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Oversiktsplan 2020 
Karlsborgs kommun 

Förord 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens 

hela yla. Planen ska bland annat belysa hur allmänna intressen tas till vara 

och hur man tänker sig den framtida utvecklingen och mark- och vatten

användningen. Översiktsplanen blir dänned ett viktigt styrdokttmcnt för 

politikerna samtidigt som den visar vad kommunens invilnare kan förvänta 

sig under planperioden. Översiktsplanen kommer även att ligga till grund 

för kommunens budgetarbete. 

Den gällande översiktsplanen antogs 1991 och h"r till stor del spelat ut 

sin roll och ersätts nu med föreliggande plan som bygger på kommunens 

antagna "Vision 2020" 0111 utvecklingen i kommuJlen fram till år 2020. 
Planen har gjorts mer konkret än tidigare genom att nycke\projekt, som är 

viktiga för utvecklingen i Karlsborg, identifierats och beskrivits. Ambitionen 

är att omgående påbörja genomförandet av dessa nyckel projekt ulan alltför 

långdragna planerings- och projekteringsprocesser. 

Planarbetet har bedrivits med stor öppenhet och tillförts många värdefulla 

synpunkter vid informationsmöten, workshopar för olika grupper, utställ

ningar, skolarbeten m. m. Efter samråds- och granskningsförfarande har 

synpunkter san1111anställts och phmen bearbetats i den m,ln S0111 bedömts 

rimligt. 

Det praktiska arbetet har utförts av konsult och en tjänstemannagrupp 

under ledning aven politiskt sammansatt styrgrupp. 

För st yr- och arbetsgrupp 

Kjell Sjölund 

Kommunalråd 

"I11omas Johansson 

Kommunchef 
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OVAN: Göta kanal vid R ödesund i Korlsborg. 
foto:Anders Åkerberg 

Utgångspunkten för den nya översiktsplanen för Karlsborgs kommun är 

kommunens Vision 2020, Den pekar ut fyra prioriterade il1satsområden; 

Leva och bo, Kommunikationer, Upplevelser och Karlsborgs centrum. 
Översiktsplanen är utformad rör <lU I. redovisa hur hänsyn t<lS till riksintres

sen, CörOt'dningar och övriga planeringsförutsättnillgar 2. redogöra för hur 

den övergripande planeringen samordnas samt 3, redovisa delprojekt och 

nyckelprojekt som kan påbörja och driva utvecklingen av kommunen för att 

nå visionens mål. I denna sam man fattni ng redovisas övergripande principer 

(återfinns även Iller i detalj på sidan 40-41) SOIll utgör den samlade strategin 

för översiktsplanen S<lmt dc c\elprojckt som är identifierade (redovisas även 

på sidorna 104-125). 

X. DE FANTASTISKA OMGIVNINGARNA 
Det spektakulära landskapets kvaliteter och pågående verksamheter, aktivite

ter, näringsliv, kulturliv och föreningsliv synliggörs på ett nytt sätt. 

Y. DEN SPEKTAKULÄRA RESAN 
För alt synliggöra Karlsborgs placering och utveckla t illgången till del spek

takulära landskapets kvaliteter samordnas förädlingen av lal1Clskapet med 

skyltning av alternativa resv�igar och genomfarter, både inom kommunen 

och i regionen. Befintliga kvaliteter tillgilngliggörs på ett nytt sätt. 

Z. DE KULTURElLA SITUATIONERNA 
För att fokusera förändringsarbetet och utgå från befintliga kvaliteter 

koncentreras ny bebyggelse och nya händelser till platser och situationer 

som redan idag har pågående verksam heter och aktiviteter eller är bebyggda. 

Genom att koneent rera och samla föril.lldringar är bedömningen alt priori

terade projekt utveckJas till smart,l satsningar som stärker komlllunen i sin 

helhet. 

Delprojekt 

För aU beskriva och utveckla en genomföranc\estrategi för planens försl<lg 

är ett antal delprojekt identifierade. Dessa kan vara byggda projekt men 

framförallt är det projekt som i form av verksamheter och aktiviteter stiirker 

befintliga kvaliteter och som på så säU kan skapa och förändra mening och 

identiteter. Delprojekten är centrala för att påbörja och utveckla förändrings

arbetet och är i del 3 presenterade under rubriker som återknyter till visio

nens prioriterade insatsområden. 
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DELPROJ EKT A: Regional luristväg 
Väg 202 och G öla kanal utpekas som slommen j ett regionalt 
kommunikationsnät som binder samman de SlörSia be· 
söksmålen (Löckö slall, Hornborgosj ön , Vönerskörgårdenl 
Kinnekulle, G öla konai och Karlsborgs fästning). Dessa slråk 
kompielIeras med ett nötverk a v  olika kopplingar och förbin
delser för cykling, fotvandring, ridning m.  m .  Viktiga delar i 011 
elablera l uri slvögsnölel ör raSlplolsmiljöer, vägskyIlning och 
landsskapsvård som öppnar utblickar från vä gen. 

DELPROJEKT H: Storgatan 
Storgatan i Korlsborgs tötort " 

UI 51 Sölro 

DElPIWJEKT D: Rödesund 
Rödesun dsområdel ör en viklig miljö för 
011 visa pö Karlsborgs historiska bely
delse med lågel vid kanalen. Samtidigt 
finns del slora förlälnin gsmöjli gheter 
inom området som är mycket stra tegiskt 
placera t i mötet mellan Storgatan/väg 
49 och G öta kanal .  två av kommunens 
viktigaste kommunikatiansstråk. För 011 
inleda en utveckling föreslå s temporära 
akti viteter som levandegör området, en 
bryggdöcksmiljö som synli ggör va ttnet 
och strandpromenad med uteserverin g
a r.lekmiljöer m. m. vilko tillsammans gör 
områ detiiII en möte spla ts för många .  

SAMMANFATTNING I 7 
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DELPROJEKT B:Äspenöset 
Äspenäset är ell nyll bostadsområde 
som börjades byggas ut 2009. F ör alt 
tydliggöra och förstörka de a ttrakti va 
boendekval i te ter sam området kon 
tå, föreslås en kvätlsbelyst stran dpro
menad. fickparker med olika karaktör, 
lekplats och småbåtshamn fÖr all  
levandegöra området på el l  nyll sötl. 

