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DET ALJPLAN FÖR 

S.pejaren 8 mm 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 
Upprdttad den 15 december 1997 och reviderad den 14 och 24 april 1998. 

ÖSTEN ANDERSSON 

ST ADSARKITEKT 

Planbestämmelser 

ERIK WESTLIN 

PLANARKITEKT 

Följande g::iller inom omr~den med nedanst~ende beteckningar. D::ir beteckning saknas g:3ller 
best::immelsen inom hela planomr~det. Endast angiven anvdndning och utformning ::ir till~ten . 

GRÄNSBETECKNINGAR 

--- --- - Linje ritad 3 mm utanför planomr~dets grdns. 

MARKANV ÄNDNING 

Allmdn plats 

Anv::indningsgr::ins. 
Egenskapsgr::ins. 

lLOKAL~ T A Lokaltrafik 

Kvartersmark 

E: Bostdder 

lJTNYUJANDEGRAD 

~ : Största byggnads area i procent av fastighetsarea. 

BEGRÄNSN~GAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

E··· ~· '!"' ·3··· · . . . . . . . . . . - . -.,. 

~+:~23 
E=~~ 

Marken f~r inte bebyggas. 

Marken f~r endast bebyggas med uthus. 

Marken skall vara tillgdnglig för underjordiska allmdnna 
ledningar. 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Huvudbyggnad skall placeras intill förg~rdsmark mot gata, samt minst 3.0 meter 
fr~n tomtgrdns. Uthus f~r placeras intill en meter fr~n tomtgrdns. Garage skall 
placeras 6.0 meter fr~n gata. 

C ~ -=::=J Högsta byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad. 

I 4u Minsta respektive största taklutning i grader. 

Uthus f~r inte uppföras till högre byggnadshöjd dn 3,0 meter. 

~ - - ----, Fasad skall ddmpa minst 30 dBA (g:jller ej fasad eller del av fasad som 
~ - - -----1 dr v:lnd fr~n E20 och b[dar mindre dn 45 graders vinkel mot vdgen). 

ADMINISTRA TIV A BEST ÄMMELSER 

Den tomtindelning som faststdlldes den 28 april 1959 upphör att gdlla i den del 
som ing~r i planen. 

Genomförandetiden slutar fem ~r fr~n den dag planen vunnit laga kraft. 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digitala prim::irkarta. 
Utdrag ur gdllande detaljplan ing~r i planbeskrivningen. 

ILLUSTRA TIDNER (exempel p~ utformning). 

- - - - - Illustrationslinje B351 
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Detaljplan för 

Spejaren 8 mm 
i Skara tätort, Skara kommun 

Plan beskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, 
en plankarta med bestämmelser samt en ge
nomförandebeskrivning. Till planen hör en 
bullermätning, en bullerberäkning samt en 
fastighetsförteckning. 

Planens innebörd och syfte 

Planens huvudsyfte är att möjliggöra fastig
hetsbildning för befintligt bostadshus på 
Spejaregatan 18 . Dessutom innebär den att 
fastigheten Spejaren 8 kan utökas något. 

Förutsättningar 

Planområdets läge och omfattning 
Planområdet ligger i södra delen av Skara 
tätort, omedelbart norr om E20. Det omfat
tar Spejaren 8, delar av Gällkvist 4:3, 4:4 
och 4:5 samt del av gång- och cykelvägen 
omedelbart norr om Spejaregatan 18. 

Markägare 
Gällkvist 4:3, 4:4 och 4:5 ägs av Skara 
kommun. Spejaren 8 ägs av Arne Karlsson. 

.Äntagen av bvggnadsnämnden 
den 4 maj 1998 
Laga kraft den 28 maj 1998 

B351 

Översiktliga planeringsöverväganden 
Det finns ingen aktuell översiktlig plan som 
påverkar förutsättningarna för detaljplanen. 
Några planer på att bredda E20 mot norr 
finns inte. 

Gällande detaljplaner 
För planområdet och intilliggande mark 
gäller Stadsplan för kv Bågen, Löparen och 
Spejaren mm, fastställd av länsstyrelsen den 
14 december 1960. Enligt den skall bo
stadshuset på Spejaregatan 18, med tillhö
rande trädgård och garage, utgöra skydds
zon/parkmark intill E20. Spejaren 8 skall 
vara bostadsfastighet. 

