig hamnrörelse     42330 Övriga friluftsbad

14150 Gästhamnen

42900 Småbåtshamnar            

14200 Lossn- o lastn.anordning 42920 Norra hamnen

14210 Drift och underhåll

82110 Tipplatser (samt brandposter)         

16000 Salutorg 82130 Skrotbilar

21400 Skärgård

23100 Småhustomter

28320 Yrkesarbetare gatuavdelningen

28323 Skyddskläder             

28324 Övriga kostnader         

28325 Tjänstemannalöner VA/Gata

28500 Förrådshantering

28511 Fakturakunder (KomMa)



Verksamhet Text Verksamhet Text

Fastighetsavdelningen 

11200 Tillhandahållande av lokaler   43800 Turistbyrå

26442 Skolfastigheter  45900 Samlingslokaler          

26542 Skolfastigheter, gymnasiet   Städavdelningen

26552 Skolfastigheter, universitetet  28920 Lokalvård                

27100 Hyresfastigheter         

27700 Äldreboenden

27710 Egna äldreboenden

27720 Förhyrda äldreboenden

27740 Vårdcentraler

28200 Förvaltningsfastigheter  

28210 Förvaltningsbyggnader    

28222 Förskolor                   

28230 Fritidsgårdslokaler      

28240 Idrottslokaler           

28250 Lokaler kost och städ

28275 LSS-bostäder

28291 Uthyrning Residenset

28299 Avvecklingsfastigheter     

28321 Personal drift och underhåll

28323 Skyddskläder             

28324 Övriga kostnader         

28327 Tjänstemannalöner fastighet

28400 Bostadsanpassningsbidrag 

28500 Förrådshantering

28720 Transportmedel           

28900 Arbetsorder  

42100 Anläggningar för utomhusidrott  

42110 Föreningsbidrag

42200 Isstadion                

42330 Övriga friluftsbad        

42400 Sporthallar/ridhus       

42500 Snapens friluftsgård     

43100 Ekuddens bad och camping 

43110 Gästhamn Töreboda

43600 Serviceanläggning        

43700 Vandrarhem               



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 123                                                   Dnr 2017/00221  

Begäran om förflyttning av investeringsmedel från år 2017 till år 
2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta investeringsmedel 
från år 2017 till år 2018 för fyra projekt. För projekt 1752 ” VA-plan 2017-2026: 
Överföringsledning Sjötorp-Askevik (inkl. Moviken)” flyttas 16 000 tkr, för projekt 
1753 ”Sjötorps ARV, kapacitetsförbättrande åtgärder” flyttas 3 500 tkr, för projekt 
2493 ”Ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola” flyttas 14 000 tkr och för 
projekt 2545 ”Kronopark, ny förskola” flyttas 7 000 tkr.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut Ksau § 123/2017 (2017-04-04) gett 
ekonomichefen i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag med förslag till vilka 
investeringsprojekt som kan överföras från innevarande år till år 2018. Verksamhet 
teknik har sammanställt nedanstående förslag på projekt med medföljande 
budgetbelopp som kan flyttas till år 2018: 

   Budget 2017 Flyttas till 2018 
 
Projekt 1752 ”VA-plan 2017-2026:  
Överföringsledning Sjötorp-Askevik  
(inkl. Moviken)”  17 000 16 000 
 

Projekt 1753 ”Sjötorps ARV, kapacitets- 
förbättrande åtgärder”  4 000 3 500 
 

Projekt 2493 ”Ombyggnad av Flitiga  
Lisans skola till förskola”  28 280 14 000 
 

Projekt 2545 ”Kronopark, ny förskola” 10 400 7 000 
 
 
Total summa att förflytta till år 2018:  40 500  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin  ”Begäran om förflyttning av investeringsmedel från år 2017 till 
år 2018”.    
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 123 (forts.)                                                  Dnr 2017/00221  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-08  
Dnr: 2017/00221   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Begäran om förflyttning av investeringsmedel 
från år 2017 till år 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta 
investeringsmedel från år 2017 till år 2018 för fyra projekt. För projekt 1752 ” 
VA-plan 2017-2026: Överföringsledning Sjötorp-Askevik (inkl. Moviken)” 
flyttas 16 000 tkr, för projekt 1753 ”Sjötorps ARV, kapacitetsförbättrande 
åtgärder” flyttas 3 500 tkr, för projekt 2493 ”Ombyggnad av Flitiga Lisans skola 
till förskola” flyttas 14 000 tkr och för projekt 2545 ”Kronopark, ny förskola” 
flyttas 7 000 tkr.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut Ksau § 123 (2017-04-04) 

gett ekonomichefen i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag med 

förslag till vilka investeringsprojekt som kan överföras från 

innevarande år till år 2018. Verksamhet teknik har sammanställt 

nedanstående förslag på projekt med medföljande budgetbelopp som 

kan flyttas till år 2018: 

  Budget 2017 Flyttas till 2018 

 

Projekt 1752 ”VA-plan 2017-2026:  

Överföringsledning Sjötorp-Askevik  

(inkl. Moviken)”  17 000 16 000 

Projekt 1753 ”Sjötorps ARV, kapacitets- 

förbättrande åtgärder”  4 000 3 500 

Projekt 2493 ”Ombyggnad av Flitiga  

Lisans skola till förskola”  28 280 14 000 

Projekt 2545 ”Kronopark, ny förskola” 10 400 7 000 

 

Total summa att förflytta till år 2018:  40 500 
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
teknisk chef Michael Nordin  ”Begäran om förflyttning av investeringsmedel 
från år 2017 till år 2018”.    
 
 

Elisabeth Westberg 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Mariestad  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 124                                                   Dnr 2017/00005  

Förslag till åtgärdsplan i samband underskott prognos 1, 
driftbudget Gullspång  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner föreslagna åtgärder för att balansera upp det prognostiserade 
underskottet i prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun. Den 
skattefinansierade verksamheten beräknas att göra ett underskott i förhållande till budget, 
inkl. bostadsanpassningsverksamheten om 300 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att 
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för Allmänna utskottet. 

I samband med den ekonomiska uppföljningen i Prognos 1 prognostiserades ett 
underskott om 300 tkr gällande gatuverksamheten. 

Verksamhet teknik har upprättat en åtgärdsplan för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun  

Underlag för beslut 

Förslag åtgärder för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Förslag åtgärder gällande Prognos 1 driftbudget 2017, 
Gullspångs kommun”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-04  
Dnr: 2017/00005   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Förslag åtgärder gällande Prognos 1 driftbudget 
2017, Gullspångs kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner föreslagna åtgärder för att balansera upp det 
prognostiserade underskottet i Prognos 1 för tekniska nämndens 
driftbudget i Gullspångs kommun. Den skattefinansierade 
verksamheten beräknas att göra ett underskott i förhållande till budget, 
inkl. bostadsanpassningsverksamheten om 300 tkr. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i 
nivå med budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta 
en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en 
budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för Allmänna utskottet. 

 
I samband med den ekonomiska uppföljningen i Prognos 1 prognostiserades 
ett underskott om 300 tkr gällande gatuverksamheten. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat en åtgärdsplan för tekniska 
nämndens driftbudget i Gullspångs kommun  

Underlag för beslut 

Förslag åtgärder för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
och teknisk chef Michael Nordin ”Förslag åtgärder gällande Prognos 1 
driftbudget 2017, Gullspångs kommun”.      
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Cathrin Hurtig Andersson 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-03  
Dnr: 2017 
Sida: 1 (1) 

 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Åtgärder för att minska det prognostiserade 
underskottet 2017, Gullspångs kommun 

Åtgärder 

Investeringsuppdrag. 
Förvaltningen har tittat över investeringsuppdragen för 2017 och bedömningen 
är att uppdragen kommer att ligga på en högre nivå, än den förväntade 
budgeterade intäktsnivån, vilket beräknas motsvara ca 100-200 tkr. i högre 
intäkter.  
 
Bidrag Enskilda vägar. 
Kostnaden för bidrag Enskilda vägar bedöms ligga på en ngt lägre nivå 2017, 
vilket lämnar kvar ett utrymme om ca 50 tkr.  
 
