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Bakgrund och uppdrag
Vid kommunstyrelsens sammanträde i Skara kommun augusti 2019 fattades beslut 
om att inleda planläggning av fastigheterna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nybo-
holm 4:1. Uppdraget är att utreda planmässiga förutsättningar för att ändra rådan-
de egenskapsbestämmelser i form av bland byggnadshöjd och den mark som får 
bebyggas. Vidare är uppdraget att utreda behovet av en allmän väg inom mark som 
idag inte är bebyggd men planlagd.

Fortsatt planläggning utgår från ett så kallat standardförfarande. Beslut om anta-
gande av detaljplanen förväntas ske under första hälften av år 2020.

Planens Syfte
Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för en utökad byggrätt med 
hänsyn till en hållbar dagvattenhantering. Planen ska band annat möjliggöra att 
högre bebyggelse får uppföras och att exploateringsgraden höjs. Vidare är syftet att 
skapa förutsättningar för en flexibel tomtindelning.

Handlingar
Planhandlingarna består av 

• planbeskrivning, 

• plankarta med planbestämmelser

• Miljökonsekkvensbeskrivning

Behovsbedömning
Miljöbedömningen med länsstyrelsens yttrande och kommunstyrelsens beslut 
anslås i samband med att planhandlingarna ställs ut på granskning. Behovsbedöm-
ningen har legat till grund för de frågor som har behandlats i detaljplanen.

Plandata
Planområdet och platsens läge i förhållande till centrala Skara
Planområdet ligger strax väster om centrala Skara och omfattar cirka 12 hektar 
mark som i dagsläget är planlagd som mark för industri och kontor. Området ligger 
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strax väster och norr om Julas centrallager, väg 184 och Skara tätort. Planområdet 
berör fastigheterna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1. 

Gällande planer

Detalj- och översiktsplan

Området omfattas inte av en aktuell översiktsplan, däremot av detaljplan  B 401 
som vann laga kraft 2014-03-31 och som föregicks av ett planprogram och miljö-
konsekvensbeskrivning. Det finns ingen aktuell översiktlig plan som har betydelse 
för denna detaljplan.

Planförslagets gränser i förhållande detaljplan B 401

Planprogam
I samband med upprättandet av detaljplan B 401 upprättades ett planprogram. I pro-
grammet för hela Bernstorpsområdet gjordes bedömningen att det inte kan uteslutas 
att framförallt tung trafik oh verksamheterna i sig kan generera  buller, damm och 
luftföroreningar av sådan omfattning att det kan medföra betydande miljöpåverkan 
enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan och Bygglagen. Detaljplanen B 401 har 
tagit hänsyn till detta och nuvarande planförslag avser göra detsamma.

I programmet har marken, med tanke på god kommunikation och infrastruktur, 
bedömts vara lämplig för exploatering för industri, handel och kontor.
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Förutsättningar och förändringar

Mark, vegetation och Miljö
Jordbruksmark
Marken inom aktuellt planområde består till cirka 10 hektar av åkermark som är 
utarrenderad. I likhet med plan B 401 kan arrendet fortsätta till dess att det blir 
aktuellt med exploatering eller försäljning.

Förändringar
Västra Götaland fokuserar på fyra utmaningar, en av utmaningarna är hållbart bru-
kande av skog och odlingslandskap. Frågan om åkermark har behandlats i plan B 
401. Med hänsyn till närheten till staden och annan infrastruktur, befintlig bebyg-
gelse i form av Julas centrallager och att annan mark som skulle kunna tillgodose 
behovet av industrimark kan vara mera läpad för exempelvis bostäder, anses det 
motiverat att marken ianspråktas i enlighet med planförslaget. Inga kompensations-
åtgärder för ianspråktagande för åkermark är planerade.

