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Skara kommu n

S T A D S P L A N E B E S K R I V N I N G
PLANERINSSFvRUTSÄTTNINGJI.R
Läge och omfattning

Planområdet omfattar ca 17 , 5 ha och är
beläget ca 1 , 3 km nordost om Skara centrum.
Området gränsar i söder mot den befintliga
bebyggelsen i kv. Bisko p en och kv . Månglaren,
i väster mot Brogårdens jordbruksmark , i norr
mot hag - och skogsmark och i öster mot åkermark.

S10 C KHOl ~

I.IA~I[ S TA O

översik t liga
planerings förutsättningar

I den kommun omfattande markdispositonsplanen
antagen av kommunfullmäktige 1976 - 04 - 05
re dovisas planområdet som utbyggnadsområde
för bostäder .
Kommunstyrelsen har i samråd med l änsstyrelse n
och lantbruksnämnden i januari 1977 utarbetat
e tt program för hushå ll n i ngen med jordbruks marken där planområdet vilket berör jordbruksmark klass A redovisas som expansionsområde
under 1976 - 1980 .

För Skarabergsområdet gäller en av kommunfullmäkt i ge 1975 - 03 - 03 antagen dispo sition s p l an , re vide r ad i april 1977 . Underlag för
planen utgjordes av vinnande förs l ag i en
arkitekttävling där kommunen fått belyst hur
bebyggelse n kan ges taltas. Förslaget till
revidering a v dispositionsplanen an togs av
kommunfullmäktige 1977 - 07 - 04. I de tta b e skrivs planeringsförutsättn ingar och mål sättningar fhr Skarabergsområdets utbyggnad.
DIS POS IT ION

o

, Rv49
~

Vid samråd ang ående dispositionsplanen har
synpunkter , som skall beaktas under detalj planearbe tet inkommit frå n vägförvaltningen.
Vägförvaltningen föreslår att Skarabergs områdets anslutning till Brogårdsleden bör
utformas som en rond ell . Vid detaljprojekteringen av anslutningen har dessa synpunkter
beaktats (se tra fi k) .
I övrigt följer planförslaget intentionerna
enligt det reviderade dispositionspla n e för slaget.
detaljplaner

Planområdet ansluter i sydväst till stadsplanen
fö r kv. Bisk open m. m. fastställd 1976 - 12-02
och i sydost till stadsplan för kv . Krämaren
m. m. fastställd 1 975 - 04 - 21 , i söder till stads plan för del av stg 9 4 5 m. m. fastställd
1972 - 04 - 24 . I övrig t gäller utomplansbestämmel se r.

BEFINTLIGA FÖRHÄLLANDEN
topografi och
vegetation

Området består i huvudsak av åkermark klass A
(se översiktliga planerings förutsättningar) .
Området saknar i stort sett vegetation. Dock
finns vid gränserna till de bebyggda fastigheterna större löv- och barrträd , vilka i stor
utsträckning kan bevaras enligt den föreslagna
p l anutformningen.
Området sluttar åt söder och sydväst ca 6- 7
meter vilket innebär att man från vissa punkter
har utsikt mot Skara centrum.

grundförhållanden

En li g t en översiktlig grundundersökning daterad
1971-04-26 utförd av Bjurströms Geotekniska
byrå AB består grunden aven moränås i öst-västlig
riktni ng . Denna är täckt med en meter torrskorpelera och omgiven av sänkor bestående i
huvudsak av överkonsoliderad lera med en mäktighet på upp till 15 meter.
Enligt ovanstående grundundersökning bör det
ej uppstå några grundläggningsproblem med föreslagen bebyggelse. För grundläggning och
schaktning hänvisas till den kompl. grundundersökningen vilken utförts av PIAB, Skövde.

fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar .

bebyggelse

Tre bostadsfastigheter berörs av planförslaget.
Stadsägorna 791 A, 450 A och 444.
Förhand lingar har inletts mellan kommunen och
berörda fastighets5gare .

ägoförhållanden

Skara kommun äger huvuddelen av marken inom
planområdet . Angående övriga delar av marken
sker för närvarande förhandlingar mellan
berörda fastighetsägare och kommunen.

PLANFÖRS LAG
Stadsdelscentrum

Planförslaget innehåller ett mindre stadsdels centrum . Lokaler för livsmedelsbutik (ev.
post, bank), L/i-skola och förskola samt lok a ler
för kyrklig verksamhet grupperas kring det
huvudgångstråk som skall förbinda de västra
bostadskvarteren med de östra (s e dispositions plan). Mot söder öppnar sig centrumbebyggelsen
mot ett torg med busshållplats i anslutning
till parkeringen. Intentione rna i centrumplaneringen är att skapa en intim miljö där
huvudentreerna för de olika anläggningarna
vetter ut mot torget (se ill.plan). Stor omsorg
bör läggas vid detaljutformningen av torgmi ljön.

