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LÄNSSTYRELSEN BESLUT 8292 (2) 
Skaraborgs län 

PLANERINGSAVDELNINGEN 
Planenheten 
Byrådirektör 

1986-01-08 11.082-2286-85 

El i't. :t"r.~ ' . ... ·1.~' ~.'.1 G Hergert/MT 
Byggnadsnämnden i 
S ka ra kommun 
Box 103 
532 00 SKARA 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

:, 

86. m. 09 

OM .... _ •• ?.?.o/-l.-?.:: ..... 
............................... ~ ~ .. 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 23 september 
1985 ett av stadsarkitekt östen Andersson och planingenjör 
Erik Westlin den 27 februari 1985 upprättat och den 17 april 
1985 reviderat förslag till utvidgning och upphävande av 
stadsplanen för SKARABERGS INDUSTRIOMRADE (SöDRA DELEN) i 
Skara tätort med därtill hörande karta, bestämmelser och 
beskrivning. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för faststäl
lelseprövning. 

Anmärkningar mot planförslaget har under utställningstiden 
framställts från ägaren till Skaraberg 3:17 m fl avseende 
uppgörelse med kommunen om försäljning av berörd mark. An
märkningarna har behandlats av byggnadsnämnden vid sammanträde 
den 12 augusti 1985 § 166 och ej föranlett några åtgärder . 

Länsstyrelsen finner att anmärkningarna inte är av beskaffen
het att utgöra hinder för fastställelse av planförslaget. 
Ekonomiska frågor som har samband med planens genomförande 
regleras i särskild ordning. Enligt reglerna i 48 § byggnads
lagen är kommunen skyldig att lösa mark som enligt stadsplan 
skall användas för annat ändamål än enskilt bebyggande om 
ägaren till följd härav kan nyttja marken endast på sätt som 
står i uppenbart missförhållande till dess tidigare värde. 
Med hänsyn härtill får klagandens enskilda intressen anses 
tillbörligen beaktade. 

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § byggnadslagen 
det av kommunfullmäktige antagna planförslaget. Länsstyrel
sen förutsätter att vid prövning av byggnadslov inom industri
kvarteret särskilt beaktas stads- och landskapsbilden sedd 
från europavägen mot domkyrkan. 

Gotuadreu Telelon Telex Postgiro 

Hamngatan 1 0501· 60000 59840 35186 -6 

542 01 MARlfSTAO 



Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1985-09-23, § 110, betygar 

c~7# 

8292 

SKARABERGS INDUSTRIOMRÄDE (SÖDRA DELEN) 

SKARA TÄTORT 

SKARA KOMMUN 

SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL UTVIDGNING OCH UPPHÄVANDE AV 

STADSPLAN 

BESTÄMMELSER 

l § PLANOMRÄDETS ANVÄNDNING 

l mom Byggnadskvarter 

Med HdJm betecknat område får användas 

endast för kontors- och småindustriända

mål av sådan beskaffenhet att närboende 

inte vållas olägenheter med hänsyn till 

sundhet, brandsäkerhet och trevnad. 

2 mom Specialområden 

a) Med El betecknat område får användas en

dast för högspänningsledning och därmed 

samhörigt ändamål. 
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b) Med Es betecknat område får användas en

dast för transformatorstation och därmed 

samhörigt ändamål. 

2 § MARK SOM INTE FAR BEBYGGAS 

l mom Med punktprickning betecknad mark får 

inte bebyggas. 

2 mom Med pI och punktprickning betecknad del 

av område för kontor och småindustri 

skall anordnas som planterat skyddsområ

de och får inte bebyggas eller användas 

för upplag eller parkering. 

3 § EXPLOATERING AV TOMT 

Av tomt som omfattar med HdJm betecknat 

område får högst en tredjedel bebyggas. 

4 § BYGGNADS UTFORMNING 

på med siffra i romb betecknat område 

får byggnad uppföras till högst den höjd 

i meter som siffran anger. 

Planförslaget upprättat den 27 februari 1985 

och reviderat den 17 april 1985. 

~1:~:-n-----'~ ~--_. 
stadsarkitekt planingenjör 

flllhM Jim:: ~y:"r . ' ' . ,':-" 

bl .. lut der.-.$ . , \ . . I . '1. 'o 

r' (5B I.~ 
~ t~ 



Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1985-09-23, § 110, betygar 
på tjänstens vägnar: 

