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LÄNSSTYRELSEN BESLUT B275 
Skaraborgs län 

PLANERJNGSA VDELNJNGEN 

Planenheten 
Byrådirektör 

1980-08-08 11.082-1608-80 

G Hergert/BP 

Byggnadsnämr.d ,:, n, Skara 

I,-.kom 0 ::::1 
Byggnadsnämnden 
i Skara kommun 
Box 103 so 08. 11 532 00 SKARA 

Dnr •• ••••• •• i!.1./lr? .. .. . 
I .... ... ...... ...... .. 0 o .' o' o o. o . . .. I 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Byggnadsnämnden i Skara kommun antog den 28 april 1980 ett 
av planingenjör Mats Windmark den 14 mars 1980 daterat och 
den 23 april 1980 reviderat förslag till stadsplan för 
Skaraberg, nordvästra delen (delområde 6) i Skara tätort 
med därtill hörande karta, illustrationsplan, bestämmelser 
och beskrivning. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för faststäl
lelseprövning. 

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § byggnadslagen 
det av byggnadsnämnden antagna planförslaget. 

Jämlikt 150 § byggnadslagen får talan ej föras mot fast
ställelsebeslutet. Bevis att beslutet vunnit laga kraft 
skall tecknas på kartan. 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket 
länsarkitekten Ridal beslutat och byrådirektören Hergert 
varit föredragande, har även byrådirektören Zachrison 
(lantmäterienheten), byrådirektör Olsson (naturvårdsenheten), 
byrådirektör Holmquist (försvarsenheten), förste länsasses
sorn Strehlenert och ingenjören Gustafsson (vägförvaltningen) 
samt tf länsantikvarien All ard deltagit. 

Håkan Ridal 
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SKARABERG, NORDVÄSTRA DELEN 
GRUPPBYGGDA SMAHUS , (DELOMRADE 6) 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL STADSPLAN 
Upprättat 1980-03-14 
Reviderat 1980-04-23 

BESKRIVNING 

Plankarta 
Illustrationskarta 
Bestämmelser 
Beskrivning 
Samr ådsredogörelse 
Fas t ighetsförteckning 
Grundkarta 

Planområdet är beläget ca 1,3 km nordost om Skara 
centrum och strax nordväs t om Skarabergs centrum . 
Området gränsar i söder mot parkmark och i öster 
mot skogs- och ängsmark . I väster och norr pågår 
planarbete för ett område med styckebyggda småhus . 

Pl anområdet omfattar 6, 1 ha . 
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PLANERINGS
FÖRUTSÄTT
NINGAR 
Översiktliga 
planer 

I den kommunomfattande markdispositionsplanen anta
gen av kommunfullmäktige 1976-04 - 05 redovisas plan 
området som ut byggnadsområde för bostäder . 

3 . 

För Skarabergsområdet gäller en reviderad dispositions 
plan antagen av kommunfullmäktige 1977-07-04 . I denna 
beskrivs planeringsförutsättningarna och målsättningarna 
för Skarabergsområdets utbyggnad. Planförslaget följer 
i huvudsak dispositionsplanens intentioner och utgör 
där delområde 6 . Några ändringar är dock gjorda. Ma 
t argatan har anpassats bät t re till terrängen och par 
keringsplatser/garage är lösta på ett annat sätt . Upp 
byggnaden är nästan identisk med den intilliggande 
etappen som är under uppförande . Området har utökats 
något mot öster , vilket kan påverka utfo rmningen av det 
centrala parkområdet norr om Skarabergs centrum . 

De t aljplaner Planområdet ansluter i söder mot stadsplan fastställd 
av länsstyrelsen 1979-04-18 . I sydvästra och sydöstra 
hörnen gränsar planen mot stadsplan fastställd 
1978-10-25 . För området nordväst om matarleden pågår 
stadsplanearbete för styckebyggda småhus . 