Naturområde och dagvattendammar
Norr om Ardalavägen vid Julas centrallager finns tå utgrävda utjämningsdammar 
för dagvatten (se illustration) . Skara Energi AB ansvarar för dammarna som avvatt-
nar hårdgjorda ytor på fastigheten Gjutaren. Området om ca 2 hektar består förutom 
dammarna av gräs, sly och enstaka träd. 

Två markområden om totalt ca 3 hektar har anlagts för dagvattenhantering i utjäm-
ningssystem där det andra området ligger norr om aktuellt planområde.

Dammarna inom de båda naturområdena sammanbinds med ett öppet dike. Tidi-
gare har intentionen varit att detta dike ska ersättas genom en dagvattenledning för 
vilken ett u - område tidigare har lagts ut. 

Mera fördelaktigt anses att diket får finnas kvar och såväl tjäna för avvattning och 
som spridningskorridor. Tanken tidigare var att då ledningen som sammanbinder de 
två dammarna kulverterats skulle ett 3 meter bredd grönstråk anläggas som tjänar 
som spridningskorridor. Denna funktion ska nu istället i sin helhet diket samt slän-
terna överta (se illustration). Vid sidan av diket ska en gångstig anläggas.
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2.0 3.0 1.5 2.0

Ovan: Dikets bredd med gångstig och angränsande byggnader

Naturområden för dagvattendammar  och grönsktråket sköts som ängar med gräs-
klippning med slaghack ett par gånger om året. På sikt kan man vid dagvattendam-
marna släppa upp delar av slyvegetation med buskar och träd.

Nedan: De två dammarna, diket och grönområden 

Lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD)
LOD innebär att man tar hand om dagvattnet helst på 
plats, dvs lo-kalt. Man använder det för bevattning, låter 
det infiltrera i maren, fördröjer i damm eller leder det på 
ytan till en genomsläpplig mark längre bort.

Geoteknik 

Mark- och geohydrologiska förhållanden
En geoteknisk undersökning har genomförts i samband 
med upp-rättande av planprogram för Bernstorp västra 
Skara av Bygg och Geokonsult AB, 2011-11-30 (Bilaga 

B). Undersökningen är över-siktlig och en detaljerad undersökning bör utföras i 
samband med detaljprojektering.

Jorden består under ytskiktet av finsediment, såsom silt oh lera, som direkt eller via 
skikt av friktionsjord, vilar på för utförda son-deringar fast botten, troligen morän, 
block eller berg. Grundvattnets strömningsriktning inom området bedöms följa 
markens topografi inom området d..s. i huvudsak mot nordväst.



9 |

REMISSVERSION AUGUSTI 2019

Grundläggning
Grundläggning av icke sättningskänsliga byggnader kan utföras inom området utan 
förstärkningsåtgärder, dock ska hänsyn tas till eventuella uppfyllnader.

Förorenad mark
Enligt den inventering av förorenade områden som gjordes på Skara kommuns mil-
jöavdelning under 2002 till 2004 finns ingen känd förekomst av förorenad mark i 
området.

Radon
Marken inom planområdet klassas som lågradonmark vilket inne-bär att inga radon-
skyddande åtgärder behövs.

Biotopskydd
Inga biotopskydd finns inom detaljplaneområdet

Fornlämningar
En särskild arkeologisk utredning utfördes av Västergötlands museum under som-
maren 2012. Länsstyrelsen har i meddelande 2012-08-22 uppgett att de ur anti-kva-
risk synpunkt inget har att erinra mot att berörd mark används för avsett ändamål. 
(Arkeologisk rapport 2012:35).

Tillgänglighet
I samband med planering och byggande av området skall hänsyn tas till gällande 
lagstiftning vad gäller tillgänglighet.

Bebyggelse
Användningssätt
I detaljplan B 401 anges verksamhetsområden för industri och/eller kontor. Det kan 
till exempel vara olika former av produktion, lagring och annan hantering av varor. i 
nuvarande planförslag föreslås användningssättet Z (verksamhetsområde exklusive 
detaljhandel) aderas till befintlig bestämmelser. Inom användningen Z ryms bland 
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annat områden för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel 
med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begrän-
sad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, 
lager och verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller 
liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning 
så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. 
Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som 
utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik kan också inrymmas i användningen. 
I användningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering och 
kontor.

