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DETALJPLAN FÖR 

Ardalahemmet och S: ta 
(Ardala 2: 13,2: 34 och 

Annag~rden 
2: 37) 

I ARDALA TÄTORT. SKARA KOMMUN 

UPPRÄTTAD DEN 15 JANUARI OCH REVIDERAD DEN 1 MARS 1994. 

Östen Andersson 
Stadsarkitekt 

Erik Westlin 
Planarkitekt 

Planbestämmelser 
FOjande gäller inom omraden med nedanstaende beteckningar. Där beteck
ning saknas gäller bestämmelsen inom hela planomradet . Endast angiven 
användning och utformning är tillaten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

- --

ALLMÄN PLATS 

IH-G~A :'J 
IL-G~A :'J 
IGC-ijG :. J 
I PARi{. :. J 
MARKANVÄNDNING 

Linje ritad 3 mm utanför planomradets gräns. 
Användningsgräns. 
Egenskapsgräns. 

Gata som ingar i huvudnåtet. 
Gata som ingar ilokalnåtet. 
Gang- och cykeltrafik . 
ParkomrMe. 

lL. :. :. J Bostäder. 
14.:'-===-':' J Samlings- och föreningslokaler . 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 

+000 .0 

UTNYTTJANDEGRAD 

e 1 0000 

Föreskriven höjd över nollplanet . 

Största byggnadsarea i kvadratmeter . 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

c ------;] ............ . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . -- --

IL~~ -=:::J 

MARKENS ANORDNANDE 

Marken far inte bebyggas . 
Marken skall vara tillgänglig för underjordiska all
männa ledningar. 

Marken skall vara tillgänglig för allmän gang
och cykeltrafik. 

~- O -~ Utfart far inte anordnas. 

UTFORMNING 

[~-_ «:O> ~-_-::J Högsta byggnadshöjd i meter. 

[-_-~~~~ Högsta totalhöjd i meter . 

AD MINISTRATIV BESTÄMMELSE 

Genomförandetiden s lutar fem ar fran den dag planen vunnit laga kraft . 

ÖVRIGT 

Grundkartans beteckningar samt gällande detaljplans gränser finns pa 
den separata grundkartan. 

Antagen av kom munf ullm äkt ige den 30 maj 1994. 
Laga kraft den 1 juli 1994 

ARDALAHEMMET OCH S: TA ANNA GÄRDEN 
(Ar da la 2: 13. 2: 34 och 2: 37) 

ARDALA TÄTORT. SKA RA KOMMUN 
PLANKARTA 

011 
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Antagen av ko~munfullmäktige den 30 maj 1994 
Laga kraft den 1 juli 199 4 

DETALJPLAN FÖR 

Ardalahemmet och S:ta 
(Ardala 2:13,2:34 och 

I ARDALA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

Annagården 
2:37) 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning , en plankarta och en 
genomförandebeskrivning. Till planen hör grundkarta, fastig
hetsförteckning och samrådsredogörelse. 

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för försam
lingshemmet i Ardala (S:ta Annahemmet, Ardala 2:37) samt för 
Ardalahemmet (Ardala 2:13) och de intilliggande pensionärsbo
städerna (Ardala 2:34). Planen innebär i korthet följande. 

1. För att kunna sälja fastigheterna ändras användningsbestäm
melsen från "allmänt ändamål" till "bostäder samt samlings
och föreningslokaler" för Ardalahemmet. 

2 . För f ö r samlingshemmet, som tidigare inte varit planlagt, 
innebär planen att byggrätten preciseras. I praktiken bör 
detta ha mycket liten betydelse; planen förutsät ter inga 
ändringar av nuvarande användning och utformning. 

3. Fastighe ternas byggrätt regleras i stort sett endast som 
högs ta tillåtna exploateringsgrad och byggnadshöjd. Planen 
detaljstyr inte hur eventuella nya byggnader skall placeras 
eller utformas. Särskilt för Ardala 2:34 innebär detta en 
mycket större flexibilitet än tidigare. 