är både huvudgata ach genom 
fartsvög tör väg 49. Dörför 
tra fikeras vä gen av tung, ge
nom gående trafik som gena m 
vögens n u varonde utformning 
prioriteras töre oskyddade trafi
kanter och de som an vönder 
vögen för l okala resor. För 011 
öndra della föreslås förstörkta 
tvörkopplingar mellon Völ1ern 
och Bollensj ön ,  prioriterad 
lokal trafik och parkeri ngsl ös
ningar som gör det enkell all 
stanna. 

� Tfveden Eil 

DELPROJEKT F: Mötllorp 
Mölllorp li gger strategiskIlängs huvudstrå
ket från Ka rlsborg mot Tibro och Skövde. 
Hör finns service i form av dagl i gvaruoIför 
och bibliotek somt skola. bodmöjli gheter 
och stränder mill i tötorten. För 011 u tveckla 
MÖlltorp ä r  förböttrade miljöer kring pen 
del parkering och busshöllplatser, belysning 
och lekmiljöer i MÖlltorpsparken och runt 
badplatsen och sökra cykelvögar, viktiga 
projek!. 

Brevik 

flOdesunrJ 
EkJng6rosomrIJrJer 
Slo/golon 
fOSlningen 

"4111"'"", 
,';;'OOSP(JIken 

Cykelled p6 
småvägar runl 
Völtern 

II. 

DELPROJEKT C: Bangårdsområdet 
Mill i Karlsborgs tätort finns bangårdsområdet som 
en resurs all bebygga . För 011 göra della behövs 
förstörkta tvärkopplingar från Vällern till Ballensjön. 
fi ck parker. lekmil jöer och temporära projekt somt 
åtgärder töngs Storgalan för all priori tera lokal trafik 
och oskyddode trafikanter före genom fartstrafiken. 

DELPROJEKT G:  Sta dsparken 
Va ttenområdet mellan Rödesund, Pukön och Vanös 
udde har historiskt varit en plats för båtar all ankra på 
före vidare re sa genom kanalen. Genom all definiera 
detta som en ny stadspa rk mestadels bestående a ven 
vallenyta, knyts tötorten samman på ell nyll söll och 
förtydligar rela tionen mellan land och vallen. För all 
inleda en u tveckl ing b ör mon iden ti fiera och utveckla 
relati oner till de omkrin gli ggonde stodsområdena, 
soml u tveckla funktioner och aktiviteter längs med 
strandpromenaden så som belysning, grillplatser, bryg
gor, utegym och lekmiljöer. 

DElPIWJEKT E: Fästningsområdet 
U tgör en unik boende- och verksamhetsmiljö, både 
lokalt och regionalt, med miljö och byggnader av högt 
kullurhistoriskt vÖrde. Föstningen ör en mycket viktig 
a rbetsplats och ör under sommaren ett stort besöks
mål. Fästningsområdet sko u tvecklas tillsammans med 
de som är verksamma hör. Området kon förädlas ge
nom temporära verksamheter som levande gör området 
som besöksmål och genom 011 bevara och förvolto de 
bebyggelsem ilj öer som finns. 

DELPROJEKT I: F orsvik 
Som industrihistoriskt kunskapscenlrum och som 
u pplevelsehub för besök längs med Göla kanal och 
till Tive den kon F orsvik få u tökad betydelse för den 
lokala ulveckii n gen. 







Upplägg och läsanvisningar 
Översiktsplanen för Karlsborgs kommun har l vå syften. För det första redo

visar planen hänsyn till riksintressen och förordningar och hur övergripande 

planering samordnas. För det andra beskrivs hur en förändringsprocess Illed 

mål att nå kommunens vision kan påbörjas och drivas. Planen är på detta sätt 

både förvaltande och gestaltande. och syftar därmed till alt skapa en utveck

ling av kommunens möjligheter. 

Arbetet med översiktsplanen har pågått sedan 2012. Efter samråd under 

våren 201} har planen under hösten bearbetats och kompletterats med 

utgångspunkt i inkomna yttranden. Den har därefter varit utställd gransk

ning och bearbetats ytterligare med an ledning av inkomna synpunkter under 

granskningsskedel. 
Översiktplanen har kommunens Visioll 2020 som utgångspunkt. Där fml1s 

begreppen Karlsborg, Karlsborgs kommun, komJllunen och Karlsborgs 

centrum definierade. I översiktplanen anviinds till skillnad från i visionen 

begreppet Karlsborgs kommun, och kommunen i efterföljande meningar, 

för att beskriva Karlsborgs kommun som geografiskt omn\de. När begreppet 

kommunen skrivs separat avses kommunen som politiskt styrd organisation. 

Översiktsplanen är uppdelad i fyra delar; 

l. Del l redovisar planeringsförutsättningar. Kommunens vision samman

fattas och tolkas som utgångspunkt för översiktsplanens plan förslag. Stor 

vikt har även lagts på Karlsborgs regionala sammanhang, som bedöms 

ha stor påverkan på kommunens framtida utvecklingsmöjligheter. Delen 

sammanfattas genom tre övergripande principer för utvecklingsMbetel. 

2. Dcl 2 redovisar förutsäUningar och ställningstaganden för bevarande och 

utveckling av riksintressen, förordnanden och kommunens verksamheter 

m. m. och sammanfattas genom hänsynskana A. 

3.  Dcl3 redovisar genom utpekade delprojekl en genomrärandestrategi för 

kommunens vision och översiktplanens förslag. Genom att peka ut speci

fika projekt kan den fortsatta planeringen i anslutning till genomförandet 

av planen ske i projektform snarare än i geografiska fördjupningar. Del 3 

sammanfattas i en markanvändningskarta. 

4. Oel4 beskriver och bedömer de miljömässiga, sociala och ekonomiska 

konsekvenser som planen ger upphov till. 
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Bakgrund 

Den gällande översiktsplancn för Karlsborgs kommun är drygt 20 ar gammal 

och i behov av en total omarbetning med hhnsyn till dc förändringar 50111 

skett i kOl11munen, jämte dl' ändringar i dcn lagstiftning som styr den fysiska 

planeringen. Under denna tjugoårsperiod har bland annat miljöbalken och 

en omarbetad plan- och bygglag tillkommit. 