Vakans. 
Under året kommer det att uppstå en vakans inom Gata Gullspång, innan 
tjänsten är tillsatt kommer även det att skapa ett visst utrymme. 
 
Åtgärderna kommer att minska det prognostiserade underskottet om ca 150 tkr, 
lägre kostnader för bidrag till Enskilda vägar med 50 tkr., återstår 100 tkr. Dock 
pågår ett kontinuerligt arbete med att minska verksamhetens kostnader samt 
öka intäkterna, vilket gör att vi räknar med att ändock att vara i balans vid årets 
slut.     
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Controller  

Michael Nordin 
Chef vht Teknik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 77                                                   Dnr 2017/00005  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1, 
Gullspångs kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun och uppdrar samtidigt åt verksamhet teknik att upprätta ett 
förslag till åtgärdplan då den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett 
underskott i förhållande till budget, inklusive bostadsanpassningsverksamheten om 
300 tkr.  

Tekniska nämnden anser att bidrag för enskilda vägar bör förstärkas i tekniska 
nämndens budgetram då nuvarande budget inte är tillräcklig.    

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget.  
 
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från 
budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska 
vidtas för att uppnå en budget i balans. 

Handlingsplanen ska presenteras för Allmänna utskottet. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget 
i Gullspångs kommun.    

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med tillägget ”Tekniska nämnden 
anser att bidrag för enskilda vägar bör förstärkas i tekniska nämndens budgetram då 
nuvarande budget inte är tillräcklig. 

Behandling på sammanträdet 

Gunnar Bohlin (M) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet ”Tekniska 
nämnden anser att bidrag för enskilda vägar bör förstärkas i tekniska nämndens 
budgetram då nuvarande budget inte är tillräcklig”. 
 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till 
beslut samt Bohlins (M) och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslagen.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 77 (forts.)                                                   Dnr 2017/00005  

Underlag för beslut 

Prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 1, Gullspångs kommun”.     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 125                                                   Dnr 2017/00196  

Remiss Motion angående vassröjning i Otterbäcken 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden yttrar sig enlig följande: 

”Tekniska nämnden har utrett de delar i motionen som berör tekniska nämndens 
ansvarsområde och lämnar yttranden på följande: 

Från motionen 

– Att vassröjning utförs i samråd med lokal kunskap, biologiska förutsättningar och vid rätt 
tidpunkt 

Yttrande 

– Tekniska nämnden välkomnar samråd med lokal kunskap dock saknas idag möjligheten att 
utföra vassröjning utifrån den mest optimala tidpunkten och den biologiska förutsättningen då de 
entreprenörer som är aktiva på marknaden behöver ha framförhållning och har oftast en orderkö. 

Från motionen 

– Att utreda möjligheterna att skaffa egen utrustning som kan hanteras av lokala aktörer som 
fiskare, Kooperativet eller annan. (vasskärare som monteras på en befintlig båt). Vi har då 
möjlighet att röja vid optimal tidpunkt och förhoppningsvis till en lägre kostnad 

Yttrande 

– Att anskaffa en egen utrustning skulle kunna vara aktuellt ur ett MTG-perspektiv, men att låta 
utrustningen hanteras av personal som inte är anställda och försäkrade av kommunen är inte 
aktuellt. Som motionären också skriver så varierar vassbekämpningsbehovet över tid och det är av 
den anledningen svårt att få ekonomi på egen utrusning då beläggningen behöver vara hög. Det 
behövs flertalet utrustningar/båtar. En sak är att klippa en annan är att samla upp och 
transportera bort.    

Bakgrund 

Eric Mellberg (M) har till Kommunfullmäktige i Gullspång inkommit med en motion 
angående vassröjning i Otterbäcken. Motionen tar upp flera punkter omkring 
vassröjningen i Otterbäcken, men också vassröjning generellt i Gullspångs kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2017-03-27 överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan sänt motionen på 
remiss till tekniska nämnden för yttrande. Verksamhet teknik har läst igenom 
motionen och utrett vissa av frågeställningarna och ger följande förslag till yttrande: 

”Tekniska nämnden har utrett de delar i motionen som berör tekniska nämndens 
ansvarsområde och lämnar yttranden på följande: 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 125 (fort.)                                                  Dnr 2017/00196  

Från motionen 

– Att vassröjning utförs i samråd med lokal kunskap, biologiska förutsättningar och vid rätt 
tidpunkt 

Yttrande 

– Tekniska nämnden välkomnar samråd med lokal kunskap dock saknas idag möjligheten att 
utföra vassröjning utifrån den mest optimala tidpunkten och den biologiska förutsättningen då de 
entreprenörer som är aktiva på marknaden behöver ha framförhållning och har oftast en orderkö. 

Från motionen 

– Att utreda möjligheterna att skaffa egen utrustning som kan hanteras av lokala aktörer som 
fiskare, Kooperativet eller annan. (vasskärare som monteras på en befintlig båt). Vi har då 
möjlighet att röja vid optimal tidpunkt och förhoppningsvis till en lägre kostnad 

Yttrande 

– Att anskaffa en egen utrustning skulle kunna vara aktuellt ur ett MTG-perspektiv, men att låta 
utrustningen hanteras av personal som inte är anställda och försäkrade av kommunen är inte 
aktuellt. Som motionären också skriver så varierar vassbekämpningsbehovet över tid och det är av 
den anledningen svårt att få ekonomi på egen utrusning då beläggningen behöver vara hög. Det 
behövs flertalet utrustningar/båtar. En sak är att klippa en annan är att samla upp och 
transportera bort.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kf § 34/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss Motion angående 
vassröjning i Otterbäcken”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-02  
Dnr: 2017/00196   
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 Verksamhet Teknik Tekniska nämnden 

 

Remiss Motion angående vassröjning i 
Otterbäcken 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enlig följande: 
”Tekniska nämnden har utrett de delar i motionen som berör tekniska nämndens 
ansvarsområde och lämnar yttranden på följande: 

Från motionen 
- Att vassröjning utförs i samråd med lokal kunskap, biologiska förutsättningar och 

vid rätt tidpunkt 
Yttrande 

- Tekniska nämnden välkomnar samråd med lokal kunskap dock saknas idag 
möjligheten att utföra vassröjning utifrån den mest optimala tidpunkten och den 
biologiska förutsättningen då de entreprenörer som är aktiva på marknaden behöver 
ha framförhållning och har oftast en orderkö. 
Från motionen 

- Att utreda möjligheterna att skaffa egen utrustning som kan hanteras av lokala 
aktörer som fiskare, Kooperativet eller annan. (vasskärare som monteras på en 
befintlig båt). Vi har då möjlighet att röja vid optimal tidpunkt och förhoppningsvis 
till en lägre kostnad 
Yttrande 

- Att anskaffa en egen utrustning skulle kunna vara aktuellt ur ett MTG-
perspektiv, men att låta utrustningen hanteras av personal som inte är anställda och 
försäkrade av kommunen är inte aktuellt. Som motionären också skriver så 
varierar vassbekämpningsbehovet över tid och det är av den anledningen svårt att få 
ekonomi på egen utrusning då beläggningen behöver vara hög. Det behövs flertalet 
utrustningar/båtar. En sak är att klippa en annan är att samla upp och 
transportera bort.    