Topografi och 
vegetation 

Grundför
hållanden 

Områdets södra del best år 
Medan norra delen är helt 
norr. Nivåskillnaderna är 
byggelseområdet. 

av relativt plan 
skogsbevuxen och 
upp till 7 meter 

ängsmark 
stiger mot 
inom be-

Enligt grundundersökningar , utförda av Bjurströms 
Geotekniska byrå AB 1971 - 04 - 26 och PIAB 1977-12-28 
består jorden under utskiktet av lera vilken vilar på 
fast botten av morän, block eller berg . Här och var 
går moränen i dagen . För grundläggning och schaktning 
hänvisas till den kompletterande grundun dersökning som 
utförs av PIAB i Skövde. Planförslaget och den pågående 
detaljprojekteringen har anpassats til l den komplette 
rande grundundersökningens resultat . 

Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Bebyggelse 

Mar kägoför
hå ll anden 

PLANFÖRSLAG 
Allmänt 

Ingen bebygge l se finns inom planområdet. I sydväst 
pågår byggande av styckebyggda småhus och i söder 
gruppbyggda småhus . 

All mark inom planområdet är kommunägd. 

Planområdet är en direkt fortsättning av t idigare 
e t apper av Skarabergsområdet , i överenss t ämme l se 
med den reviderade dispositionsplanen . Plantekniskt 
och genomförandemässigt finns mycket stora likheter 
me d det tidigare området med gruppbyggda småhus 
(s t adsplan fastställd 1979- 04-18) . 



Bostäder 

4 . 

Genomförandefr ågo rna behandlas spec iellt. I likhet med 
tidigare erfordras ett avtal mellan kommunen, H S B 
och Stiftelsen Skarabostäder . 

H S B som samarbetar med Skarabostäder kommer att 
svara för upphandlingen och förvaltningen av de hus 
som uppl å t s med hyres - och bostadsrätt samt fjärr
värmeanläggningen, medan kommunen svarar för upp
handlingen av de hus som upplåts med äganderätt. 
Kommunen kommer a tt i egen regi bygga ut VA, el, be 
lysning, matar- och entregator . 

Efter upphandlingen kommer den entreprenör som utses 
att överta försäljningsansvaret för småhusen med 
äganderätt. I första hand fördelas husen genom den 
kommunala tomtkön . 

Samtliga bos t äder utgörs av småhus so m ha r markkontakt 
och upplåts med antingen hyres r ä tt, bostadsrätt eller 
äganderätt. Några flerbo stadshus f inns int e i egentlig 
bemärkel se . Bostäde rna föresl ås dels förlagda utmed 
huvudgångstråke t som leder till stadsdelscentrum dels 
vid gårdar med anslutning till stråket. 

Contekton Arkitektkontor utför förpr ojekt ering av hu
sen i samarbete med kommunen och r espektive förvaltare . 

Bostäderna med hyresrätt är lZ stycken och förvaltas 
av Skarabostäder. De utgörs av parhus i Z p l an. Hy
resbostäderna är belägna vid huvudgångstråkets väst r a 
del intill en tid igare etapp med hyresbos t äde r där det 
finns en kva rterslokal med bl a tvät tstuga . 

Garageplatser, angör ing samt gästparkering s ker i an
slutning till entrega tans vändplats . Lägenhetsförråd 
fi nns i garagen . 

De småhus som upplåts med bostadsrätt ä r 41 stycken 
och förv alt as av H S B. De ligger i Z- plans par
eller radhus . Husen ligger vid huvudg ångs tråket där 
också en kvarterslokal finns. 

Garageplats e r, angö ring och gästparkering f inns där 
entregatorna slutar . Lägenhetsförråden ä r be l ägna 
längst in i respektive garage. 

Husen med äganderätt är S3 stycken och friliggande i 
1 l /Z vånin g . 16 av dem är belägna intill entregatorna 
och föresl ås få garage på egna tomten. övriga hus får 
garageplat s vid parke ringsgården i anslutning ti l l 
entregatorna. För a tt sköta parkeringsplatserna, lek 
gårdarna och de gångvägar som inte är allmänna föreslås 
att gemensamhetsanläggningar bildas innan t omterna 
försäljs . 
(Se vidare avsnitt e t om plangenomförande ) . 