Den gällande översiktsplanen från 1991 är organiserad i två dokument med 

ett tydligt och enkelt upplägg och har varit en bra handling for att s�ikcrställa 

hanteringen av riksintressen, samordna den övergripande ph1neringcn och 

stödja bygglovshandläggningen av projekt framförallt utanför detaljpla

nenHle områden. En viktig dc! i planen iir förhållningssättet till de relativt 

omfattande bullerstörningarna fran försvarets ilyg- och skjutvcrksamhet. Del 

J beskriver huvuddragen för mark- och vattcnanviindningcJl och del 2 redo 

visar områdesanknutna rekommendationer. Den tidigare planen komplet

teras av tre kartor. Karta 1 visar den pågående lllarkanv�lndningen, karta 2. dc 

begränsningar SOI11 bullret fran försvarets verksamhet medför och karta 3 den 

framtida markanvändningen. 

Oversiktsplan (ÖP) 2020 har i huvudsak organiserats sOJ"n den gälbndc 

planen men kompletterats med bland annat följande avsnitt: 

• Planen utgår fri\.n och utgör el\ planeringsverktyg för alt stödja den 

nyligen fr,"ll11t,lgna Visiol1202o. 
• Planen betonar vikten av ,11t st' Karlsborg i etl regionalt och nationellt 

perspektiv. 

• Kommunens kulturella kV<llitcter iiI' betydande och utgör en viktig 

grundförutsättning j(jr dc'n framtida utvecklingen. 

• Barn- och folkh{ilsoperspektiven har inarbetats där detta vi.lrit 

relevant. 

• Lokala mi!jömål har lagts till. 

• De områdesknutna reknll1mcndationcrna har kompletterats mcd en 

genomförandestrategi så att de övergripande målsättningarna som 

presenteras i Vision 2020 kan n:ls. 

Sedan 1991 har stora förändringar skett i dc regionala sammanhangen. 

Skaraborgs län har blivit en del av Västra Göt,\lands län samtidigt som nya 

st orstadsregioner etablcr,lt sig SOl1l viktiga knutpunkter för urbaniseri ngs

processen. En viktig del i förståelsen av Karlsborgs utveckling handlar om hur 

komlllunen relaterar till sin omgivning i såväl lokal, regional, nationell som 

internationell Skal<l. Därför har den nya översiktsplanen komplettcri.l!s med 

ell fördjupad analys av dessa relationer och deras p{\verkan på Karlsborgs 

kommun och den kommunala planeringen. 

Den fysiska planeringen är en strategisk del av kommunens utvecklings

arbete.De övergripande malen för kommunens utvecklings<Hbetc i vi$iori 

2U20 tolkas till övergripande principer [ör den fysiska planeringen. Till de 

områdesknutna rekommendationerna knyts gel1omförandestJ·ategier i form 

av dclprojekt, prioriteringar och förslag till efterföljande planerings- och 

gen om förandeprocesser. 

l.INlEDNING III 
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Vad är en översiktsplan? 
Övcrsiktspl<lnningen regleras j plan- och bygglagens 3 kapitel. Plancn ska 

omfatta komlllunens hela yta och belysa alla de aspekter som p<:lverkar den 

fysiska miljön i kommunen. Planen ska översiktligt visa hur kommunens 

framtidsvision kan förverkligas. Den sb också visa hur kommunen tar till 

vara dc allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om mark- och vatlC!1-

användningen. Den ska ses som ett kommunalt handlingsprogram och en 

viljeinriktning (ör efterföljande planering inol11 Karlsborgs kommun. 

En viktig del il\' planarbetet �lr förankringen hos den breda alll1l�inhctcn. 

En översiktsplan där allmiinheten kommit till tals under planproccsscll och 

kunnat p,'ivcrk,l pbnen har goda fönttsättningar at! vinna acceptans för 

efterföljande arbete med <iviiI bevarande- som utvecklingsCrågor. 

Det är ;iven viktigt ,111 översiktsplanens genomförandestrategi implemen

teras i det ilrliga hudgetarbetet i kommuneIl. Först då blir den ett eJlcktivt 

plancri ngsinst rUlllenl för kommunens ut veclding. 

Planprocess och lagar 

PlAN- OCH BYGGLAGEN (PBl) 
Den kommullala planeringen reglen1s av plan-och byggl'lgen. Planeringen 

ska ske med stor transparens gentemot olika inblandade parter och 'llll11:'n· 

het. SJdlcn till detta är alt alla parter har riltl att p,lverka sin n:irmiljö, tilli"ör,l 

biittre beslutsunderlag samtidigt som planen förankras hos delll som ska 

leva med den under läng tid. 

Av PISt 3 bp 5� framgår krav('t på inneh�\ll och planprocess i en översikts

plan. Översiktsplanen ska bland annat redovisa: 

• J\llmiinna intressen (riksintressen ska anges siirskilt) 

• Grunddl"<lgen i l11ark- och vattenalw�indningen 

• KOllllllullens SYll på hur den byggda miljön ska utvecklas 

• Hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och följ<.l 

III i Ij ök val i tet sn orlller 

• LIS-omrilden 

• iVI ilj öbedöm Il i Il g/ milj ökollse k vensbeskrivn i ng 

Under arbetet ska kommunen samråda med bnsstyrelsen, de regionplane· 

org,ln och kommuner som berörs samt dc myndigheter, sammanslutning<n 

och enskilda som har väsentligt intresse av försbget. 

Efler varje skede sammanfattas synpunkter och planen bearbetas med 

hänsyn till dessa inför kom mandc skede. Av detta ski,J tillförs planen Sllcces 

sivt mcr 1l1,lIcrial som följer den ända ti!! antagande- och genomförandeske

dena. Översiktsplanen vinnt'r genom antagandebes!utet laga kraft men den 

har inte nilgon juridisk status. Antagandebeslutet kan överklagas och prövas 

då i första instans av länsstyrelsen. 