F ör kvarteret gäller tomtindelning fastställd 
1959. Den har ingen betydelse för planens 
utformning, och upphävs då planen vinner 
laga kraft. 

Bebyggelse 
Bostadshuset på Gällkvist 4: 4 är betydligt 
äldre än övriga hus i området. Det är byggt 
någon gång mellan 1880 och 1940, troligen 
i bö~an av 1900-talet. Kvarteret Spejaren 
bebyggdes med envånings enbostadshus 
cirka 1960. 

Mellan bostäderna och E20 finns en cirka 
två meter hög jordvall som skydd mot tra
fikstörningarna. Vallen är buskplanterad på 
utsidan, medan insidan är gräsbevuxen. 

Trafik 
Planområdet nås från Spejaregatan, som är 
en lokalgata med relativt mycket trafik på 
grund av de flerbostadshus som ligger 
omedelbart öster om planområdet. Den 
korta återvändsgata som leder fram till 
Spejaregatan 18 övergår mot öster i en 
gång- och cykelväg, som via tunnel under 
E20 leder ut till skogs- och jordbruksområ
den sydost om Skara. 
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Trafikstörningar och boendemiljö 
Bostadshuset på Spejaregatan 18 har, sedan 
E20 (tidigare riksväg 6 och E3) byggdes i 
böljan av 1960-talet, varit allt mer utsatt 
för störningar från trafiken. Som nämnts 
ovan, ligger huset enligt gällande stadsplan 
i vägens skyddszon, och avsikten har varit 
att det skulle rivas. 

Då nuvarande skyddsvall anlades i böljan 
av 1990-talet minskade störningarna från 
trafiken avsevärt. Bullernivåerna är nu fullt 
godtagbara enligt de riktvärden som gäller 
för befintliga bostadshus, men något högre 
än vad som rekommenderas för nyplanerad 
bebyggelse. Läs mer under rubriken 
"Planens miljökonsekvenser" nedan. 

Bortsett från bullerstörningarna bör bo
stadshuset ha ett attraktivt läge i tätorten. 
Det ligger relativt trafiksäkert vid en gång
och cykelväg, och med korta avstånd till 
parken Djurgårdsäng, daghemmet Sun
nanäng och Gällkvistskolan. Gång- och cy
kelvägen, med tunnel under E20, gör att 
man från fastigheten trafiksäkert och be
kvämt når strövområden söder om Skara. 

Vägverket har under hand bedömt att en 
tomt bör kunna bildas, under förutsättning 
att inte vägverket får ansvar för att sänka 
nuvarande bullernivåer ytterligare. 

Teknisk försörjning 
Ledningar för vatten, avlopp och el ligger i 
Spejaregatan och cykelvägen norr om bo
stadstomterna. Omedelbart söder om Spe
jaren 8, samt väster om huset på Spejarega
tan 18 finns en allmän vattenledning. , 

En telekabel följer kvarteret Spejarens söd
ra gräns västerifrån fram till S pej aren 8 och 
S pej aregatan 18. 

Skäl för att upprätta detaljplan 

Som nämns ovan har boendemiljön på 
Spejaregatan 18 förbättrats avsevärt sedan 
skyddsvallen byggdes. Huset är i gott skick, 
och bör kunna säljas. Intresserade köpare 
har anmält sitt intresse. 
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Någon bostadsfastighet har hittills aldrig 
bildats eftersom avsikten varit att huset 
skulle rivas. För att kunna sälja huset måste 
en fastighet bildas, vilket i sin tur förutsät
ter att ny detaljplan upprättas. 