Skolor, för
skolor och 
service 

Skyddsrum 

Lek 
Idrott 

Vegetation 

Vägar och 
trafik 

Parkering 

Vid det planerade stadsdelscentrum strax sydost om 
planarnrådet skall :i;i1gå LM-skola, förskola, butik och 
eventuellt viss annan service . Förskolan kommer att 
byggas först medan övrig service kommer att erfordra 
ett större underlag. Tidplan för utbyggnaden finns 
f n inte . Intressenter finns för livsmedelsbutiken 
och kyrkobyggnaden . 

För Skaraberg har upprättats en skyddsrumsplan i 
april 1977 . Enligt denna skall hela planarnrådet ut
göra skydds rums området tillsammans med ca 20 hus i 

5 . 

det område i norr med styckebyggda hus som är under 
planering. I planförslaget föreslås l skyddsrum i 
källare under kvartersgården och 2 skyddsrum i källare 
under bostadshus . De senare brukas i fredstid av husä 
garen . Se illustrationskartan . 

Inom planarnrådet finns småbarnslekplatser i nära an
slutning till bostadsentr§erna . För större barn finns 
lekplats med bollplan m m i det centrala parkområdet 
söder om planarnrådet. Vid Skarabergs cen t rum är pla
nerat en större bollplan. 

Genom omr åde~ täthet kan inte befintlig vege:ation 
sparas utom inom två mindre ytor på föreslagen tomt
mark . Dessa bör säkras under byggtiden. 

Öster om planarnrådet kommer enligt dispositionsplanen 
ett centralt grönområde att sparas. Vid planläggningen 
av delarnrådena 11, 12 och 15 bör grönområdet stads
planeläggas som parkmark. Tills vidare kommer skogen 
att skötas ungefär som en vanlig skog, men speciell 
hänsyn kan behöva tagas till intilliggande bebyggelse . 

Planarnrådet trafikmatas utifrån genom tre korta entr§
gator till garage, parkering och angöring . Matargatan 
som trafikförsörjer hela nordvästra Skaraberg är in
lagd på stadsplanen för styckebyggda småhus som är 
under utarbetning och kan förväntas bli fastställd 
undegär samtidigt eller något före detta stadsplane
förslag . 

Matargatan, Storsvängen, avses f å 7 meters bredd liksom 
i tidigare etapper. 

Entr§gatorna föreslås få 6 meters bredd och inga gång
banor precis som l den tidigare stadsplanen med grupp
byggda småhus. 

Huvudgångstråket är utformat så att man ska kunna gå 
till Skarabergs centrum genom bebyggelse hela vägen. 
Viss servicetrafik tillåts på huvudgångstråket. 

Parkeringsbehovet har beräknats för att inom de olika 
delarnrådena uppfylla Statens Planverks publikation 
nr 13 (bilplatsbehov) . För varje lägenhet redovisas 
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avlopp 

Värme 

Avfa ll 

PLANGENOM
FÖRANDE 

Tidplan 

Fas tighets
b ildning 

Delområden 

6 . 

en garageplats . Totalt inom området finns 106 lägen
heter med en våningsyta av ca 13.000 m2 och i illu
strationsplanen redovisas 106 garageplatser och ca 7S 
öppna bilplatser. Genom parkeringarnas närhet till 
bebyggelsen krävs att garage och plank byggs så att 
parkeringen avskäres från bostadshus och uteplatser. 

Vissa gångvägar föreslås fungera som en s k service
slinga för sopbilar, flyttbilar m m så at t alla enskilt 
ägda småhus, kvartershus samt hus utmed huvudgångstråket 
kan nås med korta gångavstånd. (Se sid. 7) 

Det relativt korta avs t åndet till Skara centrum och 
det till en början l åga befolkningsunderlaget gör att 
det är osäkert när kollektivtrafik kommer a tt anord
nas. Som en förberedelse har föreslagits hållplatser 
vid matargatan utanför planområdets sydvästra del. 
Hållplatsen får förbindelse med huvud gångs tråke t genom 
en allmän gångväg. 

