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Plan beskrivning
HANDLINGAR

Pl anförslaget utgörs av p lankarta med bestämmelser och
illustrat i on samt p lan beskr ivning och genomförandebeskrivning. Till förslaget hör grundkarta , fastighetsförteckn ing och samrådsredogörelse.
INLEDNING

Stadsarkitektkontor et har utarbet at ett förslag till detaljplan för den västra delen av det ännu obebyggda området innanför Storsvängen på västra Skaraberg . Planförslage t utgår från ett av Skanska redovisat förs lag till
bebyggelse som innehåller en- och tvåbostadshus med sammanlagt 19 bostadsrättslägenheter. Detta anses stämma
bättre överens med nuvarande efterfrågan än vad gällande
stadsplan gör.
Vid planläggningen avses e tt s k en kel t p lanförfarande
en lig t plan - och bygg lagen til lämpas .
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Planomradets läge
Plancmrådets storl e k är cirka 1 .6 ha och det Offi~attar
Skaraberg 2:4 , den del a\" Skaraberg 2:7 som ligg e r nor~
om Akerstigen sa ffi~ ga~Lma~k ( Skördeväge~) .
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Skaraberg 2:4 ägs av Skanska (Fastighets AB beto ng blandaren), Skaraberg 2:7 av HSB (Bostadsrättsföreningen
Norrbacka) och gatumarken av Skara kommun.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

För planområdet gäller stadsplan för Skaraberg nordväst ra delen (delområde 6), fastställd av länsstyrelsen den
8 augusti 1980. För angränsande mark norr o m planområdet
gäller stadsplan för Skaraberg nordvästra de l en (de l område 5) , faststä lld av länsstyrelsen den 8 augusti 1980
o c h stadsplan för Skaraberg norra delen (delområde Se) ,
fastställd av länsstyrelsen den 12 april 1984.

Enligt det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet beräknas inom området byggas 10 lägenheter 1987 och 5 1988.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Marken inom planområdet sluttar relativt kraftigt mot sö' der. Områden med uppvuxna trä d
finns i de västra och östra
delarna. Mot Storsvängen finns,
väster om Skördevägen , ett
smalt men miljömässigt värdefullt bestånd med ekar . I grän sen mot Krypbönan 8 och 9 finns
enstaka större träd .

Barrträd
f.~;~~~ Sefintlig

byggnad

Enlig t gru ndund ersöknin gar utförda 1 971 och 1977 består
jorden inom delområde 6 på Skaraberg av lera som vilar på
fast botten av morän , block eller berg. på vissa stä ll en
går moränen i dagen . För grundläggning och schaktning hän visas även till den kompletterande grundundersökning som
gjorts av PIAB i Skövde 1980 .
Sk arabergsås en ingår i ett syst e m av tvärgående årsbild ni ngar genom Skandinavien o c h Finland och är av mycket
stort vetenskapligt intresse. Dokumentation av lagerf ölj der m m kan därför behöva ske vi d markarb eten inom planområdet.
Inom planområdet finns inga känd a fornlämninga".
Skaraberg 2 : 7 in::-ymmer inom planområdet två
sammanlagt fem lägenheter samt fyra garage byggnader.

ocs~adshus
oc~

med

~örråds 
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Inom planområdet har gata, VA-ledningar och e lkab lar anlagts i enlighet med gällande stadsplan för flera år sedan vilket naturligtvis kraftigt begränsar möjlighet e rna
att nu omdisponera bebyggelsen.