MILJÖBALKEN (MB) 
Miljöbalken innehåller både övergripande bestämmelser och mer detaljerade 

skyddsbestämmelser för omräden och verksamheter, vilka berör all plane

ring. Kraven på innehåll i en miljöbedömning/miljökonsekvensbcskrivning, 

som al!tid ska följa en översiktsplan, framgår av 6 kap. 
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STRANDSKYDDSLAGSTIFTNINGEN OCH LIS-OMRÅDEN 
Av siirskilt intresse är den nya strandskyddslagsti(tningcn som Jlnns i 7 kap 

miljöbalkcn. En lagii.ndring har inneburit ökade möjligheter at! kUllna ge 

dispens för ätgiirdcr som utvecklar Llndsbygdcn om dessa områden pekas ut 

j en översiktsplan, ett s k LIS-omrade (Landsbygdsutveckling i strandniira 

liige). LäLlnadcrna iir dock eWrcrcnticrade inom olika delar av landets strand·· 

omn.'lden. Vätterns strandområden tillhör en mcllanklass av tre klasser där 

lagen anger att kommunerna, trots lättnaderna, ska v,)ra restriktiva med att 

peka ut områden i strandnän1liigen. 

Friimst landsbygdskoll1l11uncr ska mcr aktivt kunna dra nytta av dc kon kur

rens(ördclar som ett Iiigc nära vatten kan lnncbiira f<:ir verksamheter och 

boende. Strand nära higen ska stimulera den lokala och regionab utveck

lingen, vilket ii.r befogat utanför dc stora tätortsområdena. Villkoren för att 

området Sk,l kunna pekas ut iir bbnd annat följande: 

• Omrildet ska direkt eller indirekt bidr" till POSiUV,l 

s)'sselsiittni ngseflcktcr eller ökat serviceunderbg p,\ landsbygden. 

• Området (år inte inncbänl att tillgängen till stränder fOr allmiinhctcn 

och fOr ett rikt viixt- och djurliv inte tillgodoses lallgsiktigt. 

• Området ska ha liten betydelse rör att tillgodose strandskyddets syften. 

Det enskilda LIS·omrildd ska beskrivas i ett större sammanhang med en 

bedömning <IV hur ätg;irder inom området kan bidr,l till ökad ekonomisk 

,lktivitct pil ortell. Planeringen ska även beskriva hur den samlade ti!lg:\ngel1 

på striindcr ser ut både kvantit<ltiv! och kvalitativt. 

Ett lal1dsbygdslltvecklingsomddc bör inncJ�Htas j cn övergrip'lI1de struk 

tur, leda till en tilltalande utformning och s;\ \{mgt möjligt anviinda bellntlig 

infrastruktur el kr åtminstone ligga s,'i atl det är n,'igorlunda enkelt att ni\. SOlll 

exempel kan niimnas tillgång till tekniska försörjningssystcm, viilfungel\l!ldc 

kollektivtrafik och service. 

Planeringen ska även ta hJllsyn till dc risker som iir förknippade med 

strandnära lägen som t. ex. skred och översvämning. 

KULTURMILJÖlAGEN 
I kulturmiljöiagens (1988:950) portalparagraf, l kap ls\, sägs att "det är cn 

nationell angeläg('Jlhct att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ans\'<\ret för 

detta debs av a!la. S:IV�iI enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 

aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbetc ska se till 

att skador på kulturmiljön sflvittlllöjligt undviks eller bcgriins<ls". 

Karlsborgs kOlllmun har många värdefulla kulturmiljöer med så,,;il 

nationellt som internationellt intresse och en intressant historia som priiglat 

kommunen sedan lil.ng tid ti!lbaka. Det kulturhistoriska arvet är mot denna 

bakgrund i högsta grad en tillgång i Karlsborg och en lltgflngspunkt för plan

arbetet med syfte att st;irb kommunens identitet. 

BARN KONVENTIONEN 
Konventionen t[JJkol1l 1990. Artiklarna 3 och 12 iir dc artiklar som har mest 

bäring pa samhällsplaneringen. Artikel 3 handlar om att barnets bästa 

alltid ska komma i (riimsta rummet och artikel 120111 att varje barn har rätt 

att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. Dessa grundläggande 

bestämmelser gäller för alla frågor SOI11 direkt eller indirekt påverkar barns 

livsmiljö. 
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ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 
lvl;\ng<\ andra lagar och förordning,\!" har direkt eller indirekt betydelse för 

samhällsplaneringen som t. ex. väglagen, lagen om kommunal energiplane

ring, lagen om ekodesign, förordningen om miljökollsckvcnsbcskrivningar 

med Hera. 

Preliminär tidplan 

Tidplanen för planarbetet vis,jr pil en ambition alt ha en nirdig översiktsplan 

under början av hösten WH. Detta hindrar lille att genomförandet <lv vissa 

utpekade projekt kan påbörjas dessförinnan. 

Planarbctc c!C(2011-okt2012 

Si1IlIrådslulIIdling, /JO\! 20J2 

Samråd nov 2012 - mars 2013 

Bearbetning "prillol) - januari 2014 

(;raIlSkllil1gsJumdling, jorl/Ulfi 20]./ 

Utställning februari - april 2014 

Bearbetning ma} 2014 

AllftJgmule}wllrlliJJg, prclilllil!iirt �l'pteJJJber 20J'1 

Antagande september 2014 

Tidplanen ilr prclimin�ir och i hög grad beroende ,w vilka inspcl som sker 

linder planarbetet och de synpunkter som lämnas in under samriids- och 

graJlskningskedena. Planen kan behöva revideras avseende rckomeIH.L"ltio" 

ner för bebyggelse med hiins)'Jl försvarsmaktens \'L'rksalll het. Ut redningsar

bL'tc kring denna fråga pflg;\r II l1tkr \,;lrcn 2014. 

I 

.v\;JI:;;;!l!�,;q I 
L���t�J 

ÖVERGRIPANDE 
PRINCIPER 

l 

Il ' FÖRU'!',N'NGAR 

l 
TEMAN DELPROJEKT A�I 

GENOMFÖRANDESTRATEGIER 
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Vision 2020 
Dokumentet Visioll2020 beskriver en önskad framtidsbild av Karlsborg. 

Beskrivningen har sin utgångspunkt i tidigare redovisade itlsatsomr;l<!en 

och utvecklingsperspektiv. 

Karlsborg har en positiv och hållbar utveckling. Antalet kommuninvånare 

ökar. 