Området kommer att anslutas till kommunens VA-nät. 
För den interna ledningsdragningen hänvisas till sepa
rat VA- utredning. Ledningarna avses dragas i huvud
gångstråket med anslutningar upp i de sex entregång
vägarna. 

Skarabergsområdet kommer att uppvärmas med fjärrvärme 
och anslutas till panncentralen i kvarteret Diakonen. 

En större värmecentral kommer senare att byggas i 
industriområdet utmed E3:an . 

Småhusen med äganderätt kommer att få enskilda sop
skåp, medan övriga bostäder föreslås få tre gemen 
samma soprum i garagebyggnaderna. 

(Se även avsnittet om planförslag). 

Tidplanen syftar till byggstart för kommunala anlägg
ningar (vägar, VA-ledningar m m) i augusti 1980 och 
byggstart för husen i maj 1981. Utbyggnaden skall reg
leras i avtal mellan exploatören och kommunen och bör 
ske i etapper så att fungerande enheter avslutas innan 
nästa påbörjas. 

Kommunen äger a ll mark inom planområde t. Avs tyckning 
av tomter skall ske i huvudsakl ig överensstämmelse med 
illustrationskartan. Stiftelsen Skarabos t äders område 
kan läggas direkt till tidigare bildad fastighet, me
dan H S B:s område ska bilda en egen fastighet . 

Förvaltningsomr ådena framgår av bifogad karta . 



. \ . 

.. \ . 

SERVlc..E.SLlN60-e p~ ~~\-.lG.VÅGAe 
FC~ S,01>SU .. ÅR.., fl.'fTTSU..Ae. I 

UTR. YC."-t-Jl \J &5 toe.OO~ H." . 

';
. ~-' . ".~- ~---

7 . 

L. . 



J ' 
',---

f 
l . 

J-

~~ 
( 

" 
\ i :! ~ 

/ 
<: 

\Il !fl , 
~ :::> o . 
~ :r .. dl ~ ~ ~ 

o J.. <fl \ 

-----
" 

\ , 



~( (~!)/ 
. ~ 

\ 
\ 

\ 

\ 

9. 

/ 



10. 

Gemensamhets - De enskilt ägda småhusen erfordrar gemensamhetsanlägg 
anläggningar ningar för följande gemensamhet sanordningar 

a) garage (ej för de tomter som har eget garage) 

b) parkering 

c) entre gångväg 

d) närl ekplats 

e) ytterbelysning 

f) centralantenn 

Detaljutformning av fastigheter och gemensamma anlägg
ningar skall ske i nära samverkan mellan exploatör och 
Skara kommun. Anläginingarnas standard och den yttre 
miljön i övrigt skall så långt möjligt regleras i ex
ploateringsavtal . 

Gemensamhets anläggningarna bör kunna förvaltas genom 
delägarförvaltning inom varje tomtgrupp . 

Ledningar för vatten, avlopp, dagvatten, el-och fjärr
värme skall vara kommunala fram till varje enskild tomt . 
El- och värmeförbrukning skall mätas separat för varje 
lägenhet . Vattenförbrukning mätes separat för varje för
bindelsepunkt (servis) . U-områden som redovisas i plan
förslaget avses att vid detaljprojektering av området 
preciseras för att ej mer än nödvändigt begränsa 
nyttjandet av marken. 

Planförslaget upprättat 1980-0 3- 14 

~)lb~J 
Mats Windmark 
planingenjör 

Reviderat 1980-04-23 

~/.-J ~y,. l~~~'''-<k,L . 
Ma t s Windmark 
planingenjör 
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Revidering 1980-04-23 av planförslag upprättat 1980-03-14 
Efter utst ä llningstiden och efter kommunfullmäktiges 
beslut 1980-04-21 har planförslaget reviderats med 
avseende på några detaljer . 

I beskrivningen skall anges att område t innehåller 
10 lägenheter med hyresrätt och 43 med bostadsrätt. 
Tidigare hade felaktigt angivits 12 resp 41 stycken. 

Taklutningen för 8 hus har ändrats från 45 0 till 22 0 

eftersom husen har omstuderats. 