skola och förskola

I stadsdelscentrum ing år en enparallellig LMskola och en försko la för c : a 45 barn .
Skollokalerna (bibliotek, mat - och samlingssal
samt gymnastiksal) utformas på ett sådant sätt
att de kan samnyttjas med fritidsbehovet.
LM-skolans och förskolans lekytor gränsar mot
grönområden skilda från biltrafiken. Huvudentreerna för skola och förskola vetter mot
torget. Separata e ntreer till k lassrum resp.
förskolegrupper vetter mot skol- och lekgårdar .

parkering

Parkeringsplatser vid centrum rymmer fullt utbyggd ca 75 platser . Parkeringen har dimensionerats för anställda och besökande i butik,
skola, förskola m.m. som inryms i centrumdelen.

le veran ser

Leveranser till skola och förskola föreslås
ske via körbar gångväg för att förhindra all män trafik.
Centrumdelen planeras att påbörjas tidigast
1980. på grund av nivAförhållanden och de
trafik-tekniska anordningarna bör denna del
dock fastställas redan i första stadsplanefö rslaget för Skarabergsområdet, för att kunna
ligga till grund för den fortsatta detalj p laneringen.

bostäder

Förslaget innehåller två gruppe r med totalt 28
stycken tomter för enskilt byggda småhus, vilka
planeras påbörjas under hösten 1978 . Småhu s grupperna är utformade med korta å t ervänds gator. Mellan grupperna föreslås en mindre småbarnslekplats .
För större barn finns kvarters lekplatserna ,
ytorna för sport och rekreation i det centr ala
grönstråket (s e dispositionsplan) samt skolidrottsplatsen, vilket uppfyller kraven i
Statens planverk s p ubl. nr 24 Bostadens grann skap .

I.
skyddsrum

tra fik
sekundärled

Skara bergsområdet ingår i skyddsrumsområde
f ör Skara. För de friliggande villorna före slås i skydds r umsp l a nen att skyddsrums platser
anordnas i kvart er med flerbostadshus.
Skyddsrumsplatser fö r skola, förskola, butik
m.m. anordnas i skolbyggn a d och ev . i intillliggande flerbo s tadskvart er . (se bilaga) .

I södra delen av planområdet p l aneras Brogårds leden vilken d els ska l l av l asta centrumtrafiken
och dels nyttj as av g enomfartstrafiken
Lidköping (Rv 47) - Skövde (Rv 49) .

matarl ed

I söder a nsluts en mat arled till Brogårdsleden (se dispositionsplanen). Anslutningen
har efter studier och samråd mellan kommunen,
Harald Hultens ing . ing . byrå i Karlstad och Väg förva ltni ngen utformats som en r ondel l. T ill
matar l eden ansluts entrega tor och ga tor till
serviceanläggning och butik.
Belysning föreslås vid matarledens övergångs ställen för att ge trafiksäkrare gångmi lj ö.

entregator

Entregatorna har utformats som kort a å terv ändsgator med l åg trafikbelastning vilket gör att
husen kan läggas tätt utmed gatorna för att ge
området smås t adskaraktär .

parkm ar k

Den i förs l aget föreslagna pa rkmarke n utmed
Brogårdsleden består idag huv udsakli ge n av
jordbruksmark . Då pa rkmarke n här ej är l ämp lig
som rekreationsomr åde föreslås att den utformas
så att den ger l åga underhålls k ostnader .

trafikbuller

Planförs l aget är anpassat för att uppfy l la de
i Statens Planverks rapport nr 22 samhälls planering och vägtrafikbuller för e slagna rikt vä rdena ang å e nde trafikbu ll er . Hä n syn har även
t ag its t ill e n av Ingemanssons ing . byrå ,
Göteborg gjo rd bullerutredning .

Ge - vägar

på illustrationsplanen redovisas gång - och
cykelvägar vilka för centrumdelen möts i torget
som bildas av serviceanläggningarna.
Huvudgångstråket från de p l anerade bebyggelse grupperna och s t adsde ls cent rum ansluts ti ll

en gång - ooh cykelväg söderut mot idrottshall ,
bad , gymnasium och Skara centrum. Stråket korsar
Brogårdsleden planskilt i en tunnel . P . g . a.
nivåförhållandena utformas korsningen med
matarleden så att möjlighet finns att anordna
signa l reglering.

kollektivtrafik

Ko l lektivtrafikförsörjningen för den nu före slagna utbyggnaden utreds för närvarande .
på grund av ddt korta avståndet till Skara
huvudce n trum - 1 , 5 km - och område t s till en
början låga befolkningsunderlag utbyggs troligen inte kollektivtrafik e n förrän ett senare
skede.

tekn i sk försörjning vatten och
avlopp

Skarabergsområdet kommer att anslutas till
Vätternvattensystemet .
Avloppet ansluts med självfallsledningar till
Skara avloppsreningsverk vid ån Dofsan.
I övrigt se separat VA- utredning.