Karlsborg är en inflyttningskommun. fvlark för boende och näringsliv 

erbjuds i attraktiva lägen. Möjlighet att bo sjönära och t rygg! med möjlighet 

till en aktiv fritid lockar människor från när och 0�irran. InvtJnare, företa

gare, arbetande och besökare i kommunen upplever en bra livskvalitet. 

Karlsborg är en trygg och <"ker kommun där invånarna, oavsett ,lider, 

känner sig delakliga i och har inflytande över beslutsprocesserna och 

utvecklingsarbetet. Antalet olyckor är m och brottsligheten är låg. 

Barn och ungdomars nyfikenhet. vilja och förmåga att l�lra och utvecklas 

tas till vara i förskolan och skolan. Kulturskolan erbjuder ett brett utbud. 

Del finns vnl fungerande idrottsanlnggningar. Föreningslivet blomsln.lr och 

ger människor i alla åldrar bra möjligheter till en aktiv fritid. En utvecklad 

samverkan mellan kommunen och föreningslivet främjar kreativiteten och 

bidrar till den lokala utvecklingen. Likabehandling och allas rätt till det 

offentliga rummet är en självklarhet. 

Vården och omsorgen är v;Hulvecklad och flexibel för alla målgrupper. De 

äldre Karlsborgarna får stöd alt behålla sina intressen och sociala kontakter 

samt vara aktiva och ha inflytande. 

Förutsättningarna för alt pendla till arbete eller studier på annan ort är 

goda. Den regionala och interregionala busstrafiken är snabb och bekv�lm. 

Väg 49 och det finmaskiga vägnätet har bra standard. Cykelvägarna i och 

mellan orterna är trygga och säkra. TT-infrastrukturen är väl utbyggd och 

gör det möjligt för företagare och privatpersoner att enkelt kommunicera 

med omvärlden. 

Karlsborg karaktäriseras av ett konkurrenskraftigt och differentierat 

näringsliv. Den förtroendefulla och kreativa miljön stimulerar till ett högt 

nyföretagande och goda tillväxtförutsättningar i befintliga företag. Den 

privata tjänstesektorn svarar för en stor del av sysselsättningsökningen. 

Samarbetet mellan företag. föreningar och kommunen är väl utbyggt och 

fungerar som dörröppnare till arbetsmarknaden. 
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Försvarsmakten är en viktig aktör och stor arbetsgivare i Karlsborg. De 

unika forutsättningarna för övning och träning med avancerad teknik tas 

till vara i ökad omfattning. Försvarsmaktens närvaro bidrar till en positiv 

näringslivsutveckling i stort. 

Besöksnäringen är under fortsatt tillväxt. Göta kanal är en av de mest 

besökta destinationerna i Västra Götaland. Resmålen Forsviks bruk och 

Kadsborgs nislning lockar en slor mängd besökare som gärna stannar flera 

dagar i och runt Karlsborg. 

Karlsborgs tätort är en attraktiv mötesplats. Vattnet utgär ett tydligt inslag 

i centrumbiIden. Byggnader, torg och planteringar är i harmoni och skapar 

en trygg och god atmosfär. 

Målbeskrivningar 
ÖVERGRIPANDE MÅL, INSATSOMRÅDEN, VISION 2020 

• Antalet kOlllll1uninvånare ska vara fler än 7 000. 

• Karlsborg ska upplevas som en trygg kommun av alla, såväl invånare 

som besökare. Trygghet innebär att medborgarna känner delaktighet 

och inflytande samt att det finns bra och säkra miljöer både inom

och utomhus. Målet innebär också att barn och unga ska ha trygga 

uppväxtvillkor samt att det ska vara tryggt alt åldras i KarIsborgs 

kommun. Oavsett årstid och tid på dygnet sk,J det kännas tryggt och 

trivsamt att bo och vistas i Karlsborgs kOlllIllun. 

• Karlsborgs kommun ska ha elt näringslivsklimat som rankas bland 

de 50 främsta kommunerna i bndet. 

• Karlsborgs kommun ska vara fossilbränslefri. Kommunen ska aktivt 

verka för att fossila briinslen (olja, kol och naturgas) successivt fasas 

ut och ersätts med klimat neutrala energislag. 

LEVA OCH BO 
• Planberedskap ska finnas för bostäder i sådan ulsträckning 

att efterfrågan på bostads- och boendeformer kan tillgodoses. 

Kom munen ska särskilt sträva efter att tillgodose efterfrågan på 

bostäder med vatten kontakt. 

KOMMUNIK ATIONER 
• Väg 49 ska byggas ut till ett ekonomiskt, miljö- och tidsmässigt 

optimalt stråk i hela sin sträckning. Ombyggnaden genom 

Karlsborgs tätort ska vara prioriterad. 

• Trafiksäkerheten ska vara hög med säkra passager för oskyddade 

trafikanter. Säkra cykelleder ska finnas mellan kommunens tätorter. 

UPPLEVELSER 
• Karlsborg ska vara ett av regionens mest besökta turistområden. 

• Kommunen ska i samarbete med näringslivet och föreningslivet 

anordna minst ett evenemang per år som lockar en nationell publik. 

• I samarbete med den ideella sektorn ska kommunen skapa en hållbar 

plattform för kuItur-, biblioteks- och fritidsfrågor. 
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KARLS BORGS CE NTRU M 
• Karlsborgs centrum ska utvecklas till en plats där människor möter 

god arkitektur och andra kulturullryck. Här ska finnas serviceställen, 

ett rikt handelsw och tjänsteutbud i en attraktiv miljö med god 

tillgänglighet och trygga mötesplatser. 

Planering tör människan 
Vi utformar den fysiska miljön för .Ht utveckla sam!l;lllet och skapa bättre 

förutsättningar för en hållbar utveckling. I della arbete iir utgångspunkten 

i vånl behov mycket viktig. Rubrikerna nedan tar kortfattat upp ett antal 

mycket viktiga synsätt på den fysiska planeringen som tillsammans skapar 

grunden for en biittre planering som är mer tillgänglig för alla, säkrare. tryg

gare. mer jämställd och öppen för alla att vistas i och påverka inom ramarna 

för vårt demokratiska samhälle. 

