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Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser, denna plan
beskrivning samt en genomförandebeskrivning. Till planen hör 
grundkarta och fastighetsförteckning. 

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för en vida
re utbyggnad norrut av Skarabergs industriområde. Planen, som 
utöver allmän platsmark endast omfattar ytterligare en indust
ritomt, följer i huvudsak den av kommunfullmäktige antagna 
dispositionsplanen och innebär i korthet följande. 

- En cirka 3700 kvadratmeter stor fastighet för kontor och 
småindustri bildas omedelbart norr om den väst-östliga höjd
sträckningens krön. 

- Askrönet sparas som naturmark för att man i ett naturligt 
läge skall få ett avbrott i det långa industriområdet längs 
E3. Området innehåller uppvuxen vegetation, och har mycket 
stor betydelse för landskapsbilden. 

- Som en följd av det väl synliga läget ställs särskilda krav 
på bebyggelsen och verksamheten ur estetisk synpunkt. Där
till skall en tio meter bred zon innanför kvarterets östra 
gräns utgöra planterat område som inte får användas för par
kering, upplag eller liknande. 

- Storsvängen förlängs norrut till den nya fastigheten. 
- Tillfart till den nya fastigheten anordnas gemensamt med en 

ny tillfart norrifrån till Ladan 2 (Svenska Lantägg AB). 

PLANDATA 

Planområdets läge och omfattning framgår i huvudsak av kartan 
på nästa sida. Dess storlek är ca 8300 kvadratmeter varav ca 
4300 kvadratmeter utgörs av kvartersmark. 
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Planområdets läge och omfattning 

Gällande planer 

Planområdet ingår i och följer i huvudsak den ändrade disposi
tionsplan för Östra Skaraberg som antogs av kommunfullmäktige 
den 6 februari 1984. En avvikelse utgör grönområdet i söder, 
som fått en mot E3 och Storsvängen vinkelrät utsträckning i 
stället för den sneda som dispositionsplanen redovisar. 

Planområdet är tidigare inte detaljplanelagt. Det gränsar i 
söder till Utvidgning och upphävande av stadsplan för Skara
bergs Industriområde (södra delen), fastställd av länsstyrel
sen den 8 januari 1986. 

Markägoförhållanden 

En mycket liten markremsa intill E3 ägs av stiftsnämnden. I 
övrigt äger Skara kommun all mark inom planområdet. 

Intilliggande mark söder och öster om planområdet ägs av 
Svenska Lantägg AB respektive stiftsnämnden. 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Topografi och vegetation 

Planområdet ligger på en mindre väst-östlig ås på den större 
Skarabergsåsens sydsluttning. Nivåskillnaden inom planområdet 
är cirka 4 meter. Den nordvästra, större delen utgörs av åker
mark medan själva åskrönet utgörs av naturmark med uppvuxna 
träd som björk, asp och oxel. Från denna trädgrupp löper mot 
sydväst en ägogräns med en tät rad yngre träd. 

Geotekniska förhållanden 

Skarabergsåsen ingår i ett system av tvärgående åsbildningar 
genom Skandinavien och Finland som är av mycket stort veten
skapligt intresse. Vid mark arbeten inom planområdet skall man 



3 

därför ge tillfälle till vetenskaplig dokumentation av lager
följder m m. 

En mycket översiktlig grundundersökning för Skarabergsområdet 
gjordes 1971 av Bjurströms Geotekniska Byrå. Enligt denna be
står åsens ytskikt huvudsakligen av grus som inte innebär någ
ra nämnvärda svårigheter ur grundläggningssynpunkt. Under det
ta ytskikt består dock åsen huvudsakligen av kraftigt överkon
soliderad lera av stor mäktighet. I leran kan särskilt på ås
krönen förekomma inbakade block, ibland nedmalda till sten och 
grus. Inte heller denna mark ger några nämnvärda grundlägg
ningsproblem. Vid dräneringsarbeten behöver man dock ta stor 
hänsyn till materialets låga vattengenomsläpplighet. 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fasta fornlämningar. Om så
dana p å träffas skall man emellertid iaktta vad som gäller en
ligt 2 kap 6 & 10-14 §§ kulturminneslagen. 