_ __ _

. Befintlig El- kabel
:. ._ . .--.J:' >< Befintlig byggnad
Föreslagen byggnad

Vat lt:n,dagvattEfl,ilvlopp

Enlast dagvf;tten
Befintlig byggwl
Föreslagen byrnnad

PLANFÖRSLAG
Planförslaget inn ebär uppförande av en - och tvåbostadshus
med sammanlagt 19 lägenheter , vilket är detsamma som i nu varande stadsplan. Husen uppförs i en våning med låg takvinkel . Läg en heterna kommer att upplåtas med bostadsrätt
varför Skaraberg 2:4 inte skall fastighetsindelas. Jämfört
med gällande stadsplan inn ebär planförslaget i huvudsak
följande förändringar.
- Garage uppförs i omedelbar anslutning till varje lägenhet .
- En bostadsgata för behörig trafik byggs i två slingar på
kvartersmark . Passage får sk e över befint liga parker i ngsområden i söder .
Tillåten byggnadshöjd på Skaraberg 2:7 mi nskas i överens stämmelse med be fi ntlig bebyggelse.
De områden för gemensamma garag e som gällande plan innehåller på båda sidor om Skördevägen u tgår.
- Huvudbyggnader tillåts något närmare grannfastigheterna ,
Skördevägen och Storsvängen än vad gällande s tadsplan med ger.
- Hög sta ti llåt na takvi nk el minskas från 45 till 27 grader
i områdets södra del bl a för att kompensera det mindre
avståndet till grannfastigheterna .
- Som sky dd för ek beståndet i nordväst införs en särs kild
skyddsbestämmels e .
Behove~ av skyddsrum tillgodoses av befi~tligt skyddsrum på
Skaraber g 2:7 omed e lba rt söder om planområd e t.
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För att säkerställa utrymm e för befintlig a el kablar har
ledningsområden lagts genom området . I den norra delen
behöver kablarna flyttas ut i Skördeväg en . Vad gäller
VA-ledningar hänvisas till genomförandebeskrivningen.
Planområdet kan uppvä r mas antingen med fjärrvärme eller
elvärme , men det senare förutsätter en ändring av nu gällande beslut att hela Skaraberg , med undantag endast för
delområde se , skall a n slutas till fjärrvärmenätet . Va l et
me l lan f j ärrvärme och elvärme påverkar int e deta lj planens
utformning , och kan ske i annat sammanhang . Fjärrvärme ledningar finns fra mdragna till Skaraberg 2:7 , och be fi ntl iga e l an l ägg n ingar har tillräcklig kapacitet även för e l värme inom o mrådet .
Kommunsty r elsen beslöt den 6 oktober , efter begäran från
Skanska , föreslå kommu n fullmäktige at t p l anområd et inte
skall anslutas till fjärrvärmenätet .
Sopbilar , utrycknin gs fordon m fl skal l utnyttja bostadsgator
och gång - och cykelvägar i enlighet med kartan intill.

UNDERSKRIFT
Plan förs laget upprättat den 18 september och reviderat
den 7 oktober 1987. Revidering e ns innebörd framgår av
samrådsredogörelsen .
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Genomf örand ebes krivni ng
INLEDNING
Planförslaget syftar till nybyggnad av 19 bostadsrättslägenheter i en- och tvåbostadshus i den västra delen av
den ännu ej exploaterade marken innanför Storsvängen på
västra Skaraberg.
TIDPLAN
Byggstart inom planområdet skall ske så snart som möjligt vilket beräknas till oktober-november 1987.
GENOMFÖRANDET I D
Detaljplanens genomförandetid reg l eras i planbestämmelserna och upphör 5 år från den dag detaljplanen vinner
laga kraft.
ANSVARSFÖRDELNING
Planområdet skall i den del det gäller kvartersmark exploateras i privat regi . Markägaren ansvarar för underhåll,
snöröjning etc på kvartersmark och kommunen för alla åtgärder på allmän platsmark. Undantag från denna huvudregel görs dock enligt följande, vilket förutsättes regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören .

~!!~~~~~_~~~~i~9~E
Sedan flera år finns på kvartersmark nedlagt allmänna ledningar för vatten, dagvatten, spillvatten och el i enlig het med gällande stadsplan. Med undantag av två elkablar i
planområdets norra del, vilka behöver flyttas, föru tsätt es
ledningarna ligga kvar. VA-ledningar skall betraktas som
allmänna fram till anslutningspunkterna för de separata
lägenheterna. Anslutningspunkternas läge kommer att redovisas på nybyggnadskartan och blir i princip 0.5 meter
utanför bostadsrätts-Utomterna u • I en del fall kommer anslutningspunkten att bli gemensam för flera lägenheter.
Alla åtgärder som föranleds av att detaljplanen ändras
(flyttning avel -kablar, proppning avanslutningspunkter,
höjdjustering av VA-betäckningar o dyl) skall bekostas av
exploatören.
För samtliga allmänna ledningar på kvartersmark skall led -

2
ningsrätt upplåtas till förmån för Skara kommun.
TRAFIK
För att undvika utrymmeskrävande vändplatser eller farliga backningsrörelser förutsättes att behörig trafik
till och från Skaraberg 2 : 4 får passera den del av Skaraberg 2:7 som betecknats y på plankartan. Särskilt avtal eller förrättning erfo rdras endast om någondera parten begär det .
Exploatören av Skaraberg 2 : 4 ansvarar för att ytterligare 4 parkeringsplatser anordnas på Skaraberg 2:7 .
VEGETATION
I områdets nordvästra del finns ett klart avgränsat trädbestånd med ekar, som är av stort miljömässig t värde.
Trädgruppen ska ll i huvudsak bevaras. Nedtagning av en staka träd t ex vid byggande av gångväg får ske endast
efter tillstånd från byggnadsnämnden.
EKONOMI
Planavgift beräknas enligt byggnadsnämndens taxa och tas
ut som del av granskningsavgiften vid bygglovprövningen.
Planförslaget upprättat den 18 september och reviderat
den 7 oktober 1987. Revideringens innebörd fra mg år av samrådsredogörelsen.
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Erik Westlin
planingenjör