Bakgrund 

Eric Mellberg (M) har till Kommunfullmäktige i Gullspång inkommit med en 
motion angående vassröjning i Otterbäcken. Motionen tar upp flera punkter 
omkring vassröjningen i Otterbäcken, men också vassröjning generellt i 
Gullspångs kommun. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2017-
03-27 överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsen har sedan sänt motionen på remiss till tekniska nämnden för 
yttrande. Verksamhet teknik har läst igenom motionen och utrett vissa av 
frågeställningarna och ger följande förslag till yttrande: 
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”Tekniska nämnden har utrett de delar i motionen som berör tekniska 
nämndens ansvarsområde och lämnar yttranden på följande: 

Från motionen 
- Att vassröjning utförs i samråd med lokal kunskap, biologiska 

förutsättningar och vid rätt tidpunkt 
Yttrande 

- Tekniska nämnden välkomnar samråd med lokal kunskap dock saknas 
idag möjligheten att utföra vassröjning utifrån den mest optimala 
tidpunkten och den biologiska förutsättningen då de entreprenörer som 
är aktiva på marknaden behöver ha framförhållning och har oftast en 
orderkö. 
Från motionen 

- Att utreda möjligheterna att skaffa egen utrustning som kan hanteras av 
lokala aktörer som fiskare, Kooperativet eller annan. (vasskärare som 
monteras på en befintlig båt). Vi har då möjlighet att röja vid optimal 
tidpunkt och förhoppningsvis till en lägre kostnad 
Yttrande 

- Att anskaffa en egen utrustning skulle kunna vara aktuellt ur ett MTG-
perspektiv, men att låta utrustningen hanteras av personal som inte är 
anställda och försäkrade av kommunen är inte aktuellt. Som motionären 
också skriver så varierar vassbekämpningsbehovet över tid och det är av 
den anledningen svårt att få ekonomi på egen utrusning då 
beläggningen behöver vara hög. Det behövs flertalet utrustningar/båtar. 
En sak är att klippa en annan är att samla upp och transportera bort.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kf § 34/2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss Motion 
angående vassröjning i Otterbäcken”.      
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Gullspång  
 



 

  

 
Kommunfullmäktige 

Protokollsutdrag 
2017-03-27 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Datum: 2017-03-27 kl 18:30 
 
Plats: Sessionssalen 
 

 

 Ärende Ärendenummer 

KF § 34
  

Ny motion vassröjning i Otterbäcken KS 2017/178  

 Beslut 

 Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  
Eric Mellberg (M) redogör för sin inlämnade motion vassröjning. 
 

  

 Bakgrund 

 Eric Mellberg (M) föreslår i motionen om vassröjning i Otterbäcken, inlämnad 2017-
02-27, 
  
Att Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen är tydliga vid beställningar för att undvika 
missförstånd. 
  
Att vassröjning utförs i samråd med lokal kunskap, biologiska förutsättningar och vid 
rätt tidpunkt. 
  
Att ser över eventuella övriga behov i Gullspång och Skagersvik. 
  
Att utreda möjligheterna att skaffa egen utrustning som kan hanteras av lokala 
aktörer som fiskare, Kooperativet eller annan (vasskärare som monteras på en 
befintlig båt). Vi har då en möjlighet att röja vid optimal tidpunkt och förhoppningsvis 
till lägre kostnad. 
  
Fakta: Vassens utbredning varierar över tid. Vassen är en naturlig del av sjön och för 
närvarande är vassen på tillbakagång. 
  

  

 Bilagor 

 - Motion angående vassröjning i Otterbäcken.docx 
 



 

  

 
Kommunfullmäktige 

Protokollsutdrag 
2017-03-27 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  

 Kopia till 

 Elisabeth Olsson 
 

 



Motion till kommunfullmäktige angående vassröjning i Otterbäcken   

februari 2017 

Bakgrunden är interpellationen i ärendet och frågetecken till hanteringen av vår beställning 

och beslutet i Kommunfullmäktige angående vassröjning i Otterbäcksviken. 

Tekniska nämnden fick uppdraget att undersöka vidare om det finns behov av att röja vass i 

Otterbäcksviken, detta i konkurrens med övriga angelägna behov inom budgetramen. Hur 

var uppdraget till entreprenören? Var det en allmän vassröjning eller specificerade platser 

som Badängen, Barfoten, Småbåtshamnen? Eller var det till och med upp till vassröjaren att 

besluta? Det finns anledning att undersöka vilka de egentliga behoven är. 

Vi yrkar: 

Att KF/KS är tydliga vid beställningar för att undvika missförstånd. 

Att vassröjning utförs i samråd med lokal kunskap, biologiska förutsättningar och vid rätt 

tidpunkt. 

Att se över eventuella övriga behov i Gullspång och Skagersvik. 

Att utreda möjligheterna att skaffa egen utrustning som kan hanteras av lokala aktörer som 

fiskare, Kooperativet eller annan. (vasskärare som monteras på en befintlig båt). Vi har då 

möjlighet att röja vid optimal tidpunkt och förhoppningsvis till en lägre kostnad.  

Fakta: Vassens utbredning varierar över tid. Vassen är en naturlig del av sjön och för 

närvarande är vassen på tillbakagång. 

Eric Mellberg (M) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 126                                                   Dnr 2016/00744  

Rutin för anskaffning och finansiering av fordon inom Tekniska 
nämndens verksamheter 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens godkänner informationen.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2016-12-06 
(§ 294/2016) beslutade arbetsutskottet ge verksamhet teknik i uppdrag att informera 
om rutiner kring byte samt leasing av fordon inom verksamhet teknik. 
 

Verksamhet teknik har sett över de rutiner som gäller inom området för Mariestads 
kommun och anpassat denna till tekniska nämndens verksamheter.  

I rutinen framgår bland annat; val av fordon, tillvägagångssätt för beställning, 
finansieringsalternativ, behörig beställare och redovisning av fordonspark för 
nämnden. 
 

Den för verksamhet teknik nya rutinen gällande anskaffning och finansiering av 
fordon inom tekniska nämndens verksamheter kommer att börja gälla omgående.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 294/2016. 

Protokollsutdrag Tn 45/2017. 

Rutin för anskaffning och finansiering av fordon inom Tekniska nämndens 
verksamheter. 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Rutin för anskaffning 
och finansiering av fordon inom Tekniska nämndens verksamheter”   

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Rutin för anskaffning och finansiering av fordon 
inom Tekniska nämndens verksamheter 

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.  

Bakgrund 

På Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2016-12-06 beslutade 
arbetsutskottet ge verksamhet teknik i uppdrag att informera om rutiner kring 
byte samt leasing av fordon inom verksamhet teknik. 
 
Verksamhet Teknik har sett över de rutiner som gäller inom området för 
Mariestads kommun och anpassat denna till Tekniska nämndens verksamheter.  
I rutinen framgår bland annat; val av fordon, tillvägagångssätt för beställning, 
finansieringsalternativ, behörig beställare och redovisning av fordonspark för 
nämnden. 
 
Den för Verksamhet Teknik nya rutinen gällande anskaffning och finansiering 
av fordon inom Tekniska nämndens verksamheter kommer att börja gälla 
omgående. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 294/2016. 
 
Protokollsutdrag Tn 45/2017. 
 
Rutin för anskaffning och finansiering av fordon inom Tekniska nämndens 
verksamheter. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Rutin för 
anskaffning och finansiering av fordon inom Tekniska nämndens 
verksamheter”     
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
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Rutin för anskaffning och finansiering av fordon 

inom Tekniska nämndens verksamheter 

Följande rutin gäller vid anskaffning och finansiering av fordon till tekniska 

nämndens verksamheter:  

• Välj fordonsmodell utifrån gällande avtal och Mariestads kommuns riktlinjer. Se 

avtalsdatabas och ”Riktlinjer för transporter och resor i tjänsten” på Navet. Att välja ett 

fordon som drivs eller kan drivas med förnybar energi/förnybart drivmedel skall alltid 

utvärderas som ett första alternativ.  

• Kontakta upphandlingsenheten för en beställningsblankett/avropsprecisering 

• Fyll i beställningsblankett/avropsprecisering. Motivera på blanketten eventuella 

avvikelser från avtal och riktlinjer. Blanketten ska undertecknas av Teknisk chef. 

• Verksamheten beställer fordonet hos aktuell leverantör. Blanketten används som 

underlag för beställning. Leverantören fyller i ”sin del” av blanketten. 

• Skicka ifylld blankett till någon av namngivna personer (enligt nedan). Behåll en kopia. 

• Mottagare av blanketten avropar leasing/finansiering av fordonet från Nordea. 

Uppgifter på blanketten ligger till grund för den beställningen. Leasing ska inte beställas 

från fordonsleverantören. 

• Verksamheten tar ställning till om tillägg för serviceavtal ska tecknas eller inte. 

Bedömning ska göras om avtalet är värt mer än den faktiska servicekostnaden. 

• Verksamheten ansvarar för att kontrollera hur leasingperioden löper och när den 

upphör. 