Vändplanen i slutet av Storsvängen har flyttats ca 5 
meter mot norr för att ge p l ats åt e r forderlig dikesmark. 

Kommunen är den enda sakägare som berörs av genomförd 
revidering . 

Till det reviderade planförslaget hör de hand lingar som 
anges i beskrivningen på sid. l . 

Skara 1980-04-23 

,L~w~~ 
Mats Windmark 
planingenjör 
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Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut 1980-04-28, § 198; betygar 
På tjänstens vägnar: 

A 

SKARABERG, NORDVASTRA DELEN 
GRUPPBYGGDA SMAHUS (DELOMRADE 6) 
SKARA TATORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LAN 

FORSLAG TI LL STADS PLAN 

SAMRADSREDOGORELS E 

De blivande fastighetsägarna inom kvarteret Havren 
informeras om dispositionsp lan en för Skaraberg vid 
tomtutdelningen. Hyresbostäderna i kvart eret Vickern 
är ännu inte utdelade till hyresgästerna. 

Plan förslag 19 80 -01-1 8 har skickats pä remiss till 
följ ande inst anser : kommunstyrelsen, gatukontoret, 
fastighets nämnden , elverket, fritidsnämnden, tra 
fiksäkerhetsnämnden, kulturnämnden, hälsovårdsnämn
den, s kol styre l sen, socia la centralnämnden, hyres 
gästföreningen , televerket, vägförvaltningen , stads 
ingenjörskontoret, l antmäteriet i Skövde, Sellbergs 
Renh å llning,brandfö rsvaret , handikapprådet, HSB med 
stiftelsen Skarabostäder samt Contekton i Skövde. 
Följande synpunkter har inkommit: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Ti llstyrkan . 

Ga tukonto ret: Matarga t ans vändplan är för liten för 
a tt buss ska kunna vända utan backning . Man ans er det 
olyckligt att föra samman delomräde 3 i planområdet 
med den östra delen av det styck eby ggd a området i en 
gemensamhetsanläggning för gångvägar. 
Vidare påpekar man en del detaljer som bör ändras . 



Fastighets nämnden: Tillstyrkan 

Elverket: Ingen erinran 

Iritidsnämnden: Man påtalar behovet av ytterligare 
markområde för en bollplan av acceptabel storlek 
söder om planområdet, vilket kan medföra behov av 
mark inom planområdet. 

Trafiksäkerhetsnämnden: Ingen erinran 

Kulturnämnden: Tillstyrker planförslaget, men fram
håller vikten av att lokaler för kulturverksamhe t 
planeras i Skarabergsområdet . 

2 . 

Hälsovå rdsnämnden: Hundrastplat s skall anordnas inom 
planområdet. 

Skolstyrelsen: Tillstyrkan 

Hyr esgäs tföreningen: Man sakna r "flerfamilj s hu s " på 
planen. Dessutom ifrågasätter man trafiklösningen. 
Remisstiden bör vara minst 7 veckor. 

Televerket: Ingen erinran 

Vägförva ltningen: Hänvisning till länsstyrelsens för
handssamråd. 

Brandförsvaret: Man kommer att ställa vissa krav l 

samband med byggnadslovsprövningen. Vissa frågo r dis
kuteras direkt med områdets projektör. 

Handikapprådet: Ingen erinran 

Länsstyrelsen har haft förslag 1980-01-18 för för
handssamråd. Fastigheter inom det styckebyggda om
rådet kan ej genom servitut få gångförbind else över 
privat mark inom p lanomr ådet . Ga tusys t emets sektions
standard bör anges . En sammanfa ttning av VA-utredningen 
bör finnas i beskrivningen. Kommunalt beslut om utbygg
nad av rening sve rket f ordra s för fastställelse. Slut
ligen har man vissa formaliasynpunkter . 

Efter remisstiden har nivåkurvorna på grundkartan ri
tats om efter en noggrann markavvägning. De tidigare 
kurvorna var osäkra inom skogsområdet . Markavvägningen 
har gjorts främst till hjälp för den parall ellt med 
stadsplanearbetet pågående de taljprojekteringen av om
rådet. 

