Tillhör byggnadsnämndens i Skara
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BESTÄMMELSER
l § PLANOMRÅDETS ANVÄNDNING
al

Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.

bl

Med J betecknat område får användas endast för industriändamål.

2 § MARK SOM INTE FÅR BEBYGGAS
Med punktprickning betecknad mark får
inte bebyggas.
3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDE
FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR
på med u betecknad mark får inte vidtas
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anordningar som hindrar framdragande och
underhåll av underjordiska allmänna led ningar .
4 § BYGGNADS UTFORMNING
på med siffra i romb betecknat område
får byggnad uppföras till högst den höjd
i meter som siffran an ger .
Planförslag et upprättat den 27 mars 1986 och
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BESKRIVNING

HANDLINGAR
Plan f örslaget utgörs av:
- Plankarta
- Bestämmelser
- Beskrivning med samrådsredogör e lse
Till planförslag et hör:
- Fastigh e tsförteckning
- Grundkarta

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
Stadsarkit e ktkontoret har upprättat ett förslag

2
läggas igen i enlighet me d förslag et , men det innebär att kantsten och rännstensbrunnar för cirka 30 000:- kronor behöver an ordnas. Områdesgränserna öster om Afs e ngatan och norr om Hospitalsgatan bör flyttas ut till befintlig asfaltkant. Söder om
Ho s pitalsga tan bör d e nu v arand e be ly sn ingss tolparna utgöra gräns.
Behove t a v utfarts f örbud mot Mejer ig a t an kan if rågasättas . Ut farterna från de nya industritomterna bör ordnas trafiksäkert
och inte så att in- och utfart kan ske utmed h e la tomtgränsen.
Plats för vändplan bör reserveras i Hospitalsgatans östra del.
Komme nta r : Områdesgränsen

öster om Afsengatan lig ger endast cir-

ka en halv meter i fr ån asfaltkant e n och stämme r överens me d den
begränsning av gatumarken som finn s i gällande plan. Områdesgränsen norr om Hospitalsgatan ligger i linje med gatans norra
gräns v ä ster om planområdet och stämme r över e ns med gällande
områdes - och fastigh etsgr änser . Den ma rk som enl i gt gat uk ontor e t
kunde för a s till Hospitalsgårde n 2:2 innehåll e r endast ett brett
dike och är knappast attraktiv för fastighetsägaren. Vidare är
det olämpligt att minska gatusektionen så läng e behovet av tra fik västerifrån till Scan Väst och d e ss expansionsområde vid
Hospitalsgården i nte kan överblickas. Även områdesgränsen söd e r
om Hospitalsgatan ligger i linj e med gatans avgränsning i övrigt,
och är parallell med gatans norra s ida . För att behålla samma
gatubr e dd får man acc e ptera att 2-3 belysnings stolpar kan b e höva flyttas. Vid samråd med länsstyrelsen har man avrått från
utfartsregl e ring mot Afsenga tan och Hospitalsgatan e ftersom
gatorna är r e lati vt lå gt trafikerade - styrning av utfarter n a
bör ske genom krav på situationsplaner na vid byggnadslovsprövningen. Utfartsförbudet mot Mej e rigatan har tagits bort. Hospitalsga ta ns bredd (18 m) ger utrymm e för backvändning med tung
lastbil.
Elverk e t

framför följande. Om effektkrävande industri kan komma
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att etableras bör ett ledningsområde och ett område för transformatorstation lägga s in ungefär i höjd med den mittersta föreslagna tomtgränsen .
Kommentar : Ett ledningsområde och ett Es-område skulle innebära
en olämplig låsning för kommande fastighetsbildning . I stället
förutsättes att man vid fastighetsbi ld n ing en avsätter den mark
som behövs och inskriver de servitut som erfordras för att ansluta en transfo rmatorsta t ion till högspänningskabeln öster om
planområdet.
Sammanfattningsvis föreslås föl jande revideringar:
- De t

föreslagna utfartsförbudet mot Mejerigatan utgår.

