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Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser och
illustration, beskrivning med samrådsredogörelse samt
genomförandebeskrivning. Till planen hör grundkarta,
fastighetsförteckning, bullerutredning och geoteknisk
undersökning.
INLEDNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för
den östra delen av det s k Smörberget i Skara. Planen
utgår från en förfrågan från primärvårdsnämnden och
innebär i huvudsak att ett grupphem för utvecklingsstörda byggs på Smörbergets östra sida.

Planomr~dets

läge

2
Planområdets storlek är cirka 4900 m och det omfattar
Gällkvist 5:3, del av Gällkvist 5:4, gatu- och parkmark
längs Gällkvistabäcken samt parkmarken mellan kvarteren
Dustaren och Musketören. All mark inom planområdet ägs
av Skara kommun.
GÄLLANDE DETALJPLANER
De detaljplaner som gäller för planområdet och angränsande mark framgår av kartan på nästa sida.
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Inom planområdet:
B 150 Ändrad stadsplan för kvarteren Bisittaren och Vårdkasen, fastställd av Kungl Maj:t den 16 maj 1958.
B 155 Ändrad stadsplan för k varteret Dustaren m m, fastställd av länss tyrels en den 23 ok tober 1959.
B 259 Ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nämndemannen m m, fastställd av länsstyrelsen den 16 au gusti 1978.
Utanför planområdet:
B 161 Jämkning av stadsplanen för kvarteren Bågen, Löparen och Spejar e n m m, fast ställd av länsstyrelsen
den 14 december 1960.
I enlighet med plan- och bygglagen saknar planer fastställda före 1979 genomförandetid . Detta gäller således
samtliga planer ovan.
SKÄL FÖR PLANÄNDRING
Sedan flera år har landsting et haft som mål att i mOJligaste mån ersätta boende på insti t utio ner med boende
i egen lägenhet, och en boendeform som visat sig lämplig bl a för många utvecklingsstörda är sk grupphem för
4 e ller 5 personer. En av flera platser i Skara kommun
som bedömts lämpliga för grupphem är marken på Smörbergets östra sida. Denna del av Smörberget utnyttjas i dag
relativt li te som park- eller naturmark.
FÖRUTSÄTTNINGAR

Väster om Gällk vistabäck e n s luttar marken relativt kraftigt mo t nordost, och nivåskillnaden inom den föreslagna
fastigheten är cirka 4 meter . Detta innebär ett ur solsynpunkt mindre gynnsamt läg e , och för att motverka detta
behöver byggnaden förläggas långt åt öster där marken också är planare. Därvid behöver man dock ta hänsyn till en
tidigare bäckfåra som löper genom planområdets sydöstra
del. Smörberget är till största delen bevuxet med gräsoch örtvegetation, och på några ställen går berget i dagen.
Intill Smörberget l finns två stora träd som är särsk ilt
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värdeful la för mi ljön oc h bör be va ras. Ytt e rl ig ar e nå g ra
träd finns in om elle r i dir e kt anslutn in g till planområdet.
Enligt den till detaljplanen hörande geot ekniska utredningen är grun dläggningsförhållandena trots allt tä mli gen goda. Jordlagr e n utgörs till största d ele n av med e lfast till fast lagrad sand och silt. En lätt byggnad
kan grundläggas på h el bott en platta eller grundsträngar,
men särskilt vid den tidigare bäckfåran krävs särskild
uppmärksamhet.
Historia
Namnet Smö rb e rg et ska l l , enl igt E Sandberg 1943, e g en tl i gen va r a Smörj ebe rg et och ha uppkommit av a tt bönderna här bl a brukade smörja si na vagnar. And ra tolkningar
förekommer dock.
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
Se
rvice
------Närmaste dagligv arubutik ("Runes Livs") li gger i kvarte ret Kronofogden, på cirka 250 m gångavstånd.
Trafikbu ller
De riktvärden för tra fikbuller som godkän ts av riksdagen
1981 in nebär att bullernivån inomhus inte ska ll överstiga
30-40 dBA i lägen som detta (nybyggnad av e n sta k a bostads fastig h et intill bef i ntlig t rafikled). En l igt den en kla
bullerutredning som tillhör detaljplanen kan bullernivån
i nom d et bebyggbara området beräknas uppgå ti ll maximalt
cirka 55.5 dBA (ek viva l ent d ygnsvärde). Normala t r eglasfönster dämpar cirka 27 dBA varför bullern ivån i grupp hemmet kommer att ligga klart unde r riksd agens riktvärden .