8292 

~~~ 
SKARABER~~DU~RIOMRADE (SÖDRA DELEN) 

SKARA TÄTORT 

SKARA KOMMUN 

SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL UTVIDGNING OCH UPPHÄVANDE AV 

STADSPLAN 

BESKRIVNING 

HANDLINGAR 

Planförslaget utgörs av 

- Plankarta 

- Bestämmelser 

- Beskrivning med samrådsredogörelse 

Till planförslaget hör: 

- Fastighetsförteckning 

- Grundkarta 

- Bullerutredning 

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

Stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag 

till stadsplan för södra delen av Skarabergs 
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industriområde. Området ligger omedelbart väster 

om E3 och ingår i den dispositionsplan för Östra 

Skaraberg som antogs av kommunfullmäktige i feb

ruari 1984. Kommunen kan med detta kontors- och 

småindustriområde erbjuda mark åt verksamheter 

som är beroende av ett förstklassigt annons läge 

och inte medför störningar för sin omgivning. 

Området får därigenom en klart annan karaktär 

än Hästhagens industriområde som bäst lämpar 

sig för något tyngre verksamheter. Planförsla

get innebär i korthet följande. 

- Storsvängen förlängs cirka 550 meter mot öster 

och i en vid båge mot norr. på sikt skall ga

tan förlängas ytterligare för att ansluta till 

gamla Mariestadsvägen. 

Ett 2.7 ha stort område för kontor och småin

dustri iordningställs mellan Storsvängen och 

E3. 

- Som en följd av det utsatta läget kommer sär

skilda kravatt ställas på bebyggelsen och 

verksamheten ur estetisk synpunkt. Därtill 

skall en 10 meter bred zon i område ts östra 

del utgöra planterat område som inte får använ

das för parkering, upplag eller liknande. 

- Gamla Mariestadsvägens utfart mot Brogårdsvägen 

stängs när förbindelsen med Storsvängen och 

rondellen färdigställts. 



Översiktliga 

planer 

3 

PLANDATA 

Planområdet omfattar den sydöstra delen av Ska

rabergs utbyggnadsområde. Det begränsas mot 

nordväst av Storsvängens förlängning, mot söder 

av Brogårdsvägen, mot öster av E3 och mot norr 

av ett planerat grönstråk med befintlig vegeta

tion. I väster ansluter det till tidigare plan

lagd mark på västra Skaraberg. 

Areal 

Planområdet omfattar totalt cirka 6.7 ha. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Befintliga planer 

Stadsplaneförslaget stämmer så gott som helt 

överens med den ändrade dispositionsplan för 



Detaljplaner 
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östra delen av Skaraberg, som antogs av kommun

fullmäktige den 6 februari 1984. En avvikelse 

utgör avslutningen mot norr, där kvarteret fått 

en vinkelrät avslutning i stället för den sneda 

som dis an en redovisar. 

OSITIONSPLANENS INDUSTRIOMRÅDEN 

För planområdet och intilliggande områden gäller 

följande stadsplaner. 

Inom planområdet: 

B 248 Ändring och utvidgning av stadsplanen för 

kv Krämaren m m, fastställd av länsstyrel

sen den 21 april 1975. 

Utanför planområdet: 

B 260 Ändring och utvidgning av stadsplanen för 

sydvästra delen av Skarabergsområdet mm, 

fastställd av länsstyrelsen den 25 okto

ber 1978. 
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Gällande stadspla(ler ,. 

_ Upphävande 

och ändring 

av plan 

Topografi och 

vegetation 

Den del av gällande plan (B 248) som redovisar 

parkmark norr om Brogårdsvägen är helt inaktuell 

och kommer i och med denna stadsplan att delvis 

ändras, delvis upphävas. 

Befintliga förhållanden 

området ligger på den nedre delen av Skarabergs

åsens sydsluttning. Nivåskillnaden mellan områ

dets södra och norra del utgör cirka 10 meter. 

Den översta delen av planområdet utgörs av hag

mark, i övrigt används marken som jordbruksmark. 

Inom den föreslagna parkmarken i områdets södra 

del finns ett antal större lövträd som bör be

hållas och vårdas. på den markerade höjden ome

delbart norr om planområdet finns en grupp 
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Geotekniska 

förhållanden 

Fornlämningar 

6 

äldre träd, som är av stort miljömässigt värde 

i det för övrigt trädfattiga området. Från den

na trädgrupp löper mot sydväst en ägogräns med 

en tät rad yngre träd. 

Skarabergsåsen ingår i ett system av tvärgående 

åsbildningar genom Skandinavien och Finland och 

har ett mycket stort geologiskt värde. Asen bil

dades som en randmorän då inlandsisen under ett 

stillestånd och förmodligen också under till

fälliga framryckningar lämnade material längs 