- Områd e sgränsen runt parkmarken vid Afsengatan ändras till en
illustrationslinje . Utfarternas läge korrigeras .
Därutöver har skett en allmän bearbetning av planhandlingarna,
som inte innebär några nämnvärda förä ndringa r i sak . Exempelvis
har planförslagets rubrik ändrats.
Planförslaget upprättat den 27 mars och reviderat den 9 april
1986 .

Erik Westlin
stadsarkitekt

p1aningenjör
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Planförslag upprättat den 27 mars 1986 har sänts på samrådsremiss enligt 14 § byggnads s t adgan till kommunstyrelsen, gatukontoret , fastighetsnämnden ,

elverket, brandförsvaret , miljö- och

hälsoskyddsnämnden, länsmuseet, Vattenfall, fastighetsbildningsmyndigheten, länsstyrelsen, 10 ägare till fastigheter inom och
intill planområdet samt till arrendatorn av åkermarken. En något tidigare planskiss har sänts till televerket .
REMISSVAREN
Kommunstyrelsens arbetsutskott , fastighetsAämnden

, brandförsva-

r et , miljö- och hälsoskyddskontor e t , televerket , länsmuseet ,
Vat t enfall och länsst y rels e n har inget att erinra mot planför slaget .
Gatukontoret framför i huvudsak följande. De diken som finns
längs Afsenga t ans östra och Hospitalsgatans södra sidor bör
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Lill ändrad stadsplan för del av Hospitalsgårdens industriområde . Förslag et innebär i huvudsak att den mark öster om Afsengata n, som i
gällande plan avsatts som parkmark, i stället
läggs ut för industriändamål. Marken används
i dag som jordbruksm3rk, och behovet av parkm3rk är i detta läge mycket litet . Behovet av
tom ter för småindustri är för närvarande stort,
o8h en exploatering här blir mycket billig
eftersom in ga nya gator behöver byggas och end ·,st en begränsad utbyggnad av VA-nätet behöver ske. I korthet innebär planförslaget föl jande förändringar.
- Den tidigare planlagda parkmark e n planläggs
nu för industriändamål, med i huvudsak samma
bestäm~elser

som kvarteret Oxen i övrigt .

Del av Oxen 8 förutsättes ingå i d e nya tomterna .
Området för pumpstation minskas .
- Byggnadsrätten på Hospitalsgården 2:2 utökas .

PLAN DATA
Läge och avgränsning
Pl anomr ådet är beläget central t
gård e ns

i Hospitals -

industriområ de syd väst om Skara cent-

rum. Det omfattar

Afs~ngatan ,

d en planlagda

parkmarken öster därom , Hospitals gården 2:2
och den västligaste delen av Oxen 8. Planområdets
areal är cirka 3,4 ha.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Gälland e detaljplan
För planområdet och intilliggande områden gäller Ändrad och utvidgad stadsplan för d e l av
stg 852F , kv Oxen m m, fastställd av länsst yre l sen den 7 juli 1976 .
Befintliga förhållanden
Marken inom planområdet sluttar mot söder , med
en nivåskillnad på cirka 5 meter. Den mark som
föreslås för nya industritomt er används som
åkermark. Busk - eller trädvegetation saknas
helt inom planområdet. på Hospitalsgårde n 2:2
finns en f d bensinstationsbyggnad som numera
används av ett åkeri. Inom det föres l agna Aområdet ligger en pumpstation. Med undantag av
en dagvattenledning intil l Hospitalsga t an ligger alla huvudledningar (VA, el , tele) i mark
som föreslås som gatumark .
Grundförhållan -

Vid byggnati on i intilliggande områden har

den

inget framkommit som kan utgöra hinder för bebyggelse inom planområdet . Vid ledningsarbeten
i området har kommunen konsta terat att marken
består av lera med god bärighet och att berg
kan förekomma nära Afsen.