Inom planområdet finns inga allmänna ledn ingar.
DETALJPLANENS I NNEBÖRD

Deta l jp lan en h ar til lkomm it för at t tillg odose et t beho v
av tomt för ett grupphe m f ör utv ec klings s t örda . Enligt
primärvårdsnämnd ens förfrågan skall grupphemmet innehål la
5 s epa rata lägenh ete r och gem e nsamma utrymm en .
Detaljpl anen ger byggrä tt fö r bostadsbebyggels e i ett plan
med sammanlagt högst 600 m2 bruttoarea, exklusive uthus,
garage och liknand e . För at t få e n viss skyddszon mot Smörberget l får inom e tt cir ka 1 0 mete r brett område e ndast
uppföras uthus och garage . De närmaste 4,5 m får int e be-
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byggas alls . För att säkerställa de två stora träd e n lnnehåller detaljplanen e n särskild skyddsbestämme lse.

Inom denna del av tätort e n finns dagtid ett visst under skott på skyddsr umsplatser. Behovet kan dock inte tillgodoses vid denna byggnation. Dels är byggnaden av tekniska och funktionella skäl svår att utföra med skyddsrum, dels finns enligt länsstyrelsens försvarsenhet f n
inga pengar till skyddsrum att tillgå.

Grupphemmet kommer att ligga i direkt anslutning till
Smörberget. Även om friområdets södra de l störs av trafiken på E3 innebär det goda möjligheter för korta promenader och annan utevistelse . För att ge en trafiksäker gångförbindels e till Djurgårdsäng och de utvecklingsstördas dagcentral på Mynthusgatan skall man bygga e n
gångbro över bäcken och e n gångväg som ansluter upp till
Dustaregatan. Avståndet till Djurgårdsängs park blir då
endast cirka 100 meter. Gångavståndet till naturområdet
vid Petersburg s friluftsgård är cirka 800 meter.
Mellan grupphemstomten och bäcken lämnas utrymme för en
allmän gångpassage.

Tillfart til l grupphemmet anordnas från korsningen Stenåsgatan - Riddaregatan. Även anslutningspunkter för VA ,
el och tele finns i denna del. Frågan om uppvärmnings form påverkar inte p l anens utformning utan kan avgöras
i annat sammanhang . Befintliga elanläggningar har till räcklig kapacitet för eventuell elvärme . Detaljplanen
utgår från att sopbilar stannar i korsningen StenåsgatanRiddaregatan.
UNDERSKR IFT
Detaljplan upprättad den 18 december 1987 och revid e rad
den 8 februari 1988.
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Genomförandebeskrivning
INLEDNING
Detaljplanen möjliggör nybyggnad av ett grupphem med
4-5 lägenheter på det s k Smörbergets östra sida. Marken är i gällande stadsplan planlagd som parkmark.
TIDPLAN
Byggstart skall ske så snart som möjligt vilket beräknas till försommaren 1988.
GENOMFÖRANDETID
Detaljplanens genomförandet id regleras i planbestämmelserna och upphör 5 år från den dag detaljplanen vinner
laga kraft.
HUVUDMANNASKAP
Grundregeln är att kommunen ansvarar för alla åtgärder
inom allmän platsmark och den blivande ägaren till grupphemsfastigheten - i det följande benämnd exploatören för åtgärder på kvartersmark. Undantag från denna regel
förutsättes dock göras vilket lämpligen regleras i ett
exploateringsavtal med bl a följande innehåll.
Exploatören skall tillse att godtagbar avvattning av marken omedelbart söder om grupphemsfastigheten anordnas,
lämpligen i linje med den södra fastighetsgränsen. Detta
kan antingen ingå i exploateringskostnaden och tas ut som
tomtavgift eller utföras och bekostas av exploatören.
Exploatören skall med 40% bidra till kostnaderna för en
gång- och cykelbro över Gällkvistabäcken samt en gångoch cykelväg mellan denna och Dustaregatan. Kostnaden
har preliminärt beräknats till 70 000:- kronor totalt
varav 40 000:- utgör kostnaden för bron. Cirka 28 000:beräknas således belasta exploatören.
Exploatören förbinder sig att bevara de två större träd
som i dag finns inom det med n markerade området. Utan
byggnadsnämndens godkännande får endast utföras normal
underhållsbeskärning samt sådan mindre beskärning som erfordras för att medge fri gångpassage runt grupphemmet.
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TEKNISKA FRAGOR
Markens bebyggbarhet belyses i den geotekniska undersökning som tillhör detaljplanen. Av denna framgår bl a att
man i vissa punkter kan behöva göra ytterligare undersökningar beroende på bebyggelsens utformning och läge. Ansvaret för sådana kompletterande undersökningar åvilar
exploatören.
EKONOMI
Planavgift beräknas enligt byggnadsnämndens taxa och tas
ut som del av granskningsavgiften vid bygglovprövningen.
Detaljplan upprättad den 18 december 1987 och reviderad
den 8 februari 1988.