Vid detaljprojekteringen har de flesta huslägen juste
rats i förhållande till remissomgången. Antalet lägen
heter med bostadsrätt har ökat något, men däremot har 
en av kvartersgårdarna tagits bort, I den tidi gare 
stadsplanen med gruppbyggda småhus finns dock tre kvar 
tersgårdar som skulle kunna utnyttjas även av boende 
ut anför området. 



3. 

Remissomgången har föranlett följande ändringar eller 
kommentarer: 

Vändplanen l matargatans slut har dimensionerats för 
bussar. 

Bollplanen utanför planområdet i söder har betecknats 
och dimensionerats som lekplan, eftersom en stor boll
plan finns vid centrum strax öster om planområdet. 

Hyresgästföreningens synpunkter har inte föranlett nå
gon ändring. Trafiklösningen i planen överensstämmer 
helt med dispositionsplanen. Det kommer att bli hus 
med såväl hyres- som bostadsrätt inom planen även om 
de inte ser ut som traditionella flerbostadshus. 

De flesta andra remissynpunkter har föranlett någon 
ändring eller tillägg i beskrivningen. 

Planförslaget upprättat 1980-03-14 

~1.-dv(~l.. 
Mats Windmark 
planingenjör 

Reviderat ~ 1980-04-23 

J-.~h L.--,r/l. .. ~~\ 
Mats Windmark 
planingenjör 
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SKARABERG, NORDVÄSTRA DELEN 
GRUPPBYGGDA SMAHUS, (DELOMRADE 6) 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL STADSP LAN 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

l § PLANOMRADETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvarter 

a) Med B betecknat område får 
för bostadsändamål . 

b) Med Bg betecknat område får 

användas 

användas 
för parkerings- och garageändamå l. 

c) Med Bk betecknat område får användas 
för bostadskollektivt ändamål. 

endast 

endast 

endast 

2 § MARK SOM INTE ELLER I ENDAST MI ND RE OMFATTNING 
FAR BEBYGGAS 

a) Med punktprickning betecknad mark får icke 
bebyggas . 

b) Med punkt - och korsprickning betecknad mark 
får icke bebyggas . Utan hinder härav får uthus, 



2 . 

garage och dylika mindre gårdsbyggnader upp
föras om detta för varje särskilt fall prövas 
vara förenligt med ett prydligt och ändamåls
enligt byggande av kvarteret . 

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR 
ALLMÄNN TRAFIK OCH FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR 

a) Inom med x betecknad del av byggnadskvarter 
får icke vidtas anordningar som hindrar att 
området används för allmän gångtrafik . 

b) På med u betecknad mark får inte vidtas anord
ningar som hindrar framdragande och underhåll 
av underjordiska allmänna ledningar. 

4 § BYGGNADSSÄTT 

Med F betecknat område får bebyggas endast med 
hus som uppförs fristående. 

5 § BYGGNADS LÄGE 

Med B, BF och Bg betecknade områden skall be
byggas i huvudsak enligt illustrationskartan. 

6 § EXPLOATERING AV BEBYGGELSEOMRADE 

Inom med siffra i parallellogram betecknat 
område får bebyggelse uppföras med högst den 
sammanlagda våningsyta i kvadratmeter som 
siffran anger. 

7 § BYGGNADS UTFORMNING 

l mom 

2 mom 

3 mom 

Våningsantal 

På med romersk siffra betecknat område får 
byggnad uppföras med högst det antal våningar 
som siffran anger . 

Byggnadshöjd 

På med siffra i romb betecknat område får bygg
nad uppföras till hö gst den höjd i meter som 
siffran anger . 

Taklutning 

På med siffror i triangel betecknat område skall 
byggnads tak ges en lutning mot horisontalplanet 
motsvarande det gradtal som siffrorna anger. 
Byggnadsnämnden äger dock rätt att för särskild 
del av huvudbyggnad eller förråd pröva andra 
taklutningar . 

Planförslaget upprättat 1980-03-14 Rev 1980-04-23 

,;lt,-,1o W~~ 
Mats Windmark 
planingenjör 
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Mats Windmark 
planingenjör 