isranden. Den har en mycket komplex uppbyggnad 

som är viktig för tolkningen av isens avsmält

ningsförlopp. I enlighet med naturvårdslagen 

42 § har länsstyrelsen därför begärt att doku

mentation av lagerföljder m m skall få ske vid 

markarbeten i området. 

En mycket översiktlig grundundersökning för Ska

rabergsområdet gjordes av Bjurströms Geotekniska 

Byrå 1971. Enligt den ligger större delen av det 

föreslagna industrikvarteret på en moränås, som 

inte bör ge några problem ur grundläggningssyn

punkt. Kvarterets sydligaste del utgör emeller

tid ett gränsområde till mark med lera. Här är 

det nödvändigt med kompletterande grundunder

sökningar så att inte t ex vissa delar aven 

byggnad förläggs till fast och andra till lös 

mark. 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Om fornlämningar påträffas skall iakttas vad som 

gäller enligt 6, 8 och 9 §§ fornminneslagen . 
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Vattenledning 

7 

I gamla Mariestadsvägen ligger huvudvattenled

ningen från vattentornet på Skaraberg. 

Kraftledningar Genom planområdets södra delar löper en 40 kV 

kraftledning, som förser Skara tätort med elek

tricitet. Längst i norr berörs planområdet av 

en el-ledning som dock skall flyttas vid områ

dets utbyggnad. Längs gamla Mariestadsvägens 

östra sida ligger en lågspänningskabel. 

Teleledningar 

Markägoför

hållanden 

Genom planområdets sydöstra del löper en mellan

ortskabel. Planförslaget förutsätter ingen flytt

ning av kabeln, som ligger inom föreslagen park

mark och El-område. 

Med undantag av ett område väster om gamla Marie

stadsvägen samt en smal markremsa intill E3, ägs 

all mark inom 

MARKÄGARE INOM PLANOMRÅDET: 

mnn SKARA KOMMUN 

D STIFTSNÄMNDEN 

ERIK SJÖBERG 

av Skara kommun. 

3:5 
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PLANFÖRSLAG 

Planförslaget innehåller ett cirka 2.7 ha stort 

kvarter för kontor och småindustri, som lämp

ligen delas in i 4-6 fastigheter. Detaljhandel 

skall inte tillåtas inom området. 

Landskapsbild Fastigheterna får ett värdefullt reklamläge med 

möjligheter att synas från både E3 och väg 49. 

Det öppna läget i landskapet innebär emellertid 

att höga krav måste ställas på tomt och byggna

der ur estetisk synpunkt. Verksamheter som med

för störningar för omgivningen eller kräver sto

ra utomhusytor för upplag, fordonsuppställning 

eller liknande kommer att hänvisas till andra 

industriområden t ex Hästhagens industriområde 

söder om Skara, vars exploatering också beräk

nas kunna påbörjas de närmaste åren. 

Mot E3 reserveras en 10 meter bred zon av f 2c .i 

tigheterna som planterad skyddszon där körytor, 

parkering, upplag och liknande inte får anord

nas. 

Skyltning m m Läget intill E3 och en så belastad trafikplats 

som Vilan-korset innebär inte bara ett gott rek

lamläge. Det innebär också att bebyggelse, skyl

tar, belysning och liknande inte får utformas så 

att de stör trafiken. Reklamanordningars syfte 

är naturligtvis att synas, men om de i alltför 

hög grad tilldrar sig de vägfarandes uppmärksam

het kan de äventyra trafiksäkerheten. Ju mer bil

förarens uppmärksamhet på detta sätt avleds från 
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trafikuppgiften, desto större fara uppkommer för 

trafiksäkerheten, särskilt på vägar med snabb 

trafik och i anslutning till vägkorsningar. För 

anordningar kommer tillstånd att ges endast om 

trafiksäkerhetsintresset inte äventyras. I tvek

samma fall kommer samråd att ske med vägförvalt

ningen. 

Utsikten från För de bilister som från norr passerar Skara-

E3 bergsåsen öppnar sig en vidsträckt vy över Skara 

\ 
7 ... 

Antalet 

sysselsatta 

och omgivande landskap. vid exploatering av den 

norra delen av Skarabergs industriområde är det 

viktigt att denna utblick så långt möjligt beva

ras - eftersom E3 på en sträcka av cirka 300 me

ter löper på en hög bank, bör det också finnas 

goda möjligheter till detta. Längs det nu aktuel

la planområdet ligger emellertid en lång sträcka 

av vägen under omgivande marks nivå, vilket inne

bär att ny bebyggelse eller vegetation ofrånkom

ligen beskär utsikten mot staden. värdet av den

na utsikt är emellertid mycket mindre, eftersom 

bilisternas uppmärksamhet i allt högre grad rik

tas mot trafiksituationen vid Vilans trafikplats. 

För att få en garanti mot att exploateringen blir 

alltför hög, har en planbestämmelse införts om att 