Markägoförhål -

Oxen 8 och Hospitalsgården 2:2 är i ensk ild

landen

ägo. I övrigt ägs all mark inom planområdet
av Skara kommun.
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PLANFÖRSLAG
Bebyggelseområden
Verksamheter

Behovet av mark för mindre industritomter är
för närvarande stort. Planförslaget innebär
att den mark öster om Afsengatan som i gällande plan avsatts som parkmark i stället används
för 3 - 5 nya industritomter . För att tomterna
skall få lämplig form och storlek bör de även
omfatta västra delen av Oxen 8. Bestämmelserna
föreslås bli i stort sett identiska med dem
som gäller för övriga delar av kvarteret Oxen.
För Hospitalsgår 1e n 2:2 utökas byggnadsrätten
något mot Mejerigatan.

Skyddsrum

Planområdet ligger i den västra delen av skyddsrumsområde 8. Inom detta område finns en brist
på 191 platser , koncentrerad till dess östra
del . Det nya industriområdet kan förväntas sysselsätta ca 100 personer . Dessutom råder brist
i angränsande skyddsområden på 90 respektive
112 platser.
För att täcka både nuvarande och tillkommande
behov behöver ca 240 skyddsrumsplatser anord nas inom planområdet .
Friytor
Parkområdet i gällande stadsplan är cirka 12 000
2
m stort . Marken används i dag som åkermark,
och behovet aven park i detta läge är

mycket
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litet. Det ganska breda parkstråk som finns
längs Afsen omedelbart söder om planområdet
fyller mer än väl industriområdets behov . Därtill kan en stor del av trädgården kring Hos pitalsgården (på Oxen 8) förväntas bestå under
ö ve rskådlig tid och utgöra rekreationsområde
för anstä l lda på Sean Väst .
Vägar och trafik
Några nya gator behöver inte byggas i området .
Kommunens ansvar för Hospitalsgatan
e mellertid cirka 30 meter österut

l

utökas
och med

att gränsen för Oxen 8 flyttas .
Anordnandet av utfarter från de nya indu stritomt erna bör bevakas särskilt vid byggnadslovsprövningen. Högst 1 - 2 utfart e r bör godtas från
varj e fastighet . Anordnande av parkeringsfickor
i direkt anslutning till gata kommer inte att
godtas .
Miljöpåverkan
Avståndet från de nya industritomterna till
närmast belägna bostadsbebyggelse är drygt 300
me ter. Risken för störningar är därför ytterst
liten.
Teknisk försörjning
De nya industritomterna ansluts till VA - ledningar i Afsengatan. Dagvatten - och vattenled-
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ningar finns längs h e la gatan , och spillvattenl edn ing är byggd från söder cirka 100 mete r in
i planområdet . Eventuellt kan den nord ligaste
tomten anslutas till ledningar i Hospitalsgata n.
Behovet av mark f ör pumpstation är långt mindre
än vad som avsatts i gällande plan . Områdets
areal har därför minskats kraftigt.
För att säkerställa områdets elförsörjning erfordras minst en ny transformatorstation vid
Afsengatan . Beroende på dels var de nya tomtgränserna kommer att ligga , dels vilket energi behov de nya

verksamhet~rna

kommer att få, kan

transformatorstationer placeras i olika lägen.
Osäkerhete n om placeringen gör att något Esområde inte kan anges i planen . I stället förutsättes att man vid fastighetsbildningen avsätter den mark som behövs samt inskriver de
servitut som kan erfordras för att ansluta en
station till högspänningskabeln öster om planområdet .
PLANGENOMFÖRANDE
Kommunen har ansvaret för att bebyggbara industritomter tillskapas. Således avser kommunen
att köpa den del av Oxen 8 som skall ti llföras
de nya fastigheterna .
SAM RAD
Till planförslaget hör en särskild samrådsredogörelse .
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UNDERSKRIFT OCH REVIDERING
Planförslaget upprättat den 27 mars och revide ra t d e n 9 april 1986 . Revid e ring e ns innebörd
framgår av samrådsredogörelsen.
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stadsarkitekt
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