• Vid leasingperiodens slut tar verksamheten ställning till om fordonet ska avyttras 

(säljas), återlämnas till fordonsleverantören mot garanterad återköpsvärde eller om 

leasingen ska förlängas enligt villkor i avtalet med Nordea. 
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• Samtliga verksamhetens fordon skall sammanställas i en fordonslista där uppgifter som 

modell, årsmodell, finansiering och planerat utbyte framgår. Denna fordonslista skall 

årligen i samband med beslut om detaljbudget redovisas för tekniska nämnden. 

 

Ytterligare information och sökvägar till styrdokument 

Bilbeställning: 

Kommunen har sedan 2013-06-01 tillsammans med VG-regionen och ett stort 

antal kommuner i gamla Skaraborg ramavtal för fordon som ska användas i 

tjänsten. Länk till avtalet (Fordon – Personbilar och lätta transportfordon) och 

avtalsdatabasen finns på Navet: http://navet.mariestad.se/service-och-

stod/kopa_upphandla/Sidor/default.aspx, med direktlänk till databasen. 

Som grund för val av bil finns bland annat kommunens riktlinjer för transporter 

och resor i tjänsten där bland annat kommunens miljöinriktning ingår.  

Länk dit är: http://navet.mariestad.se/regler-och-

styrning/regler_riktlinjer/Documents/Regler%20för%20resor%20och%20transp

orter.pdf  

Vid beställning av nytt fordon ska beställningsblanketten Avropsprecisering fyllas 

i. Där framgår vem beställaren är, i vilken verksamhet fordonet ska höra hemma 

och referenskod. Dessutom finns uppgifter från leverantören med kontaktperson, 

belopp och garanterat restvärde. 

Sker avvikelser mot riktlinjerna för transporter ska det anges och motiveras på 

blanketten för avrop. Underskrift sker av Teknisk chef. 

För information om vilka fordon som är aktuella i avtalet och erhållande av 

blankett ska upphandlingsenheten, Camilla Sundler eller Irina Kitaeva, kontaktas.  

Ifylld blankett ska skickas till upphandlingsenheten, Sektor ledning eller Göran 

Forsell, Sektor stöd och omsorg. En kopia ska behållas av den verksamhet där 

fordonet ska användas. Detta för att ha egen kontroll av avropet och innehållet i 

den. 

Finansiering: 

Mariestads kommun har sedan 2015-04-01 tillsammans med ett stort antal 

kommuner i gamla Skaraborg ramavtal med Nordea Finans för finansiell leasing 

av fordon som ska användas i tjänsten. Länk till avtalet (Finansiell leasing av 

http://navet.mariestad.se/service-och-stod/kopa_upphandla/Sidor/default.aspx
http://navet.mariestad.se/service-och-stod/kopa_upphandla/Sidor/default.aspx
http://navet.mariestad.se/regler-och-styrning/regler_riktlinjer/Documents/Regler%20för%20resor%20och%20transporter.pdf
http://navet.mariestad.se/regler-och-styrning/regler_riktlinjer/Documents/Regler%20för%20resor%20och%20transporter.pdf
http://navet.mariestad.se/regler-och-styrning/regler_riktlinjer/Documents/Regler%20för%20resor%20och%20transporter.pdf
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fordon) och avtalsdatabasen finns på Navet: http://navet.mariestad.se/service-

och-stod/kopa_upphandla/Sidor/default.aspx med direktlänk till databasen. 

Beställning av fordonet sker enligt beskrivning ovan. Finansieringen sker sedan 

genom Nordea enligt bestämda villkor. Beloppen och avtalslängd på fordonet 

regleras genom ramavtalet för fordon och finansieringen sker genom 

finansieringsavtalet. Obs! Finansiering ska inte ske genom billeverantören. 

Att notera är att varje verksamhet själva måste ha kontroll när avtalstiden på 36 

månader löper ut annars förlängs avtalstiden med automatik i 24 månader. I 

finansieringsavtalet finns ett garanterat restvärde. 

Rutinerna gäller tillsvidare men leverantörerna kan ändras efter avtalsperiodens 

utgång. 

 

http://navet.mariestad.se/service-och-stod/kopa_upphandla/Sidor/default.aspx
http://navet.mariestad.se/service-och-stod/kopa_upphandla/Sidor/default.aspx
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Tekniska nämnden 

Tn § 45                                                   Dnr 6542  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att vid förnyelse av fordon för parkverksamheten se över möjligheten att 
övergå till fordon som drivs av exempelvis fossilfri el och vätgas.       
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 294                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

Belysning på Marieforsleden vid infart till polisstationen 

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i uppdrag att se 
över belysning på Marieforsleden vid infart till polisstationen.  

Rutiner kring byte/leasing av fordon inom verksamhet teknik 

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) ger arbetstutskottet verksamhet teknik i uppdrag att 
informera om rutiner kring byte samt leasing av fordon inom verksamhet teknik.  
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Mariestads kommuns lokala trafikfOreskrifter om upphivande av

Mariestads kommuns Iokala trafikfdreskrifter ( 1493 20{1:00046 ) om

fdrbud att stanna och parkera pA Pirgatan;

beslutade den 6 april 2017.

Mariestads kommun ftireskriver med stOd av l0 kap. I $ andra stycket 16 och 3 $

ftirsta stycket trafi kftirordningen (1998:127 6) ftiljande.

Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter 1493 201 l:00046 om ftirbud att stanna

och parkera pfr Pirgatan skall upphdra att gfllla den 7 april 2017.

Pi Mariestads kommuns viignar.

Marie Andersson



DELEGATIONSBESLUT 2017

T-boda G-spång

Jan 112220 40263

Feb 20653 31550

Mars 72182 46109

April 5438 11392

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Summa



 

TRE KOMMUNER I SAMVERKAN 

FASTIGHETSAVDELNINGEN 
 

 

Delegationsbeslut:    BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 

 

Tidsperiod:  April 2017       

 

================================================================ 

Besluts-   Sökande Beviljat Bidragsbelopp  

datum   

   Töreboda Gullspång 

 

170411 Allan Larsson  5 438:- 

 Kastanjen 4 

170428 Björn Franzén   11 392:- 

 Guldkronan 6 

 

Summa kronor:  5 438:- 11 392:- 



 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 9 maj 2017, kl. 14.00 -  16.45 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson  (S) Ordförande 

Sven-Inge Eriksson  (KD) 1:e vice ordförande § 111 - 124 
Linn Brandström  (M) 2:e vice ordförande 
Björn Nilsson (S) Ledamot 
 

Övriga deltagare Marie Andersson Trafikingenjör § 112-114 
Hanna Lamberg  Enhetschef gata/trafik § 112-116 
Christina Peterson Städchef § 117 
Jim Gustavsson Fastighetsförvaltare § 118 
Amanda Haglind VA-strateg § 119 
Johan Bengtsson Projektchef va/gata § 120-121 
Michael Nordin Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Linn Brandström 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik 10 maj 2017 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 111-130 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Linn Brandström  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-05-09 

Anslagsdatum 2017-05-10 Anslaget tas ner 2017-06-01 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 111                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 112                                                   Dnr 2017/00069  

Internremiss till tekniska nämnden. SMS-parkering i Mariestads 
kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

 Tekniska nämnden har tagit del av informationen och överlämnar den till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad.  

 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra tekniska 
nämnden att införa SMS-parkering i Mariestad under förutsättning att nämnden tillförs 
ram motsvarande. I 2018 års budgetprocess har tekniska nämnden begärt 300 tkr i 
digitaliseringssatsning. Att införa SMS-betalning är en av satsningarna inom detta 
område.   

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsen arbetsutskott den 8 februari 2017 fick kommunchefen i 
uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna för att införa SMS-parkering i 
Mariestad. 

Kommunchefen har ställt frågan vidare till tekniska nämnden. 

I Mariestads kommun finns ett antal parkeringsplatser som idag är avgiftsbelagda. På 
dessa platser finns parkeringsautomater där man kan betala med mynt eller med kort. 
Att erbjuda de som parkerar möjligheten att betala med SMS är ett bra komplement 
till de alternativ som finns idag. Det är idag inte ovanligt med SMS parkering vilket 
medför att många bilförare troligtvis har varit i kontakt med det på andra platser. 
Verksamheten tar kontinuerligt emot frågor om när vi ska införa SMS-parkering från 
våra medborgare. 