Gator och trafik 

Huvudgatan inom stadsdelen Skaraberg, Storsvängen, är i dag 
byggd fram till Svenska Lantägg omedelbart söder om planområ
det. Enligt dispositionsplanen kommer gatan att förlängas 
norrut för att cirka 300 meter nordväst om planområdet anslu
tas till gamla Mariestadsvägen. Dennas anslutning till E3 i 
norr kommer på sikt att stängas varvid planområdets enda till
fart fr å n riksvägnätet blir via rondellen på Brogårdsvägen. 

Omedelbart öster om planområdet ligger E3 som trafikeras av 
cirka 7500 fordon (egentligen axelpar) per dygn. 

Tekniska anläggningar 

Genom området passerar en luftledning för el. Ledningar för 
vatten , avlopp och el finns framdragna i Storsvängen strax 
s öder om planområdet. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD 

Verksamheter 

Planen innehåller ett cirka 3700 kvadratmeter stort område för 
kontor och småindustri omedelbart norr om träddungen. Avsikten 
är att området skall utgöra en fastighet, men detta regleras 
inte i planen. Byggnader på fastigheten får uppföras till 
högst 7 meters byggnadshöjd (fasadhöjd), med en totalhöjd som 
inte får överstiga 9 meter. 
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Fastigheten får ett värdefullt reklamläge alldeles intill E3. 
Det öppna läget innebär emellertid att höga krav ställs på 
tomt och byggnader ur estetisk synpunkt. Verksamheter som krä
ver stora utomhusytor för upplag, fordonsuppställning eller 
liknande skall hänvisas till andra industriområden företrädes
vis Petersburg (Hästhagen). Mot E3 reserveras en 10 meter bred 
zon för skyddsplantering på fastigheten. Detta område får inte 
användas för parkering, upplag, körytor eller liknande. För 
att ge industriområdet en enhetlig karaktär och för att undvi
ka provisoriska fasadlösningar och upplagsytor mot E3 skall 
huvudbyggnader uppföras i gräns mot skyddsplanteringen. 

Läget intill E3 innebär också att skyltar och andra reklaman
ordningar inte får utformas så att de äventyrar trafiksäkerhe
ten. I tveksamma fall kommer samråd att ske med vägförvalt
ningen. 

För att undvika en ur miljösynpunkt olämpligt hög exploatering 
får högst en tredjedel av fastigheten bebyggas. 

Friytor 

Friytorna inom planområdet består av dels skyddsområdet mot 
E3, dels naturmarken uppe på åsen. Eftersom grönytorna inte 
utgör park i ordets egentliga betydelse, kommer de att skötas 
relativt extensivt. För åsen skall skötseln syfta till att i 
möjligaste mån behålla nuvarande vegetation och markskikt. 

Gator och trafik 

För att tillgodose önskemål från både Svenska Lantägg och från 
Granqvists Tryck & Papper, som är intressent till den nya fas
tigheten, inehåller planen ett område för gemensam tillfart 
omedelbart väster om träddungen på åsens krön. Storsvängen 
förlängs norrut för att möjliggöra exploateringen. 

Störningar 

Enligt den översiktliga bullerberäkning som gjorts i samband 
med tidigare utbyggnad av Skarabergs industriområde kan tra
fikbullret från E3 ge bullernivåer utomhus på ca 65 dBA (50 
meter från vägrnitt). Enligt Svensk Byggnorm skall ljudnivån i 
arbetsrum för 1-10 personer inte överstiga 40 dBA. Eftersom 
normala treglasfönster ger en bullerdämpning på ca 27 dBA kan 
man utan extraordinära åtgärder få kontorslokaler med fullt 
acceptabel ljudnivå. 