' högst en tredjedel aven fastighet får bebyggas. 

Med den karaktär som området förväntas få, bör 

personaltätheten bli relativt hög. En siffra är 

svår att uppskatta, men med ett stort inslag av 

kontorsverksamheter bör antalet sysselsatta inom 

planområdet kunna uppgå till mellan 200 och 400 



Skyddsrum 

Gator 

Busstrafik 
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personer. Med traditionell småindustri blir siff

ran naturligtvis betydligt lägre. 

Inom planområdet skall skyddsrum byggas som täc

ker det behov verksamheterna alstrar. 

Friytor 

Parkmarken inom planområdet utgörs i huvudsak av 

skyddszoner utan egentlig parkfunktion. Marken 

kommer därför att skötas extensivt. Befintliga 

träd och buskage, främst i områdets södra del, 

bör så långt möjligt bevaras och eventuellt även 

kompletteras. Marken inom El-området förutsättes 

skötas av kommunen i princip på samma sätt som 

intilliggande parkmark. 

Gator och trafik 

områdets utbyggnad påbörjas i söder. Storsvängen 

med tillhörande VA- och elledningar byggs ut 

etappvis efter hand som tomterna säljs. I avvak

tan på förlängningen av Storsvängen mot norr kan 

provisorisk vändplan anläggas på kommunens mark 

på gatans västra sida. Gamla Mariestadsvägens 

anslutning till Brogårdsvägen stängs så snart 

förbindelsen med Storsvängen och rondellen öpp

nats. Storsvängen byggs med 7 meter bred kör

bana och 5 meter breda sidoremsor. 

Vid full utbyggnad av Skarabergsområdet skall 

en busslinje gå i en cirkel längs Storsvängen. 

Fram till dess kommer planområdet att få buss"': 



Gång- och 

cykelvägar 

Trafikbuller 

Industribul

ler och föro

reningar 

Il 

förbindelse endast om resandeunderlaget blir 

tillräckligt. 

I ett första skede byggs gatan utan separat gång

och cykelväg. Trafiken kommer knappast att bli 

större än att trafikslagen kan blandas på kör

banan. Som dispositionsplanen visar är emeller

tid avsikten att en separat gång- och cykelväg 

skall byggas längs Storsvängens norra-västra 

sida, vilket bör ske då områdena innanför gatan 

byggs. 

Miljöpåverkan 

Enligt den översiktliga bullerberäkning som 

tillhör planförslaget kan trafikbullret från 

E3 ge bullernivåer utomhus på cirka 65 dBA SO 

meter från vägmitt. Enligt Svensk byggnorm 

skall ljudnivån i arbetsrum för 1-10 personer 

inte överstiga 40 dBA. Eftersom normala tre

glasfönster kan ge en bullerdämpning på cirka 

27 dBA bör man utan extraordinära åtgärder få 

en ur bullersynpunkt fullt acceptabel arbets

miljö i byggnaderna. 

Enligt planbestämmelserna kommer endast sådan 

verksamhet att tillåtas, som genom sin art inte 

innebär olägenheter för närboende med hänsyn 

till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. 



Vatten och 

avlopp 

Elektricitet 
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Teknisk försörjning 

Ledningar för vatten och avlopp byggs längs 

Storsvängen och ansluts till det kommunala 

nätet vid Skarabergsrondellen väster om plan

området. Huvudvattenledningen i gamla Marie

stadsvägen ligger kvar. 

Längs 40 kV-ledningen i söder erfordras ett 22 

meter brett byggnadsfritt säkerhetsområde. Från 

en anslutningspunkt strax öster om gamla Marie

stadsvägen dras en ny högspänningskabel längs 

Storsvängen till det föreslagna Es-området, 

varifrån industrifastigheterna förses med elekt

ricitet. Befintlig lågspänningskabel längs gam

la Mariestadsvägens östra sida förutsättes lig

ga kvar tills området innanför Storsvängen be

byggs. 

PLANGENOMFÖRANDE 

För att exploateringen av industriområdet skall 

kunna påbörjas behöver kommunen bygga ut Stor

svängen med cirka 5-600 meter, och VA- och el

näten i motsvarande mån. Dessutom bör grönom

råden iordningställas. Kostnaderna för dessa 

initialinvesteringar uppskattades i januari -85 

till cirka 1.9 miljoner kronor. 

Byggnationen inom området beräknas kunna påbör

jas redan under hösten 1985. Enligt de planer 

som nu föreligger skall Jormeus AB bebygga den 

södra tomten med kontorslokaler för egen verk-
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samhet och för uthyrning. 

SAMRAD 

Till planförslaget hör en särskild samrådsredo

görelse. 

UNDERSKRIFT 

Planförslaget upprättat den 27 februari 1985 

och reviderat den 17 april 1985. Revideringens 

innebörd framqår av samrådsredogörelsen. 

stadsarkitekt 

Ftllh~t ,i[1~'~:; ' . --, 

be,lut dcr ... .. </, . \ . 

Erik Westlin 

planingenjör 