Planens innebörd 

Ny fastighet: Spejaren 9 
Planen innebär att en ny fastighet, Skara 
Spejaren 9, skall bildas för bostadshuset på 
Spejaregatan 18. Fastighetens gräns mot 
söder läggs parallellt med och 30 meter från 
E20:s mittlinje medan dess östra gräns dras 
tio meter öster om nuvarande häck. Fastig
hetens area blir cirka 1065 m2 

Nyttjanderätt 
Del av nuvarande trädgård på Spejaregatan 
18, inklusive ett par fruktträd, kommer att 
ligga utanför den södra fastighetsgränsen. 
En praktisk lösning bör vara att marken 
upplåts med nyttjanderätt åt ägaren till 
Spejaren 9. Ett nyttjanderättsavtal är fiivil
ligt, och tecknas endast om den nye ägaren 
så önskar. Även släntens insida måste ingå i 
en nyttjanderätt eftersom den annars blir för 
svår att sköta för kommunen. 

Schaktningsarbeten eller andra åtgärder 
som försämrar vallens bullerskyddande ef
fekt far naturligtvis inte göras. 

Fastighetsbildningsåtgärder 
Planen förutsätter att en ny fastighet bildas 
samt att Spejaren 8 utökas mot söder. Be
fintlig vattenledning säkerställs med led
ningsrätt. Läs mer om detta i genomföran
debeskrivningen. Planen innebär också att 
nuvarande gatumark förlängs österut till 
fastighetens garageinfart. 

Planens miljökonsekvenser 

Planen innebär att Spejaregatan 18 godtas 
som bostadsmiljö, av de skäl och under de 
förutsättningar som anges nedan. Planen 
medför inga nämnvärda miljökonsekvenser 
för omgivningen. 
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Bullermätning 
Vid bullermätning den 31 oktober 1997 (se 
bilaga) uppmättes 59 dBA som ekvivalent
nivå under en eftermiddagstimma. Mät
ningen gjordes l. 5 m över marken vilket 
bedöms motsvara fönsterhöjden för en 
eventuell m: byggnad. 

Bullerberäkning 
En teoretisk beräkning av de dygnsekviva
kn1l! bullernivåerna gav, på samma höjd 
över marken som bullermätningen dvs l. 5 
meter, värdet 57 dBA. Samma beräkning 
gav 59 dBA 2.5 meter över marken vilket 
motsvarar mittpunkten på nuvarande bygg
nads fönster. 

Gällande gränsvärden 
Gällande gränsvärden för trafikbuller god
kändes av riksdagen 1981, och presentera
des i rapporten TRÅD 1982. De innebär att 
bullernivån (ekvivalent dygnsmedelvärde ) 
vid nyplanering av områden med bostäder 
och trafikleder inte bör överstiga 55 dBA 
utomhus och 30 dBA inomhus. Vid ny- och 
väsentliga ombyggnader av enstaka bo
stadshus intill befintliga trafikleder bör 
bullernivån inomhus inte överstiga 30-40 
dBA. För oförändrade förhållanden dvs be
fintlig miljö gäller 70 dBA utomhus och 40 
dBA inomhus. 

Frågan har på senare år behandlats i in
frastrukturpropositionen 1996, med riks
dagsbeslut 1997, samt i naturvårdsverkets 
förslag till riktvärden för acceptabla buller
nivåer BRÅD. Men det innebär ingen änd
ring av ovannämnda riktvärden. 

Slutsatser 
För oförändrade förhållanden dvs befint
ligt bostadshus uppfYlls ovannämnda gräns
värden med mycket god marginal. Inte hel
ler gränsvärdena för ombyggnad av nuva
rande bostadshus är svåra att nå. Men ef
tersom planen innebär helt ny byggrätt 
skall, enligt länsstyrelsen, riktvärdena för 
nyplanering tillämpas dvs 55 dBA på ute
plats och 30 dBA inomhus. 
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Rekommendation 
Vid om- eller nybyggnad skall sådana åt
gärder vidtas att riktvärdena för nyplane
ring uppfYlls. I planbestärnmelserna anges 
därför att fasaden skall dämpa minst 30 
dBA vilket skall uppfYllas såväl vid större 
ombyggnad av befintligt bostadshus som 
för ett eventuellt nytt hus. En dämpning 
med 30 dBA kan utan svårigheter uppnås 
med treglasfönster av standardtyp. Formellt 
gäller kravet inte för fasad som är vänd mot 
norr, men i praktiken bör samma typ av 
fönster användas för hela huset. 