4. Ett förslag till ombyggnad av Ardalahemmet håller på att 
utarbetas. Exakt hur det "nya" Ardalahemmet skall se ut 
styrs dock inte av planen, utan avgörs vid bygglovpröv nin
gen. Planen ger endast de ramar som beskrivs i punkt 3 
ovan. 

5. Mindre delar av Lönnegatan och Solrosgatan överförs till 
Ardala 2:13 och 2:34. Del av Ardala 2:34 överförs till Ar
dala 2:13. 

. , 
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Planeringsförutsättningar: 

PLANOMRÄDETS LÄGE OCH OMFATTNING 

AROALA 

1:15 

\ 
\ 
\ 

Grå yta = planområdet • 

MARKÄGARE 

. 2:1 

D·· .. . 

~ 

91 

Skara kommun 

V Gerums & Marums 
kyrkliga samfällighet 
(taxerad ägare) 

SJ 

c=J Enskild ägare 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Ardala tätort har 
utarbetats som del av den kommuntäckande översiktsplanen. Den
na plan strider inte i något avseende mot den översiktliga 
planen. 

Detaljplaner 

För planområdet och intilliggande mark gäller de detaljplaner 
som framgår av kartan och förteckningen nedan. 

GRÄNS FÖR' PL ANOM RÅ DET 

ARDALA 

'" 

D2 Byggnadsplan för ett områ de vid Ardala järnvägsstation, 
fastställd den 24 juli 1958. 

D3 Byggnadsplan för del av Arda1a samhälle, fast s tälld den 2 
jan 1967. 

04 Byggnadsplan för del av Arda1a samhälle (del av Ardala 1:2 
m fl fastigheter), fastställd den 11 sept 1969. 

D5 Byggnadsplan för Ardala samhälle (del av Arda1a 1:2 och 
3:1), fastställd den 19 april 1972. 

D8 Stadsplan för sydöstra delen av Arda1a tätort, fastställd 
den 4 april 1985. 

010 Detaljplan för Ardala 2:29 (f d kommunalhuset i Ardala), 
lagakraftvunnen den 22 nov 1993. 

Enligt plan D2 får Ardala 2:13 endast användas för allmänt än
damål och det f d järnvägsområdet endast för järnvägstrafik. 
Enligt plan 03 får Ardala 2:34 endast användas för bostäder, 
med en byggrätt som är identisk med nuvarande byggnader . Övri
ga planer har i detta sammanhang mycket liten betydelse. 

, , 
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NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN 

Bebyggelse 

Ardala 2:13 inrymmer servicehuset Ardalahemmet, som består av 
sex sammanlänkade byggnader. Fem av dessa är i en våning medan 
central byggnaden med sin höga takresning inrymmer två vånin
gar. Samtliga har putsade fasader. på Ardala 2:34 finns fyra 
envånings radhuslängor i tegel, med sammanlagt drygt tjugo 
servicelägenheter. 

på Ardala 2:37 ligger Svenska kyrkans församlingshem S:ta An
nagården, byggt 1986-87. 

Mark och vegetation 

Någon grund undersökning har inte gjorts för planarnrådet, men 
på grundval av tidigare erfarenheter och undersökningar i Ar
dala kan följande förväntas. Marken innehåller med stor san
nolikhet ett skikt av silt eller sand, eventuellt varvat med 
lerskikt, ovanpå fast lera. Bärigheten bör vara god. Grundvat
tennivån kan ligga högt, med mycket stor halt av järnsalter. 
Risken för utfällning av järn i dräneringsrör är mycket stor. 

Planarnrådet i nnehåller en hel del fullvuxna träd, som inom Ar
dala 2:13 och 2:34 finns angivna på grundkartan. Ardala 2:37 
består till stor del av skogsmark. 

Gator och biltrafik 

Genom planområdets västra del passerar den allmänna vägen 613 
(Lidköpingsvägen) som har viss genomfartstrafik. Övriga gator 
har endast lokal trafik. 