Exploateringsgrad
Norr om Bernstorpsgatan fick enligt detaljplan B 401 50% av fastighetsarean upp-
föras som bruttoarea. I planförslaget anses att  exploateringsgraden avseende BTA 
kan fördubblas, dvs fastighetsarean kan likställas med den BTA som får uppföras. 
Detta anses inte påverka trafiken eller dagvattenhanteringen.

Byggnadshöjd och utsikt mot Domkyrkan
Byggnadshöjden höjs såväl norr om Bernstorpsgatan och söder om den. I norr höjs    
den högsta toatal nockhöjden till att genomgående tillåta bebyggelse upp till 12,5 
m. I en begränsad del söder om Bernstorpsgatan höjs nockhöjden med 2,5 m till 15 
m. Den nya byggnadshöjden anses inte påverka sikten på Domkrykan från E 20 (se 
illustration nedan) eller konkurera med den i landskapsbilden. 

Blå linje visar närmaste avstånd mellan E 20 och domkyrkan där den nya byggnadshöjden påverkar 
siktlinjen (cirka 14,5 km)
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Placering av byggnader samt miljö
Bästa placeringen utgår rimligen från verksamhetens behov och bör prövas från fall 
till fall, men om möjligt bör ”finsidan” exponeras mot gata eller väg. Att vända en 
välordnad plantering mot gata eller väg och placera parkering och verksamhetslo-
kaler längre in på tomten är också ett sätt att förstärka en ”grön” karaktär i området.

I förhållande till diket tillika spridninngskorridoren samt stigen ska byggnader pla-
ceras minst 2 m från dem. Syftet är bland annat att skapa ett behgaligare prome-
nadstråk samt säkerställa att vatten från fastigheter kan silas innan det når fram till 
diket.

Övrigt
Mark inom detljplanen fastighetsbildas efter exploatörens behov och ger möjlighet 
att successivt bygga ut Bernstorps verksamhetspark. För att undvika stora öppna 
parkeringsytor bör dessa avgränsas genom träd- och buskplanteringar. Skyltar får 
endast göra reklam för inom fastigheten existerande verksamhet.

Upplevelsen av området genom utformning av byggnader, skyltar och mark ska 
utföras med stor omsorg. Material, skala, kulör, byggnads- och detaljutformning, 
placering av byggnad på tomten och markbehandling är exempel viktiga faktorer i 
sammanhanget. För de byggnader som får skyltläge i närhet till väg 184 är utform-
ningen särskilt viktigt för intrycket av området. Arkitekturen ska bidra till att stärka 
områdets karaktär och särdrag. Olika verksamheter ställer olika krav på byggnader, 
men oavsett användning bör det finnas en medetenhet om ansvaret att verka för en 
utformning som berikar stadsdelen.

Belysning och skyltar
En medveten gestaltning av ljus även utifrån andra utgångspunkter, till exempel 
säkerhet, estetik och exponering är viktig. Belysningen bör placeras på sådant sätt 
att den kan bidra till att förebygga brott och så att den förstärker utformningen av 
stråk och platser. En vildvuxen skyltflora är inte vanligt förkommande i verksam-
hetsområden. 

Skyltar inom respektive fastighet ska därför inte placeras över byggnaders nock-
höjd, vare sig fristående eller på byggnaden. Däremot kan de gärna integreras i 
byggnadens arkitektur eller på annat sätt samordnas med anläggningen.
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Infrastruktur
Trafik
Angöring till planområdet sker från riksväg 184 via cirkulationsplatsen och Berns-
torpsgatan som är allmän gata. 