Vad gäller våra grannkommuner Skövde och Lidköping så använder de sig av SMS-
parkering sedan ett antal år tillbaka och det har slagit väl ut.  

Det finns ett antal aktörer som erbjuder SMS-parkering. I Skövde använder man tre 
olika aktörer, Inteleon SMS park, Parkster och ParkOnOff. I Lidköping används 
endast en aktör, Inteleon SMS park. Inför ett eventuellt införande behöver kontakt 
tas med olika aktörer på marknaden för att få en bild om vilka upplägg och kostnader 
de olika företagen tar för uppstart samt drift av tjänsten. 

Kostnader för att tillhandahålla SMS-parkering består framför allt av en avgift som 
företaget tar ut för transaktionerna. Denna avgift kan vara en fast avgift per 
transaktion eller en procentsats på totala avgiften. Startkostnader vid ett införande 
kan vara inköp och montering av informationsskyltar på parkeringsplatserna kring 
hur SMS-betalningen fungerar samt övrig information. Det innebära inga extra 
kostnader eller ombyggnationer av våra biljettautomater då systemet hanteras med 
telefon via appar eller sms.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 112 (forts.)                                                  Dnr 2017/00069  

Kostnader för driften av biljettautomaterna kommer att vara samma så länge 
myntbetalning är möjlig. Det finns en fördel med att använda sig av olika betalsystem 
för att inte förlora intäkter vid t.ex. driftstörningar i betalautomaterna. 

Det är viktigt att sträva efter en kostnadsneutral tjänst för den som vill betala med 
SMS och eller via en app, vilket innebär att kommunen bör ta eventuella 
transaktionskostnader som en minskad intäkt som följd. 

En uppskattning när man jämför med andra kommuner är att merkostnaden för 
Mariestads kommun skulle hamna på ca 100 tkr per år. 

Verksamhet teknik ställer sig positiva till ett införande av SMS-parkering i Mariestads 
kommun för att kunna erbjuda ytterligare ett sätt att betala sin parkeringsavgift på.  

Underlag för beslut 

Protokoll KS § 76/2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och enhetschef 
gata/trafik Hanna Lamberg ”Internremiss till tekniska nämnden. SMS-parkering i 
Mariestads kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 113                                                   Dnr 2017/00191  

Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar i samband 
med projektet Skolor i väst i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att meddela lokala trafikföreskrifter om begränsad 
hastighet om 30 kilometer i timmen enligt följande: 
 

1. Södra vägen, mellan Göteborgsvägen och Tunaholmsvägen, (1493 2017:00028 

2. Hertig Karls gata, mellan Södra vägen och Drottning Kristinas väg, (1493 2017:00026) 

3. Drottning Kristinas, mellan Hertig Karls gata och Björkvägen, (1493 2017:00027) 

 

Tekniska nämnden beslutar att upphäva lokal trafikföreskrift, 1493 2011:00096, 
avseende hastighet på Marieforsleden (1493 2017:00049)  

Bakgrund 

Med anledning av projektet Skolor i väst där två nya skolor har byggts har 
verksamhet teknik sett över hastighetsgränserna vid de nya skolorna. Verksamhet 
teknik arbetar för trafiksäkra vägar till och från skolorna och strävar efter att 
hastighetsgränserna ska vara 30 kilometer i timmen i direkt anslutning till skolorna. 

I anslutning till Unica skolan föreslås en sänkning av hastigheten till 30 kilometer i 
timmen på delar av Södra vägen, Hertig Karls gata samt Drottning Kristinas väg.  

Då Prisma skolans placering är samma som tidigare skola behövs inga ytterligare 30-
sträckor men då upptagningsområdet innebär nya skolvägar föreslås den lokala 
trafikföreskriften om 70 kilometer i timmen på Marieforsleden mellan 
Lockerudsvägen till Leksbergsvägen upphävas och bashastigheten 50 kilometer i 
timmen återinträda på sträckan. 

 
Yttrande 

Polismyndigheten i Västra Götaland har yttrat sig över förslaget och tillstyrker 
ärendet (polismyndighetens referens A165.766/2017).  

Underlag för beslut 

Bilagor 1493 2017:00026, 1493 2017:00027, 1493 2017:00028 och 1493 2017:00049 
(upphävande av 1493 2011:00096) 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och enhetschef 
gata/trafik Hanna Lamberg ”Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar i 
samband med projektet Skolor i väst i Mariestad”.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 113 (forts.)                                                  Dnr 2017/00191  

 

Expedierats till: 
Trafikingenjör Marie Andersson 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 8 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 114                                                   Dnr 2017/00070  

Medborgarförslag om sänkt hastighet på del av 
Leksbergsvägen i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om fartdämpande åtgärder på 
Leksbergsvägen 107-128 med hänvisning till pågående planer. 

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad.    

Bakgrund 

Johan Höög har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag om 
sänkning/förtydligande av hastighet samt farthinder på Leksbergsvägen 107-128. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget och har varit ute på plats och 
för att göra en översyn av aktuell sträcka. 

Från korsningen Leksbergsvägen/Lugnåsvägen fram till fastighet nr 125 finns 
gångbanor på båda sidor. Trafikmängden är förhållandevis låg. Hastigheten inom 
tättbebyggt område är 50 kilometer i timmen. Anslutningen mellan gång/cykelväg 
från Segolsgatan och vidare över Leksbergsvägen till Nyborgsgatan är förskjuten i 
sidled.  

Verksamhet teknik har i uppdrag från Tekniska nämnden att uppdatera kommunens 
trafiksäkerhetsprogram. Programmet ska visa på vilka mål och riktlinjer vi ska arbeta 
efter i vårt arbete med ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Planen beräknas arbetas 
fram under 2017. 

Arbete pågår på nationell nivå med att se över vilken hastighet som ska gälla som 
bashastighet inom tättbebyggt område. Diskussioner pågår om 40 km/tim kan vara 
en möjlig ny bashastighet, vilket skulle passa bra som hastighet på sträckan som 
behandlas i denna skrivelse. Verksamhet teknik avser avvakta beslut om detta från 
regeringen innan åtgärd.  

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på del av Leksbergsvägen.  

Protokollsutdrag Kf § 1/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och enhetschef 
gata/trafik Hanna Lamberg ”Medborgarförslag om sänkt hastighet på del av 
Leksbergsvägen”.     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 114 (forts.)                                                  Dnr 2017/00070  

 

Expedierats till: 
Johan Höög 
Kommunfullmäktige Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 115                                                   Dnr 2017/00138  

Remiss - Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
Hasslerör och Lyrestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestad avslår 
medborgarförslaget om gång- och cykelväg mellan Lyrestad och Hasslerör med 
hänvisning till antagen cykelnätsplan.  

Bakgrund 

Jonas Sillerström har inkommit till Mariestads kommun med önskemål om gång- och 
cykelväg mellan Lyrestad och Hasslerör. Kommunfullmäktige har överlämnat 
förslaget till Tekniska nämnden för beredning. 

Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget. 

Verksamhet teknik arbetar ständigt med att förbättra och utveckla möjligheten till 
cykling i kommunen. Som grund för arbetet med utbyggnaden av cykelvägnätet finns 
en cykelnätsplan som togs fram av planavdelningen och antogs av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2015/2016. I planen förslås hur cykelnätet 
ska byggas ut, kompletteras samt underhållas både inom tätorterna och mellan dessa.  

Cykelvägar mellan tätorterna är ofta kostsamma projekt att genomföra som tar lång 
tid från start till mål. Ofta krävs samarbete mellan kommunen och Trafikverket då 
dessa sträckningar ofta hamnar inom statliga vägområden.  

I cykelnätsplanen för Mariestad finns inte sträckan Lyrestad – Hasslerör med.  

Verksamhet teknik föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen 
cykelnätsplan.  

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Hasslerör och Lyrestad.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Remiss - 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Hasslerör och Lyrestad”.      

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 116                                                   Dnr 2017/00072  

Begäran om medfinansiering för uppförande av ramp vid 
fastigheten Korpen 4 på Kungsgatan 10 i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 

Avslå ansökan om bidrag till ramp vid fastigheten Korpen 4 i Mariestad.   