Folkhälsa 

Folkh5lsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd. Enligt gjorda under

sökningar 5r folkhälsan i Karlsborg god och invånarna i Karlsborg bedömer 

också i hög utsträckning sin egen hälsa som bra. Utbildning och sysselsättning 

bidrM i hög grad till en god folkhälsa och till ekonomisk utveckling. Andelen 

elever i Karlsborg som är behöriga till gymnasiet är bland den högsta i landet 

och i förh,illande till riket har Karlsborg en lägre arbetslöshet. En låg brottslig

het bidrar också till att placera Karlsborg bra i jiimförc\se med riket. För den 

fysiska planeringen är en lorbättrad folkhälsa prioriterat. 

Nationellt är det övergripande målet för folkhälsa att "skapa samhälleliga 

forutsiillningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". För att 

tydligare beskriva arbetet är det organiserat under elva rubriker; 

1. Delaktighet och innytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hiiisofrämjande hiilso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Tobak, alkohol. narkotika. dopning och spel 

Folkhälsoarbetet i Karlsborg har utarbetat en folkhälsoplan som utgår från 

den policy för folkhälsoarbete som Västra Götalandsregionen antagit. Planen 

antogs 2014-02-11 och gäller till år 2020 och liggt'r till grund för arbetet med 

en ny översiktsplan. Folkhälsoperspektivet ska beaktas i all samhällsplanering. 
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STÄLLNINGSTAGANDE 
• Koml11unenska verka för aH uppnå de nationella målen för folkhälsa 

och för att uppn<.l de regionala folkhälsoutmaningarna. 

Barn och äldre 

Den fysiska planeringen har stor påverkan på a!la grupper i samhället. 
Därför är det viktigt att frågeställningar och problem blir belysta från mång,\ 

olika håll och med olika synsiitt. Barn och ungdomars anviindning av den 
fysiska miljön iir i vissa rall annorlunda iin vuxnas. Goda miljöer för barn iiI' 
viktiga för Kar!sborgs utveckling. 

Därför iiI' det viktigt all barnpcrspcktiVl'llyfts (nlJl1. Iv1cd lltgilngspunkt i 

FN:s barnkonvention har Karlsborgs kommun tagit fram handlingsplanen 
"Barnens rättigheter i Karlsborg 2009 - 2014 ". Pl�mcns syfte och måls;,tt ning 
iir att visa hur barnperspektivet ska genomsyra alb VerkSi\lllheter inom 
Karlsborgs kommun. Barnens båsta iir ledande i arbetet med planering, 

beslut och genomförande. Grundläggande för arbetet är följande principer: 

• Alla barn har samma vilrck och rii.ttigheter 

• Inget barn fil' diskrimineras 
• Barnets bästa ska komma i främsta rUlllmel 

• Alla barn har rillt till liv och utveckling 
• Alla barn har rjtt alt utrycka sin mening i fnigor som berör dem 

Aldre är en ,lJ1 Il ,l!) grupp diil' utformningen av den byggda miljön har stor 

betydelse. Andelen iildre blir större i Sverige dil livslängden ök<lr. Tillgii.ng
Iighet och trygghet ör viktiga ledord men ccntralt är också behovet;w att 
skapa miljöer i dcn byggda miljön med stor variation och rikedom, vilka �\r 

anpassade för ett brett spektrum ,lV miinniskor. 

STÄllNINGSTAGANDE 
• Kommunen ska verka för att öka tillgöngligheten och tryggheten i den 

fysiska miljön och för <ltt förbättra förllt<Htningarna för aHa i samhället. 

• Kommunen ska i planarbetet kontinuerligt utgå från handlingsplanen 

"Barnens rättigheter i Karlsborg': 
• Kommunen ska verka för god tillgång pill�impliga bostilder för äldre. 

Tillgänglighet 

Tillgilllglighet är en fråga som är viktig för mång,l grupper i samhället. För 
arbetet med ökad tillgänglighet inom K'll'lsborgs kommun giiller "Strategisk 
plan för ökad tillgänglighet" från 2OJO. Arbetet med att främja tillglinglig·, 
heten för personer med funktionsnedsättningar har i första h,lnd inriktats 
pil alt omfatta åtgärder som avses i Boverkl'ls föreskrifter och allmiinna räd 

om undanröjande av enkdt avhj�Hpta hinder tm och i befintliga lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på bdintliga allmänna platser (BFS 200}:J9 

I- lIN). Utöver fysiska åtgärder för ökad tillgänglighet omfattar planen jven 

åtgärder för att underlätta för personer Illed funktionsnedsättningar att till
godogöra sig information som kommunen tillhandahåller. Under 2008 och 
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2009 inventerades lokaler och platser i kommunen för att identifiera enkelt 

avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning. Inventeringen har 
redovisats i två rapporter. Inventering. dokumentation och inrapportering 
är även gjord till Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas. 

STRATEGI 
För att uppfylla kommunens mål för tillgänglighet ska tillgängligheten 
och användbarheten för människor med funktionsnedsättningar beaktas 
i all planering av verksamhet som kommunen ansvarar för. Atgärder som 
kommer många miinniskor lill nylla och där kostnadsefTektiviteten är hög. 
dvs hög nylta per investerad krona ska prioriteras. För lokaler och anlägg
ningar gäller generellt att bäst kostnadseffektivitet nås om åtgärder vidtas 

enligt följande prioriteringsordning: 

1 .  Vid ny- och ombyggnation 
2. "Passa-på-åtgärder" då andra åtgärder ändå görs 
3. Riktade åtgärder som endast syft.u till att höja t i llgängligheten 

Rådet for funktionshinderfrågor är en viktig kunskapsresurs i kommunens 
arbete med alt göra samhället tillgängligt för alla medborgare och besökare. 
Rådet ska �iven ses som en tillgång för ritningsgranskning i samband med 
projektering av 0111- och t i llbyggnader av kOl11munala fastigheter III 11l. 

Kommunen ska vara ansluten till tillgänglighetsdatabasen och i relevanta 
delar följa Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för tillgänglig
het i offentl iga byggnader och miljöer samt till of tent I igt riktad information. 