Tidiagre planerad allmän väg norr om Bernstorpsgatan
I området norr om Bernstorpsgatan fanns tidigare intentionen att anlägga en allmän 
väg som skulle ansluta industritomterna till omgivningen. För att möjliggöra mera 
flexibla tomter och då det inte anses finnas ett allmännt intresse i sak, ersätts gatu-
marken med kvatersmark. 

Kommunen ser att det finns ett ökat intresse för större, sammanhängande tomter 
och lämplig fastighetsbildning försvåras idag genom den allmänna väg som är 
utlagd i plan B 401. Den tidgare tänkta allmänna vägen anses inte heller utgöra ett 
allmänt intresse och är med hänsyn till annan hantering av allmän plats i liknande 
områden inte att förväntas vara ett kommunalt ansvar. I detaljplanen säkerställs det 
att de enskilda vägarna även möjliggör god framkomlighet för cyklister och gående.

Tidigare planerad gång- och cykelväg 
Tidigare planerad gång och cykelväg öster kommer inte att påverkas av planför-
slaget

 

Svart = möjlig väg in till centrum; rött = tidigare del av gc - väg som inte genomförs
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Ansvar för väghållning
Detaljplanen innebär att de enskilda fastighetsägarna blir vägållare för sina respek-
tive tillfartsvägar. Kommunen kommunen är väghållare för Bernstorpsgatan och 
den jämsides förlöpande gång- och cykelvägen. Trafikerket är väghållare för väg 
2637 (Ardalavägen) utanför planområdet. 

Utfarter och parkering
Antalet in- och utfarter mot Bernstorpsgatan begränsas. All parkering och varumot-
tagning ska ske på kvartersmark.

Allmänna intressen
Kommunen anser att inga allmänna intressen kommer att påverkas. Tillgången till 
våtmarken i norr kommer att förbättras genom att en stig säkerställs i planförslaget

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Områ-
det kommer inte att omfattas av verksamhetsområde för dagvatten, utan anfallade 
ytvatten kommer att omhändertas lokalt (se även avsnittet Mark, vegetation och 
Miljö). 

El
Planområdet kommer att anslutas till det kommunala elnätet. 

Tekniska anläggningar
Områden för tekniska anläggningar är inte inplanerade då det i nuläget är väldigt 
svårt att avgöra hur stort behovet blir och ifall sådana kommer att vara nödvändiga 
inom planområdet. Uppstår behov för en nätstation avses sådana att hanteras inom 
ramen för PBL 31 b § 31 b § punkt 2  (Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestäm-
melser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas 
syfte och 2. Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området 
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ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900)

Dagvattenanläggning
Dagvattendammar har anlagts av Skara Energi. Se även avsnittet Mark, Vegetation 
och Miljö - Lokalt omhändertagande av dagvatten

Konsekvenser av planens genom-
förande
Planförslaget innebär att mark som idag utgör jordbruksmark kommer att kunna 
ianspråktas. Frågan har behandlats i aktuell detaljplan för området (detaljplan 
B401), planprogrammet och miljökonsekvensbeskrviningen. 

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från den dag den vunnit laga kraft.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare inom planområdet är Jula Logistics AB (norr om Bernstorpsgatan) 
och Skara kommun (söder om Bernstorpsgatan). För det dagvattendike med tillhö-
rande stråk som i plankartan är utpekat som [z1] ska en gemensamhetsanläggning 
bildas där anslutande fastigheter eller de som har nytta av den ingår. Den södra 
dagvattendammen sköts av Jula Logistics AB, den norra idag av Skara Kommun.

Vägar inom allmän plats, såväl för motorfordon och andra, sköts av Skara Kom-
mun. Enskilda vägar avses skötas av respektive fastighetsägare.

Planekonomiska frågor
Den kommunala budgeten kommer på sikt att avlastas genom planförslaget då viss 
tänkt allmän plats i form av väg utgår. De kostnader som kan uppstå i samband med 
detaljplanen kommer i sin helhet att bekostas av sökande till åtgärden.