Bakgrund 

Westssons fastigheter har inkommit med skrivelse till verksamhet teknik där 
önskemål om bidrag till uppförande av tillgänglighetsramp till leksaksbutiken på 
Kungsgatan 10 önskas. 

I skrivelsen bifogas bygglov samt offert på den tänkta rampen. Offerten på rampen 
är på 42 800 kr exkl. moms och är daterad 2015-10-30. Sökande anser att ett stort 
ansvar för tillgänglighetsanpassningen ligger hos kommunen, vilket skulle var grund 
för bidrag från kommunen. Önskad bidragsnivå är 50 % av kostnaden. 

Kravet på tillgänglighet styrs av plan- och bygglagen. Där framgår tydligt att det är 
fastighetsägarens ansvar att lokaler och fastigheter samt dess entréer är tillgängliga för 
alla. Kommunen kan vid tidigare tillfällen ha varit behjälpliga då fastigheter i 
Mariestad har tillgänglighetsanpassat sina entréer. Detta har då troligtvis oftast skett 
när kommunen har utfört andra åtgärder på gatan utanför fastigheterna. Verksamhet 
teknik har i dagsläget inga inplanerade arbeten på Kungsgatan. Verksamheten lämnar 
utan eget ställningstagande ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott/tekniska 
nämnden för beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att ansökan om bidrag för uppförande av ramp vid 
fastigheten Korpen 4 på Kungsgatan 10 i Mariestad avslås. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Erikssons (KD) förslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.         

Underlag för beslut 

Inkommen skrivelse medfinansiering för uppförande av ramp vid fastigheten Korpen 
4 på Kungsgatan 10 i Mariestad. 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Begäran om 
medfinansiering för uppförande av ramp vid fastigheten Korpen 4 på Kungsgatan 10 
i Mariestad”.      
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 116 (forts.)                                                  Dnr 2017/00072  

 

Expedierats till: 
Westssons Fastigheter 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 13 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 117                                                   Dnr 2015/00570  

Kundnöjdhet inom städ i Mariestad, Töreboda och Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger i uppdrag till verksamhet 
teknik att ta fram en åtgärdsplan för att förbättra kundnöjdheten. Åtgärdsplanen ska 
återrapporteras till tekniska nämnden samt att en uppföljning av kundnöjdheten görs 
om ett år.    

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav under år 2016 (Tnau § 80/2016) verksamhet 
teknik i uppdrag att göra en utvärdering av kundnöjdhet gällande städet utifrån den 
städning som är beställd i de tre kommunerna. 
En webbaserad enkätundersökning genomfördes och resultatet presenterades för 
tekniska nämndens arbetsutskott som återremitterade ärendet för att göra om 
undersökning på grund av för få svaranden och att det skulle gå att särredovisa de 
respektive kommunerna i resultatet. 

Verksamhet teknik har nu genomfört en ny enkätundersökning som skiljt de olika 
kommunerna åt. En analys av resultatet pekar på att kundnöjdheten skiljer sig något 
åt mellan de tre kommunerna där man i Töreboda upplever att kvaliteten i 
städningen har minskat i och med förändring i frekvens. Analysen påvisar även att 
svarsfrekvensen är relativt låg, drygt 50 % för alla tre kommunerna. Totalt har 
enkäten gått ut till 73 kunder (enhetschefer eller liknande) och 40 stycken har svarat. 

Verksamhet teknik avser nu att ta fram en åtgärdsplan som syftar till att förbättra 
kundnöjdheten i de tre kommunerna.   

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet 
”Åtgärdsplanen ska återrapporteras till tekniska nämnden samt att en uppföljning av 
kundnöjdheten görs om ett år”.  

Ordförande Suzanne Michaelse Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Brandströms (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslagen.     

Underlag för beslut 

Presentation av kundnöjdhet städ Mariestad, Töreboda och Gullspång. 

Tjänsteskrivelse upprättad av städchef Christina Peterson och teknisk chef Michael 
Nordin ” Utvärdering av kundnöjdhet inom städ MTG”.    



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 117 (forts.)                                                  Dnr 2015/00570  

 

Expedierats till: 
Städchef Christina Peterson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 118                                                   Dnr 2016/00760  

Remiss - Motion om normalladdning av elfordon, Macken flyttar 
hem 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden lämnar följande yttrande: 
 

”För de fordon som tekniska nämnden ansvarar för är endast något enstaka fordon 
än så länge i behov av en plats för laddning men behovet kommer med tiden 
säkerligen att öka och då avser tekniska nämnden säkerställa att det också finns 
möjligheter till att ladda dessa på lämpliga platser. Tekniska kan också vara 
behjälpliga övriga kommunala verksamheter att anlägga/installera 
laddningsutrustning på kommunal mark, men endast vara behjälpliga som en 
rådgivande instans vid installationer på andra platser”   

Bakgrund 

Daniel Nord (C) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige i Töreboda 
kommun. Motionen, ”Macken flyttar hem”, yrkar på att kommunen ska aktivt arbeta 
för att skapa fler laddningsstationer för elfordon inom kommunen för såväl 
kommunala fordon som för kommuninvånarnas. Utvecklingsutskottet beslutade på 
sammanträdet 2016-12-08 att remittera motionen till bland andra Tekniska nämnden 
för utredning och yttrande. 

Verksamhet Teknik har utrett motionen och lämnar följande kommentarer och 
förslag till yttrande. Att ordna laddningsstationer till de platser där verksamhetens 
egna fordon finns, förrådet, panncentralen, reningsverket Töreshov m.fl. kan göras 
med relativt enkla medel dock är behovet ännu inte så stort då elfordonen endast är 
något enstaka. 

De platser där Töreboda kommuns egna bilar parkeras är enligt utredningen i stor 
utsträckning på externt hyrda platser. I dessa fall måste separata lösningar med varje 
hyresvärd tas fram. Verksamhet teknik kan var behjälpliga med lösningsförslag och 
kontaktuppgifter till inom området sakkunniga.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Uu § 234/2016. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Remiss - Motion om normalladdning av elfordon, Macken flyttar 
hem”.        

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 119                                                   Dnr 2017/00170  

Information - Remiss angående Vattenförsörjning och 
avloppshantering för fastigheterna i  Ålösund,,dnr 567-9398-
2017 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen enligt följande 

1. Länsstyrelsen har begärt yttrande från Gullspångs kommun gällande vattenförsörjning 
och avloppshantering för fastigheterna i Ålösund.  

2. Verksamhet teknik har yttrat sig enligt underlag för beslut.  

Bakgrund 

Länsstyrelsen har den 22 september 2016 fått en skrivelse från fastighetsägare i 
Lugnås vid Ålösundsviken gällande Gullspångs kommuns ansvar att ordna vatten 
och avlopp för husen på aktuell fastighet. Länsstyrelsen bedömer att området är 
aktuellt för tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster och har begärt in yttrande 
från Gullspångs kommun i ärendet.  

Gullspångs kommun har bett verksamhet teknik att yttra sig på remissen vilket 
verksamhet teknik gjort enligt underlag för beslut.  

Underlag för beslut 

Remiss angående Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheterna i 
Ålösund,,dnr 567-9398-2017.  
 
Svar på remiss angående vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheterna i 
Ålösund.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Informationsärende - remiss gällande vattenförsörjning och 
avloppshantering för fastigheterna i Ålösund”.     

Expedierats till: 
VA-strateg Amanda Haglind  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 120                                                   Dnr 2017/00214  

Omdisponering av investeringsmedel för VA-sanering av 
Spinnarevägen, Ullervad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 1600 tkr från projekt 1701 ”VA-investeringar” 
(VA investeringsram) till projekt 1754 ”VA-sanering Spinnarevägen”.   

Bakgrund 

Spinnarevägen har haft driftstörningar på servisanslutningar till fastigheter. Arbetet 
med servisbyten har varit planerat att utföras som driftsåtgärd våren 2017. 

Vid uppstart av driftsåtgärden upptäcktes flera större brister som genom tidigare 
utredning inte gick att förutse. Bland annat behövs delar av ledningarna bytas ut på 
grund av dåligt skick samt bakfall. För att genomföra åtgärden i sin helhet bör 
finansiering ske med investeringsmedel.  