STÄllNINGSTAGANDE 
• Kvarvarande hinder som enkelt kan avhjälpas for att öka tillgänglighe

ten för personer med funktionsnedstittningar till offentliga lokaler och 
platser, vilka kommunstyrelsen är huvudman för. ska t,lS bort. 

• Framkomligheten på kommunala gång· och cykelvägar ska vara god. 
så alt personer med rörelsehinder kan ta sig fram. Användbara och till
gängliga viloplatser ska finnas längs kommunala gång- och cykelstråk. 

i synnerhet vid starka lutningar. 
• Parkeringsplatser for bilar, som är avsedda för personer med funk· 

tionsnedsättningar. ska finnas i tillräckHg utsträckning, t. ex. i närheten 
av entreer till lokaJer dit aUmänheten har tillträde, vid arbetsplatser 
och i bostadsområden där kommunen är markansvarig. 

• Hållplatser för kollektivtrafiken ska vara tillgängliga och anpassade så 

att människor med eller utan funktionsnedsättning kan nyttja dem. 
• Allmänna park- och grönytor inom tätorterna ska vara tillgängliga 

och användbara for personer med funktionshinder så långt detta är 
möjligt. 

• Det ska finnas offentliga toaletter som är användbara för funktionshin
drade på strategiska platser i kommunen. 

• AHa kommunala lekplatser ska vara tillgängliga och användbara för 
både fOräldrar och barn med funktionshinder. 
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Jämställdhet och demokrati 

Perspektiv på den byggda miljön som presenterats ovan under ett antal 

rubriker är inte ett synsätt som går att relatera till enskilda grupper. Miljöer 

som blir mer titlgiingliga för grupper som har funktionsnedsättningar eller 

trygga för utsatta grupper blir också mer tillgängliga och trygga för alla. Det 

är viktigt att den fysiska miljön u t  formas utifrån en mångfald av kvaliteter. 

Demokrati är ett viktigt begrepp för arbetet med kommunens planering. 

Både med fokus på planeringsprocessen men kanske framförallt med 

utgångspunkt i t i llgängligheten till den fysiska miljön. Genom medveten 

gestaltning av den bebyggda miljön kan problem kring segregation hanteras, 

mellan olika åldersgrupper, etnicitet och kön. 

STÄLLNINGSTAGANDE 
• Demokrati och påverkansmöjlighet ska inkluderas i alla planerings

skeden . 

• Kommunen ska kontinuerligt i pJaneringsprocessen inkludera dialog 

och möten som synliggör olika perspektiv på hur den fysiska miljön är 

utformad och bör utformas. 

Historia 
AGRAR UTVECKLING 
Karlsborgs kommun ligger i det nordöstra hörnet av Västra Göta]a!1ds län 

och består av socknarna Undenäs. Mölltorp och Karlsborg i Vadsbo härad 

och Breviks socken i Kåkind härad. På många sätt ligger kOJllmunen i en 

gränstrakt. Här möts bergigt och kargt skogslandskap Illed ett slättlandskap 

med goda förutsättningar för jordbruk. 

Berggrunden i nOITa delen av kommunen består i huvudsak av sura grani

ter och gnejs. Berggrunden har här förkastats och spruckit sönder vilket har 

skapat en skärgård i Vättern med en mängd små bergiga öar. Jordtäcket i 

norra delen av kommunen är därför tunt och ger små möjligheter för större 

jordbruk. Mot väster och söder domineras berggrunden av graniter och 

jordtäcket är tjockare. I de breda dalgångarna är förutsättningarna för jord

bruk goda. l söder täcks berggrunden av sandsten med mäktiga jordlager 

och mycket goda förutsättningar (ör jordbruk. 

Inlandsisen har haft stor påverkan på kommunens geologi och förut

siittningar för flora och vegetation och därmed påverkat möjligheten för 

bosättningar och bebyggelse. 

Tillgången till skog är stor i Karlsborgs kommun men det är först under 

16oo-talet som skogens ekollOllliska viirden utvecklas. Tidigare utgjorde 

skogen frilmst jaktmarker o(h resurs rör svedjebruk. Under 16oo-lalel 

behövs stora mängder timmer inom exempelvis järnindustrin, tjära blir 

också en viktig exportprodukt. Expansionen av skogsbruket etablerar större 

bruk kring Forsvik, Granvik, Igelbäcken och Sätra. 

Under l800-talet ökar jordbruksbefolkningen vilket ökar behoven av 

ängsmark och betesmark. Samtidigt växer sågverksindustrin vid Forsvik 

och Sätra. Stora arealer skog avverkas utan större tanke på återväxt. Bristen 

på skogsvård åtgärdades först långt in på 190o-talel. 

Samtidigt var jordbruket mycket betydelsefullt för kommunens södra 

delar samt i det rikare jordbrukslandskapet mellan Vilden och Viken {kring 
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Unclcnäs). De nesta av dagens odlingsmarker har varit i bruk sedan medel

tiden. Större gårdar inom kommunen är Sannull1, Forsvik, Bocksjö och 

Gällsebo. Beroende på naturlandskapet varierar också byarnas utformning. 

De medeltida byarna var placerade i Undcnäs, lvlölltorp och Brevik. Skiftes

reformerna SOI11 genomfördes under slutet på lloo-talet och början av 1800-

talet innebar utlokalisering av gårdar från de sammanhållna byarna. 

Fisket har också varit en viktig näring med påverkan på bebyggeIscutveck

lingen inom kommunen. Vättern har alltid varit det främsta fiskevattnet 

men även många andra sjöar som Unden, Viken och Bottensjön har varit 

viktiga för både yrkes- och husbehovsfiske, På senare tid har fritidsfisket 

utvecklats i bl a Bottensjön och Viken men också i mindre sjöar i Tiveden. 

Torvbrytning av större omfattning har framförallt pågått kring Amperna 

öster om Brevik och i området nordost 0111 Mölltorp. Från Amperna skep

pades torven över Vättern till Motala. 