F ör att på bostadshusets södra sida få en 
uteplats som uppfYller nyplaneringsnormen 
måste någon form av avskärmning anord
nas. Uteplats med godtagbara bullervärden 
kan anläggas på fastighetens norra del, men 
inte intill husets norra sida eftersom det ger 
för dålig solbelysning. Lämpligast kan vara 
att anordna två uteplatser; en för förmid
dags- och en för eftermiddagsbruk. 

Ansvaret för att uppnå godtagbar bullemivå 
med nuvarande trafikmängder och bullersi
tuation ligger på fastighetsägaren. Om bull
ret däremot, som följd av större trafik
mängder på E20, ökar i framtiden ligger 
ansvaret för erforderliga . åtgärder på väg
verket. Det kan t ex . bli aktuellt att höja 
bullervallen, eller anordna annat buller
skydd på vallens krön. 

Om fastighetsägaren på eget initiativ och 
egen bekostnad vill höja vallen, bör detta 
kunna ske efter samråd med kommunen. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 15 december 
1997, samt reviderad den 14 och 24 april 
1998. Revideringarnas innebörd framgår av 
utlåtandet efter samrådet. 

+:d9:;:~n ~Q~@}L 
stadsarkitekt planarkitekt 
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Detaljplan idr 

Spejaren 8 mm 
i Skara tätort, Skara kommun 
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Genomförandebeskrivning 

Planens innebörd och syfte 

Planens huvudsyfte är att möjliggöra fastig
hetsbildning för befintligt bostadshus på 
Spejaregatan 18. Dessutom innebär den att 
fastigheten Spejaren 8 kan utökas. 

Planarbetet 

Planen är av begränsad betydelse och be
döms sakna intresse för en bredare allmän
het. Den har därför hanterats med enkelt 
förfarande enligt PBL 5 :28 vilket innebär 
att den inte ställts ut, utan skickats direkt 
till dem som kan vara berörda av den. För
farandet beskrivs i ett särskilt utlåtande. 
Ambitionen är att planen antas av bygg
nadsnämnden den 4 maj 1998. 

Genomidrandetid 

Genomförandetiden, som regleras i be
stämmelserna, är fem år från den dag pla
nen vunnit laga kraft . 

Ansvars- & kostnadsidrdelning 

Skara kommun har genom fastighetskonto
ret huvudansvaret för planens genomföran
de. Fastighetskontoret ansvarar för fastig
hetsbildning och försäljning, och betalar 
stadsarkitektkontorets merkostnader för att 
upprätta detaljplanen. 

Ägaren till Spejaren 8 har förbundit sig att 
betala kostnaden för den mark som tillförs 
fastigheten, del av fastighetsbildningskost
naden samt utökad va-avgift. 

Som framgår av planbeskrivningen, ligger 
ansvaret för att uppnå godtagbar bullernivå 
med nuvarande trafikrnängder och bullersi
tuation på fastighetsägaren. Om bullret, 

Ant agen av byggnadsnämnden 
den 4 maj 1998 
Laga kraft den 28 maj 1998 
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som följd av större trafikrnängder på E20, 
ökar i framtiden ligger ansvaret på vägver
ket. Det kan t ex bli aktuellt att höja buller
vallen, eller anordna annat bullerskydd på 
vallens krön. Om fastighetsägaren på eget 
initiativ och bekostnad vill höja vallen, bör 
så kunna ske efter samråd med kommunen. 

Fastighetsregleringar mm 

PI~en förutsätter att ny bostadsfastighet, 
Spejaren 9, avstyckas från Gällkvist 4:4. 
Även mindre delar av Gällkvist 4:3 och 4:5 
berörs. Vidare förutsätter planen att Speja
ren 8 utökas 111 m2 mot söder. Vid fastig
hetsbildningen skall befintlig vattenledning 
säkerställas med ledningsrätt. Befintliga te
lekablar har inte den dignitet att de behöver 
säkras med ledningsrätt. 

Tomtindelning 

Planen innebär att gällande tomtindelning 
upphör att gälla inom pianområdet. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 15 december 
1997, samt reviderad den 14 och 24 april 
1998. 

~, 
Östen And sson 
stadsarkitekt 

Qn~ 
Erik Westlin 
planarkitekt 
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