Gång- och cykel trafik 

Gång- och cykeltrafiken följer i stort sett gatunätet. En se
parat gång- och cykelväg löper på den f d järnvägsbanken mot 
Skara. 

Allmänna ledningar mm 

Allmänna ledningar för vatten och avlopp ligger i ett genomgå
ende väst-östligt stråk strax norr om gränsen mellan Ardala 
2:13 och 2:34. Övriga va-ledningar ligger antingen i allmän 
platsmark eller utgör servisledningar som endast betjänar den 
fastighet de ligger på. 

De el-kablar som finns inom planarnrådet ligger antingen i all
män platsmark eller är servisledningar. Eldistributör är Vat
tenfall Skaraborg. 

. , 
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De mellanortskablar för tele som finns inom planområdet ligger 
huvudsakligen inom allmän platsmark. En kort sträcka berör den 
sydvästligaste delen av Ardala 2:37. 

SKÄL FÖR ATT UPPRÄTTA DETALJPLAN 

Kommunens avsikt är att sälja Ardalahemmet till Riksbyggen. 
Gällande detaljplan utgör emellertid ett formellt hinder mot 
att använda fastigheten för annat än allmänt ändamål. Kommunen 
har (enligt PBL 6:17) viss rätt att lösa in sådan mark om den 
är i annans ägo. Även om kommunen inte har för avsikt att ut
nyttja detta innebär det en påtaglig osäkerhet för en enskild 
ägare, och påverkar fastighetens värde negativt. En försälj
ning förutsätter i praktiken att ny detaljplan upprättas. 

Även de fastighetsregleringar som beskrivs i genomförandebe
skrivningen förutsätter att ny detaljplan upprättas. 

. , 
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ARDALAHEMMET 

; 
omfattning 

För Ardalahemmet innebär planen framför allt att användnings
bestämmelsen ändras från "allmänt ändamål" till "bostäder samt 
samlings- och föreningslokaler". Exakt hur det "nya" Ardala
hemmet skall se ut styrs inte av planen, utan avgörs bl a vid 
bygglovprövningen. Ett förslag till ombyggnad av Ardalahemmet 
håller på att utarbetas, och kommer eventuellt att kunna pre
senteras i det s k utställnings skedet vilket beräknas bli ak
tuellt i mars-april 1994. 

Omsorgs nämnd en har i beslut den 15 december 1993 föreslagit 
att byggnaderna Al, A2, A4 och A5 rivs, och att nya tvåvå
ningsbyggnader för gruppboende uppförs på fastigheten. Bygg
naden A3 behålles som dagcentral och personalbyggnad, och 
byggnaderna A6 och A7 byggs om till servicelägenheter. Kommun
styrelsens arbetsutskott har den 11 januari 1994 tillstyrkt 
detta förslag. 

PENSIONÄRSBOSTÄDERNA 

För pensionärsbostäderna medför planen inga omedelbara föränd
ringar. Inför eventuella ombyggnader är det av betydelse att 
planen ger en mycket flexiblare byggrätt än gällande plan. 
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FÖRSAMLINGSHEMMET 

För församlingshemmet, som tidigare inte varit planlagt, in
nebär planen att byggrätten preciseras. I praktiken bör detta 
ha mycket liten betydelse; planen förutsätter inga ändringar 
av nuvarande användning och utformning. 

För alla tre fastigheterna gäller, att byggrätten regleras i 
stort sett endast som högsta tillåtna exploateringsgrad och 
byggnadshöjd. Planen detaljstyr inte hur nya byggnader skall 
placeras eller utformas. 

GATOR OCH TRAFIK 

Planen innebär inga ändringar av nuvarande gatunät eller tra
fiksystem. 

Viss mark vid Solrosgatans vändplan skall överföras till Arda
la 2:13 och 2:34. Marken utgörs av gräsyta, och ingår redan i 
dag som naturlig del av Ardalahemmets och pensionärsbostäder
nas utemilj ö . Marken kan ligga kvar som grönyta, men kan också 
inrymma t ex parkeringsplatser för de mest närliggande lägen
heterna. 