Finansiering 

Kostnaden för VA-saneringen av Spinnarevägen är kostnadsberäknad till  
1 600tkr inklusive utredning och återställning. Finansiering sker inom ramen för VA-
investeringar (projekt 1701).  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik, projektchef 
va/gata och teknisk chef Michael Nordin ”Begäran om omdisponering av 
investeringsmedel till VA-sanering Spinnarevägen”.       

 

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik 
Projektchef VA/Gata Johan Bengtsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 121                                                   Dnr 2016/00463  

Uppdrag att projektera en utbyggnad av nordvästra kajen i yttre 
hamnen i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och lämnar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen för vidare hantering av ärendet.    

Bakgrund 

I yttre hamnen ligger ”oljekajen” där flera aktörer bedriver verksamhet och där 
intresse finns för en utökad närvaro i Mariestads hamn.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet 2016-06-29 att ge 
Tekniska nämnden i uppdrag att projektera för en utbyggnad. Verksamhet teknik har 
dels genom egna resurser och i samråd med sektor samhällsbyggnad givit uppdrag till 
konsultföretaget Ramböll Sverige AB, som tidigare en större hamnutvecklingsplan att 
titta på olika alternativ för en utbyggnad, vilka utrymmen som krävs, statusbesiktiga 
befintlig kaj samt se hur en etappindelning kan ske. I den tidigare 
hamnutvecklingsplanen har ”nordvästra kajen” gått under arbetsnamnet 
Myndighetskajen. 

 

Alternativ och behov 

Rambölls rapport visar på att det vid full utbyggnad finns plats för både 
Kustbevakningens och Sjöfartsverkets fartyg samtidigt. Mindre båtar får inte plats 
utmed norra vågbrytaren utan en större utbyggnad behövs.  Två fartyg innebär även 
att bryggorna i norra hamnen behöver flyttas om för att skapa mer 
manöverutrymme. 

Om behovet endast är ett fartyg finns utrymme utmed norra vågbrytaren även för 
flera mindre båtar från Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Svenska 
Sjöräddningssällskapet (SSRS) och Räddningstjänsten. I detta fall är behovet mindre 
att flytta om i norra hamnen för att skapa manöverutrymme. 

Behov av en servicebyggnad i anslutning till oljekajen för Sjöräddningssällskapet och 
vid en etablering av Kustbevakningen finns. För att åstadkomma detta behövs el-, 
vatten- och avloppsledningar till servicebyggnaden. Goda möjligheter att stänga av 
området med industristängsel finns. 

En besiktning av befintlig kaj har gjorts i samband med förstudien och en besiktning 
av nordvästra vågbrytaren i samband med hamnutredningen. 

Kajen är i förhållande till sin ålder i bra skick då läget är skyddat och ligger i 
sötvatten. Däremot finns det en gammal påkörningsskada som är kostsam att laga 
om Kajen bedöms i behov av att rustas till sin ursprungliga bärighet. I rapporten 
uppskatas reparationskostnaden till 1,3-1,4 mnkr. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 121 (forts.)                                                  Dnr 2016/00463  

Beträffande vågbrytaren finns det skador på erosionsskydd och underminerade 
partier som behöver repareras. 

Kostnaderna för projektet beror på vilka behov som skall fyllas och till vilken nivå en 
upprustning skall ske. I förstudien är kostnaderna för färdig anläggning beroende på 
utförande uppskattade till ca 10 mnkr. I kostnaden ingår upprustning av den skadade 
kajen, en ny fullutrustad brygga, servicebyggnad, upprustning av erosionsskydd och 
vägar, byggherrekostnader samt oförutsedda kostnader. 

Verksamhet Teknik anser med detta att det finns ett tillräckligt underlag för vidare 
beslut om ett eventuellt genomförande i ärendet.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 28/2016 

Hamnutredning.  

Förstudie myndighetskajen. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef gata/va Johan Bengtsson och teknisk chef 
Michael Nordin  ”Information om förstudie om utbyggnad av nordvästra kajen i 
yttre hamnen”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 122                                                   Dnr 2017/00013  

Information - revidering av attestlista för tekniska nämndens 
verksamhet 2017 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av den reviderade attestlistan år 2017 för verksamhet 
teknik MTG i enlighet med förslaget.   

Bakgrund 

I början av varje verksamhetsår tas beslut om attestlista för varje nämnd. Attestlistan 
beskriver vilka ordinarie beslutsattestanter och ersättare som får attestera respektive 
verksamhet inom drift- samt investeringsredovisningen. Beslut om förändringar i 
attestlistan under det kommande verksamhetsåret tas av förvaltningschef och delges 
ekonomienheten som information.  

Underlag för beslut 

Attestlista år 2017 för verksamhet Teknik MTG; daterad 2017-01-12, reviderad 2017-
04-19. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Reviderad attestlista för tekniska nämndens verksamhet 2017”.     

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 123                                                   Dnr 2017/00221  

Begäran om förflyttning av investeringsmedel från år 2017 till år 
2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta investeringsmedel 
från år 2017 till år 2018 för fyra projekt. För projekt 1752 ” VA-plan 2017-2026: 
Överföringsledning Sjötorp-Askevik (inkl. Moviken)” flyttas 16 000 tkr, för projekt 
1753 ”Sjötorps ARV, kapacitetsförbättrande åtgärder” flyttas 3 500 tkr, för projekt 
2493 ”Ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola” flyttas 14 000 tkr och för 
projekt 2545 ”Kronopark, ny förskola” flyttas 7 000 tkr.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut Ksau § 123/2017 (2017-04-04) gett 
ekonomichefen i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag med förslag till vilka 
investeringsprojekt som kan överföras från innevarande år till år 2018. Verksamhet 
teknik har sammanställt nedanstående förslag på projekt med medföljande 
budgetbelopp som kan flyttas till år 2018: 

   Budget 2017 Flyttas till 2018 
 
Projekt 1752 ”VA-plan 2017-2026:  
Överföringsledning Sjötorp-Askevik  
(inkl. Moviken)”  17 000 16 000 
 

Projekt 1753 ”Sjötorps ARV, kapacitets- 
förbättrande åtgärder”  4 000 3 500 
 

Projekt 2493 ”Ombyggnad av Flitiga  
Lisans skola till förskola”  28 280 14 000 
 

Projekt 2545 ”Kronopark, ny förskola” 10 400 7 000 
 
 
Total summa att förflytta till år 2018:  40 500  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin  ”Begäran om förflyttning av investeringsmedel från år 2017 till 
år 2018”.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 123 (forts.)                                                  Dnr 2017/00221  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 124                                                   Dnr 2017/00005  

Förslag till åtgärdsplan i samband underskott prognos 1, 
driftbudget Gullspång  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner föreslagna åtgärder för att balansera upp det prognostiserade 
underskottet i prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun. Den 
skattefinansierade verksamheten beräknas att göra ett underskott i förhållande till budget, 
inkl. bostadsanpassningsverksamheten om 300 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att 
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för Allmänna utskottet. 

I samband med den ekonomiska uppföljningen i Prognos 1 prognostiserades ett 
underskott om 300 tkr gällande gatuverksamheten. 

Verksamhet teknik har upprättat en åtgärdsplan för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun  

Underlag för beslut 

Förslag åtgärder för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Förslag åtgärder gällande Prognos 1 driftbudget 2017, 
Gullspångs kommun”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 125                                                   Dnr 2017/00196  

Remiss Motion angående vassröjning i Otterbäcken 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden yttrar sig enlig följande: 

”Tekniska nämnden har utrett de delar i motionen som berör tekniska nämndens 
ansvarsområde och lämnar yttranden på följande: 

Från motionen 

– Att vassröjning utförs i samråd med lokal kunskap, biologiska förutsättningar och vid rätt 
tidpunkt 

Yttrande 

– Tekniska nämnden välkomnar samråd med lokal kunskap dock saknas idag möjligheten att 
utföra vassröjning utifrån den mest optimala tidpunkten och den biologiska förutsättningen då de 
entreprenörer som är aktiva på marknaden behöver ha framförhållning och har oftast en orderkö. 