INDUSTRIELL U TVECKLING 
Järnhantering, gruvdrift, sågverk, torvbrytning och fiske har tidigt varit 

viktiga komplement till jord- och skogsbruket och i hög grad bidragit till 

kommunens utveckling. Verksamheterna har lämnat rikliga spår i form av 

bebyggelse, gruvschakt, vägar, utgrävda mossar m. m. 
Störst betydelse har järnhanteringen haft. Viktiga platser för järn fram

ställningen är Forsvik, Granvik, Igelbäcken och Sätra. Vid Bölet fanns det 

tidigare järn- och mangangruvor och på flera platser fanns tegelbruk. 

o 

@ 
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OVAN: Flygbild över Rödesund, ca 1935. 
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OVAN: Slorgolan genom Rödesund, 1880-101. Den sista 
marknadsboden (I v) r evs 1 902, 

NEDAN: Parti fron Röd esund 

...,,! I .... J1�' .... 
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Forsviks bruk har haft en siirställning i den industrihistoriska utveck

lingen i Karlsborg med anor från medeltiden. Efter en donation från Ceciliil 

Jonsdotter RODs tar !TIU nkarna i Vadstena kloster över Forsviks gård år 

1410 som då består av herrgårdsbyggnad, såg, mjölkvarn och en eller /lera 

stångjärnshammare. Munkarna dämmer upp "Forsviksån" och ökar därmed 

fallhöjden mellan Viken och P..ottensjön till ca 3 m. Vadstena Kloster är vid 

denna tid en av Sveriges största jordägare med över 1000 går(l<!r, mestadels 

på östra sid<tll av Vätlern men även elt antal på den v;istra sidan. Dc flesta 

arrenderas ut men några gårdar driver munkarna själva, som s k avelsgårdar, 

vars syfte var att förse klosterbygget och senare också slottsbyggeI i Vadstena 

med nödvändigt material. Forsviks gård var den enda avelsgården i Väster

götland och från Forsvik hämtades stångjärn och plank. 

Under 1500- och 160o-t<1lcl byggs ett järnimperiulll llpP av Anton von 

Boij. När imperiet var som störst i början av 16oo-talct omfattade det Fors

viks hammare, Granviks hammare och Igelbäckens masugn satTt! ytterl igare 

ett tiotal hammare/masugnar på andra platser i mellansverige. 

Fram till i m i tten på 1800-talel beSlår produktionen av järn, plank och 

mjöl. I mitten på 1800-talet gör industrialismen sitt inträde i Sverige och 

runt 1860 byggs Skaraborgs första verkstadsindustri upp i Forsvik. Man 

bygger ett gjuteri ungefär samtidigt, och 1871 ett träsliperi rör rivning av 

trä till pappersmassa. Vid bruket gjöls rörgods för varvsindustrin och för 

kommunala ledningar men även "designprodukter" i det lilla gelbgjuteriet. 

Varvskrisen och nya material för rörgods lllinskade drastiskt cf-ierfrågan på 

brukets produkter och nedläggningen var ett faktu!1l 1977. Sågverket hade 

som mest ca 300 anställda på 198o-talet. Det föll sedan offer för uppköp 

och sammanslagningar och verksamheten upphörde ett tjugotal år senare. 

Bruket förföll under ctt par decennier men började därefter renoveras och 

fick successivt det utseendet det har idag. 
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Göta kanal började byggas genom Baltzar von PlalCn ch 1810 med start i 

Forsvik, och år 1822 var Västgötadclen av kanalen klar all tas i bruk. Länge 

var Karlsborgs kommun mycket strategiskt placerad med goda kommuni· 

kationsvägar längs vattenvägarna i kommunen. Som en följd av f.istningens 

behov av kommunikationer byggdes även järnvägen mellan Karlsborg och 

Skövde 1876 och förbättrade det strategiska läget ytterligare. 

FÖRSVARS· OC H FÖRSVARSN ÄRA UTVECKLING 
Karlsborgs fästning påbörjades 1819 på Vanäs udde. Då fanns endast en 

marknadsplats med några marknadsbodar vid Rödesund. Den höga åsen pil 

Vanäs udde schaktades bort och de enorma massorna användes till fäst

ningsvallarna. Byggnationen, som pågick under 90 år, drevs från verkstads

området utanför v�,stra fiistningsvallen, nordväst om Götiska porten. Några 

av verkstadsbyggnaderna står kvar än idag. f-rån mitten av 1800-lalet använ

des Karlsborgs f
.
istning som svenska härens huvud förråd. Fram till 1960 

fanns här även ett garnisonssjukhus. Fästningen blev dock omodern långt 

innan den var klar, och byggdes därför heller inte f.irdigt enligt ritningarna. 

Nya militära strategier medförde att fästningen lades ner som krigst:istning 

år 1928. 

Dagens samhälle har växt upp som en följd av f.istningsbyggcl. Affärscen

trum flyttade från fästningen till området kring Kungsgatan-Rödesund på 

1940-talel. Försvaret hade även lokaler och verksamhet på flera platser utan

för fästningen. Artilleriet hade skjutplatser utmed Strandvägen och kruthus 

på Lindön och i Norra Skogen. De stora kruthusen i tri, byggdes under tidigt 

1800- tal, varav Ivå står kvar idag. På Hiistbouddsområdel bedrevs tillverk

ning av spårljusammunilion från 1939. 

Flyget kOlll lidigl lill Karlsborg - första landningen skedde redan 1913. Då 

landade man bådc på land och vallell. Från 1939 log Viistgöta llygflottilj/F6 

över Volontärskolans lokaler. 

Livregementets hus<lrcr, med rötlcr från 16oo-talet, är placerat i Karlsborg 

och omfattar idag unika utbildningsplattforl1lar med bl el obemannade flyg

farkoster (UAV). Försvarets överlevnadsskola samt fallskärmsutbilc\ning. 

Traditionen från järnbruk och gjllterikllnskapen har si Il fortsältlli ng i 

all1ll1unitionstillverklling. När den var som störst - under andra världskri

get - var ca 1.800 personer anställda. Idag är drygt 200 personer verksamma 

vid Nammo/Vanäsverken, som ligger utanför östra f.i.stningsvallen. Se även 

under rubriken 'Syggnadsmillll(,ll', kapitel s. 

, KeUt;boll1 
\ AIl.,I<lliets U,1(lele()',1ls$�ol,," 
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NEDAN T V: 'luffebo' uppfördes år 1 9 1 5  som bostöder för 
VonÖsverken. Hor senore bl o utnytljots som bostöder för 
Artilleriets underbefälsskola. 

T H :Vo nösverken 