värme

Skarabergsområdet avses att uppvärmas me d fj ärrvärme. En utredning skall utföras huruvida
befintlig värmecentral vid kv Biskopen eller
om mobila värmecentraler skall nyttjas under
områdets utbyggnad. En större värmecentral
kommer senare att byggas vid industriområdet
utmed E3:an. Beträffa nde de enskilt byggda
småhusen kan dock elvärme bli aktuell.
Beslut ang de o l ika fjärrvärmealternativen
avses ske under våren 1978.

el

Tre 40 kV kraftledningar berörs och föreslås
flyttas till parks tråket mellan Brogå rdsleden
och matarleden .
Samråd har skett med Trollhätte kraft , vilka
ej har någo t att erinra mot sträckningen .
Dock förutsätter Trollhätte kraft att kommunen
bestrider kostnaderna för flyttningen .
I övrigt föreslås två transformatorstationer
i nom planområde t. Tran sformatorsta t ionen vid
centrum föreslås betjänas från lastgården
inom området för handelsändamå l, nyttjande rätten bör regleras i ett markavtal .

plangenomförande

Planområdet avses att exploateras med kommunen
som huvudman.
Stora delar av exploateringskostnaderna utgörs
av s.k. generalplaneinvesteringar (t.ex. för
vissa gator, va m.m.) vilka kommer att fördelas
mellan Skarabergsområdet och kommunen. Tomterna
för styckebyggda småhus kommer att förmedlas
genom kommunens tomtkö under hösten 1978.

samråd

Vid utarbetandet av planförslaget har förberedande samråd skett med länsmyndigheten.
Förslaget är utarbetat i samråd och samarbete
med berörda förvaltningar, främst Gatukontor
och Arkitektkontor samt Trollhätte kraft.
Planberedningen har behandlat förslaget på ett
tidigt stadium och kontinuerligt följt planarbetet.
Planförslaget har behandlats vid plansamråd inom
länsstyrelsen 1978-01-23 (minnesanteckningar
1976-01-16) •
De synpunkter som framförts har i stort beaktats och inarbetats i förslaget.
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Förslag till ändring och utvidgning av
stadsplanen för sydvästra delen av
SKARABERGSOMRÄDET MM i Skara,
Skara kommun.
STADSPLANEBESTÄMt1E LSER

§l

STADSPLANEOMRÄDETS ANVÄNDNING
l mom

2 mom.

§2

Byggnadskvarter
al

Med A betecknat område får användas
endast för allmänt ändamål.

bl

~led

cl

Med C betecknat område får användas
endast för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål.

dl

Med H betecknat område får användas
endast för handelsändamål.

B betecknat område får användas
e ndast för bostadsändamål.

Specialområden
al

14ed Tp betecknat område får användas
endast för parkeringsändamål.

bl

Hed Ri betecknat område får användas
endast för idro tts ändamål och därmed
samhörigt ändamål .

cl

Med El betecknat område får användas
endast för högspänningsledning och
därmed samhörigt ändamål.

dl

~Ied

Es betecknat område får användas
endast för transformatorstation och
därmed samhörigt ändamål.

14ARK S014 ICKE FÄR BEBYGGAS
Med punktprickning betecknad mark får icke
bebyggas .

§3

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÄENDE OMRÄDEN FÖR
ALLMÄN TRAFIK.
Med x betecknad del av gata skall hållas
tillgänglig för gångtunnel under gatu planet.

I'

BYGGNADSSÄTT

§4

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

I

BYGGNADS LÄGE

§5

l mom.

Inom med F betecknad område får garage
eller förrådsbyggnad placeras intill en
meter från gräns mot granntomt, oavsett
om den utförs fristående eller sammanbyggd med huvudbyggnad.

2 mom.

Garagebyggnad skall placeras minst 6 meter
från gata.
EXPLOATERING AV TOMT

§6

l mom.

på tomt med F betecknat omr åde får endast
en huvudbyggnad och ett uthus eller annan
gårdsbyggnad uppföras.

2 mom.

Av tomt som omfattar med F betecknat område
får högst en fjärdedel bebyggas .
BYGGlmDS UTFORMNING

§7

l mom.

på med romersk siffra betecknat område f å r
byggnad uppföras med högst det antal
våningar som siffran anger.

2 mom.

på med siffra i romb betecknat område får
byggnad uppföras till högst den höjd i
meter som siffran anger.

3 mom.

på me d siffror i triangel betecknat område
skall huvudbyggnads tak ges en lutning mot
horisontalplanet motsvarande de gradtal
som siffrorna anger. Särskild del av huvudbyggnad innehållande garage, förråd och
dylikt omfattas ej av bestämmelsen.
UTFARTSFÖRBUD

§8

Utfart eller annan utg ång får icke anordnas
över områdesgräns som även betecknats med
ofyllda cirklar.
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