Från motionen 

– Att utreda möjligheterna att skaffa egen utrustning som kan hanteras av lokala aktörer som 
fiskare, Kooperativet eller annan. (vasskärare som monteras på en befintlig båt). Vi har då 
möjlighet att röja vid optimal tidpunkt och förhoppningsvis till en lägre kostnad 

Yttrande 

– Att anskaffa en egen utrustning skulle kunna vara aktuellt ur ett MTG-perspektiv, men att låta 
utrustningen hanteras av personal som inte är anställda och försäkrade av kommunen är inte 
aktuellt. Som motionären också skriver så varierar vassbekämpningsbehovet över tid och det är av 
den anledningen svårt att få ekonomi på egen utrusning då beläggningen behöver vara hög. Det 
behövs flertalet utrustningar/båtar. En sak är att klippa en annan är att samla upp och 
transportera bort.    

Bakgrund 

Eric Mellberg (M) har till Kommunfullmäktige i Gullspång inkommit med en motion 
angående vassröjning i Otterbäcken. Motionen tar upp flera punkter omkring 
vassröjningen i Otterbäcken, men också vassröjning generellt i Gullspångs kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2017-03-27 överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan sänt motionen på 
remiss till tekniska nämnden för yttrande. Verksamhet teknik har läst igenom 
motionen och utrett vissa av frågeställningarna och ger följande förslag till yttrande: 

”Tekniska nämnden har utrett de delar i motionen som berör tekniska nämndens 
ansvarsområde och lämnar yttranden på följande: 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 125 (fort.)                                                  Dnr 2017/00196  

Från motionen 

– Att vassröjning utförs i samråd med lokal kunskap, biologiska förutsättningar och vid rätt 
tidpunkt 

Yttrande 

– Tekniska nämnden välkomnar samråd med lokal kunskap dock saknas idag möjligheten att 
utföra vassröjning utifrån den mest optimala tidpunkten och den biologiska förutsättningen då de 
entreprenörer som är aktiva på marknaden behöver ha framförhållning och har oftast en orderkö. 

Från motionen 

– Att utreda möjligheterna att skaffa egen utrustning som kan hanteras av lokala aktörer som 
fiskare, Kooperativet eller annan. (vasskärare som monteras på en befintlig båt). Vi har då 
möjlighet att röja vid optimal tidpunkt och förhoppningsvis till en lägre kostnad 

Yttrande 

– Att anskaffa en egen utrustning skulle kunna vara aktuellt ur ett MTG-perspektiv, men att låta 
utrustningen hanteras av personal som inte är anställda och försäkrade av kommunen är inte 
aktuellt. Som motionären också skriver så varierar vassbekämpningsbehovet över tid och det är av 
den anledningen svårt att få ekonomi på egen utrusning då beläggningen behöver vara hög. Det 
behövs flertalet utrustningar/båtar. En sak är att klippa en annan är att samla upp och 
transportera bort.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kf § 34/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss Motion angående 
vassröjning i Otterbäcken”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 126                                                   Dnr 2016/00744  

Rutin för anskaffning och finansiering av fordon inom Tekniska 
nämndens verksamheter 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens godkänner informationen.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2016-12-06 
(§ 294/2016) beslutade arbetsutskottet ge verksamhet teknik i uppdrag att informera 
om rutiner kring byte samt leasing av fordon inom verksamhet teknik. 
 

Verksamhet teknik har sett över de rutiner som gäller inom området för Mariestads 
kommun och anpassat denna till tekniska nämndens verksamheter.  

I rutinen framgår bland annat; val av fordon, tillvägagångssätt för beställning, 
finansieringsalternativ, behörig beställare och redovisning av fordonspark för 
nämnden. 
 

Den för verksamhet teknik nya rutinen gällande anskaffning och finansiering av 
fordon inom tekniska nämndens verksamheter kommer att börja gälla omgående.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 294/2016. 

Protokollsutdrag Tn 45/2017. 

Rutin för anskaffning och finansiering av fordon inom Tekniska nämndens 
verksamheter. 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Rutin för anskaffning 
och finansiering av fordon inom Tekniska nämndens verksamheter”   

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 127                                                   Dnr 2017/00122  

Granskning - Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, 
Sjötorp tätort, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott yttrar sig enligt följande:  

Verksamhet teknik har tagit del av granskningshandlingen och har inget att yttra.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-26 att förslag till rubricerad 
detaljplan ska bli föremål för granskning. Planförslaget syftar till att genom ändring 
av detaljplan tillåta markanvändning parkering tillsammans med fastställd 
markanvändning.   

Underlag för beslut 

Granskningsremiss ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort, 
Mariestads kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Yttrande på granskningshandlingar för förslag på ändring av detaljplan för 
del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp”-   

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 128                                                   Dnr 2017/00008  

Handlingar att anmäla 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 

1. Från kommunfullmäktige i Mariestad, beslut om tilläggsfinansiering för ombyggnation 
av Flitiga Lisan skola till förskola. 
(Kf § 22/2017) 

2. Från kommunfullmäktige i Mariestad, beslut om uppdrag till tekniska nämnden att 
lämna förslag till takytor som är möjliga för solcellspaneler.  
(Kf § 24/2017) 

3. Från kommunfullmäktige i Gullspång beslut om utbyte av värmekälla i Gullstensskolan 
och tecknande av avtal med Skagens Energi AB.  
(Kf § 37/2017) 

4. Från kommunfullmäktige i Töreboda beslut om ansvarsfrihet för tekniska nämnden 
med fler. 
(Kf § 29/2017) 

5. Från kommunfullmäktige i Töreboda, årsredovisning 2016 för Töreboda kommun.  
(Kf § 32/2017) 

6. Från kommunfullmäktige i Töreboda, ombudgetering av investeringsmedel från år 
2016 till år 2017. 
(Kf § 34/2017) 

7. Från kommunstyrelsen i Gullspång, fördelning av investeringsmedel för tekniska 
nämnden år 2017.  
(Ks § 110/2017) 

8. Från kommunstyrelsen i Töreboda, beslut om bredbandsanslutning av Valla Tingshus.  
(Ks § 112/2017) 

9. Från kommunstyrelsen i Mariestad, beslut om finansiering av servicebyggnad vid 
ställplatserna i Mariestads hamn.  
(Ks § 55/2017) 

10. Från kommunstyrelsen i Mariestad, plan för internkontroll 2017.  
(Ks § 51/2017) 

11. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, beslut om igångsättningstillstånd för 
projekt Sjölyckan, etapp 4.  
(Ksau § 158/2017) 

12. Inkommen skrivelse till tekniska nämnden från Isabella Nilsson. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 129                                                   Dnr 6433  

Aktuell information/frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Följande aktuell information/frågor avhandlas på dagen sammanträde:  
 
Översiktsplan för Mariestads kommun  

På tekniska nämndens sammanträde den 16 maj kommer stadsplaneavdelningen och 
informerar om översiktsplan för Mariestads kommun.  

 

Studiebesök i samband med nämnd i juni 

I samband med tekniska nämndens sammanträde i juni kommer nämnden att göra 
studiebesök på vattenverket och reningsverket i Mariestad.  

Dialogmöte 

Den 10 maj kommer tekniska nämndens presidium att ha ett dialogmöte med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Frågor som kommer att avhandlas är bland annat: 

- Lägesrapport: pågående och planerade investeringar 

- Bemanning/tjänster 

- Inriktning av skötsel inför sommaren 

- Badhuset 

- Nya förskolor (Sjölyckan och Kronopark) 

- Hamnen 

- Redovisning av investeringsprojekt som är möjliga att förlägga till annan tidpunkt 

- Eventuellt övriga frågor 

 

Badhuset i Mariestad  

Tekniske chefen Michael Nordin informerar om planering kring utbyggnad av 
badhuset i Mariestad.      

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
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2017-05-09 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 130                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

Likvärdiga hastigheter vid skolor 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i 
uppdrag att undersöka möjligheten att ha likvärdiga hastigheter vid skolor och förskolor. 

 
Svar till Konkurrensverket  
Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att svara på skrivelse från 
Konkurrensverket gällande uppförande av gruppboende.      

 

 

 

 