Marken omedelbart väster om Storsvängen skall enligt disposi
tionsplanen användas för bostadsbebyggelse. Enligt planbestäm
melserna kommer inom planområdet därför endast att tillåtas 
sådan verksamhet som inte är störande för omgivningen. 
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Teknisk försörjning 

Planområdet kommer i ett första skede att anslutas söderut 
till befintliga VA- och elledningar i Storsvängen. Detta in
nebär vissa svårigheter att VA-ansluta fastighetens nordli
gaste del eftersom den ligger så lågt. Dagvatten får tills 
vidare ledas ut mot åkermarken i norr. Då Storsvängen byggs 
vidare kommer VA att anslutas även mot norr vilket helt 
eliminerar begränsningarna ur VA-synpunkt. 

Nuvarande luftledning för el kommer att läggas i kabel längs 
Storsvängen i samband med dennas utbyggnad. 

Skyddsrum 

Enligt skyddsrumsplanen skall inom industriområdet byggas 
skyddsrum som täcker verksamheternas behov. Trots detta kan 
nybyggnader troligen inte förses med skyddsrum eftersom stat
liga bidragspengar för närvarande saknas. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen upprättad den 19 juni och reviderad den 9 augusti 
1989. 

öe en Ander~~~n~~--------------
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 
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Antag e n av byggnadsnämnden den 21 aug us ti 1989 
Laga kraft den 15 septe mber 198 9 

DETALJPLAN FÖR 

SKARABERGS INDUSTRIOMRÅDE 
delen etapp I) (Norra 

I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN 

Genornförandebeskrivning 

INLEDNING 
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Detaljplanen möjliggör en mindre utbyggnad norrut av Skara
bergs industriområde. 

TIDPLAN 

Planarbetet drivs med ett s k enkelt förfarande, och kommunens 
ambition är att möjliggöra byggstart redan i september 1989. 

ANSVARSFÖRDELNING 

Huvudregeln är att kommunen ansvarar för och bekostar alla 
åtgärder inom allmän platsmark och respektive fastighetsägare 
för åtgärder inom kvartersmark. En viss precisering görs i det 
följande. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Elledning 

Kostnaderna för flyttning av befintlig luftledning åvilar kom
munen. Ledningen kommer att flyttas då gatan byggs ut. 

Anslutning av vatten och avlopp 

Den nya fastighetens norra del ligger så lågt att det i ett 
första skede kan vara svårt att ansluta den till avloppsnätet. 
Då Storsvängen i enlighet med dispositionsplanen byggts 
vidare, vilket beräknas ske inom några få år, kommer även 
byggrätt ens norra del att kunna anslutas. I samband med bygg
lovgivningen skall klarläggas att det dagvatten som nu 
provisoriskt får släppas ut mot åkermarken senare skall 
anslutas till en dagvattenledning i Storsvängen. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Kostnaderna för Storsvängens utbyggnad med tillhörande kablar , 
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ledningar och belysning kan uppskattas till 470.000 kronor. Av 
detta beräknas ca 260.000 kronor återgå till kommunen i form 
av markpris och anslutningsavgifter. Någon fullständig kost
nadstäckning fås således inte i detta skede. Kostnaderna för 
gatan skall fördelas även på kommande bebyggelse väster och 
norr om planområdet. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är fem år 
från den dag planen vunnit laga kraft. Inom denna tid beräknas 
planens huvudinnehåll med god marginal ha uppnåtts. Om fastig
hetsägare och kommunen är överens kan bygglov ges enligt pla
nen även efter genomförandetidens utgång. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Planen förutsätter en gemensam infart till den nya fastigheten 
och till Ladan 2, belägen mellan fastigheterna och omedelbart 
väster om skogsdungen på åsens krön. Infarten skall utgöra 
samfälld mark för vilken gemensamhetsanläggning skall inrät
tas. Fördelning av anläggningskostnader, och andelar för sköt
sel och underhåll skall ske vid förrättning enligt anlägg
ningslagen. Marken skall vara tillgänglig för allmänna led
ningar eller kablar, eftersom behov kan uppstå att i framtiden 
dra sådana genom kvarteret. För att säkerställa tillgänglig
heten till naturmarken skall infarten vara öppen för allmän 
gång- och cykeltrafik samt för de fordon kommunen behöver för 
skötsel av området. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen upprättad den 19 juni och reviderad den 9 augusti 
1989. 

Ö 'en Ande!jte~-o~n~-----------------
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 