Distributionsvägen till Ardala 2:13 ligger i dag på Ardala 
2:34. En fastighetsreglering förutsättes ske, så att vägen 
överförs till den fastighet den betjänar. 

Planen innehåller utfartsförbud mot Lidköpingsvägen (väg 613), 
vilket i huvudsak endast innebär ett förtydligande av vad som 
redan gäller. Utan vägverkets tillstånd får nya utfarter inte 
anordnas mot Lidköpingsvägen eftersom den utgör allmän väg. 
Att öppna nya utfarter skulle försämra trafiksäkerheten och 
framkomligheten på Lidköpingsvägen. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Den tekniska försörjningen berörs inte nämnvärt av planen. Som 
framgår av genomförandebeskrivningen bör ledningsrätter säker
ställas före försäljning av Ardala 2:13 och/ eller 2:34. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 15 januari och reviderad den l 
mars 1994. Revideringens innebörd framgår av samrådsredogörel
sen. 

Öoten Ander~~~r--------------
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 

. , 
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Antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 1994 
Laga kraft d e n 1 juli 1994 

DETALJPLAN FÖR 

011 

Ardalahemmet och S:ta 
(Ardala 2:13,2:34 och 

Annagården 
2:37) 

I ARDALA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 

INLEDNING 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra försäljning 
och ombyggnad av Ardalahemmet. Ambitionen är att planen antas 
av kommunfullmäktige före sommaren 1994. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och är fem år från 
den dag planen vunnit laga kraft. Om fastighetsägare och bygg
nadsnämnden är överens kan bygglov enligt planen ges även ef
ter denna tidpunkt. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

D 

Mark som överförs 
från 2: 14 till 2:34 

Mark som överförs 
från 2:14 till 2:13 

Mark som överförs 
från 2:13 till 2:14 

Mark som överförs 
från 2:34 till 2: 13 
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Ardala 2:13 (Ardalahemmet) 

Planen förutsätter att gränsen mot Lönnegatan regleras så att 
en del av Ardala 2:13 i öster överförs till gatumark samtidigt 
som en del av gatumarken i väster överförs till fastigheten. 
Vidare skall ett område omedelbart sydväst om vändplanen på 
Solrosgatan överföras till fastigheten. 

Den distributionsväg som finns mellan Ardalahemmet och pensio
närslägenheterna ligger på Ardala 2:34 men används nästan ute
slutande för Ardalahemmet dvs Ardala 2:13. En fastighetsregle
ring bör ske, så att vägen överförs från 2:34 till 2:13. 

Ardala 2:34 (pensionärslägenheterna) 

Planen förutsätter att ett område omedelbart väster om vänd
planen på Solrosgatan tillförs fastigheten. Beträffande dist
ributionsvägen, se ovan. 

Om Ardala 2:13 och 2:34 får olika ägare behöver flera gemen
samma frågor regleras, i gemensamhetsanläggning eller på annat 
lämpligt sätt. Det kan gälla t ex gemensam panncentral med 
tillhörande ledningar, utomhusbelysning, gemensamt nyttjande 
av distributionsvägen, parkerings- och angöringsytor mm. 

Ardala 2:37 (församlingshemmet) 

För förs amlingshemmet innebär planen inga förändringar i fas
tighetsrättsligt avseende. Intill Lidköpingsvägen skall en li
ten del av fastigheten hållas tillgänglig för befintlig tele
kabel. 

LEDNINGSRÄTTER 

Före försäljning av Ardala 2:13 och/ eller 2:34 behöver led
ningsrätter säkerställas, i första hand för befintliga va-led
ningar men eventuellt även för allmänna el- och telekablar ge
nom fastigheterna. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 15 januari och reviderad den l 
mars 1994. 

~(]~~ 
n Ander~lon 

stadsarkitekt 

. . 

GWctL 
Erik Westlin 
planarkitekt 