~ ~}2cs::...-Östen Andersson
stadsarkitekt

Erik Westlin
planarkitekt
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Samrådsredogörelse
Planförslag upprättat den 18 december 1987 har - i sin
helhet eller i sammanfattning - sänts på samrådsremiss
enligt PBL 5:20 till kommunstyrelsen, gatukontoret, elverket, fritidsnämnden, brandförsvaret, kulturnämnden,
miljö- och hälsoskyddsnämnden, skolstyrelsen, socialnämnden, handikapprådet, stadsingenjörskontoret, televerket, länsmuseet, Sellbergs Renhållnings AB, fastighetsbildningsmyndigheten, primärvårdsnämnden, landstingets omsorgsstyrelse, länsstyrelsen samt sakägare intill
planområdet.
Kompletta, preliminära planhandlingar har under tiden
18 december - 15 januari 1988 funnits tillgängliga på
stadsarkitektkontoret och biblioteket. Den 12 januari
hölls ett informations- och samrådsmöte för berörda
sakägare m fl.
REMISSVAREN
Kommunstyrelsens arbetsutskott, fritidsnämnden, kulturnämndens arbetsutskott, socialnämnden, handikapprådet,
televerket och länsmuseet har inget att erinra mot planförslaget.
Gatukontoret har inget att erinra men framhåller att
kostnaden för avvattning av marken söder om planområdet
skall ingå antingen i exploateringskostnaden och uttas
som tomtavgift eller i byggkostnaden och utföras av exploatören.
Kommentar: Stadsarkitektkontoret delar gatukontorets uppfattning att exploatören skall stå för de aktuella kostnaderna. Genomförandebeskrivningen har kompletterats beträffande detta.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför följande. vid nyplanering av bostäder bör man inte överstiga trafikbullernivåer på 55 dBA utomhus och 30 dBA inomhus. Vid bullermätning på Gällkvist 5:4 har man uppmätt toppvärden på
67-69 dBA. Även om dygnsmedelvärdet enligt bullerberäkningen något understiger de riktvärden som gäller för nybyggnad av enstaka bostadshus intill befintliga trafikleder kan man konstatera att området tidvis är utsatt för
starkt buller och inte bör bebyggas med bostäder.
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Kommentar: Som framgår av planbeskrivningen har riksdagen
beslutat godta bullernivåer på 30-40 dBA inomhus vid ny byggnad av enstaka bostäder intill befintliga trafikl e der.
Med fönste r som dämpar 27 dBA kan utomhusnivån tillåtas
uppgå till 57-67 dBA. Det värde som nämnden redovisar (55
dBA) utomhus är avsett att tillämpas v id helt nyplan erad
miljö. De s k toppvärdena är normalt inte dimensionerande
vid bedömning av trafikbuller.
Av mätprotokollet från den bullermätning som refereras
framgår att e kvi valentvärdet under en av dygnets mest belastade timmar uppgick till 58 dBA 100 meter från vägmitt.
Uppskattningsvis lig ger värdet 80 me ter från väg mit t 1. 52 dBA h ögre dvs uppemot 60 dBA. Eftersom mättid en hade en
klart högre trafikintensitet än dygnsgenomsnittet bör det
ekvivalenta dygn svärdet dock li gga klart under detta värde.
Sammanfattningsvis innebär detta att miljö- och häl soskydds nämndens ambitionsnivå ligger högt över den som riksdagen
godkänt för trafikbuller. Om en sådan högre ambitionsnivå
skall vara vägledande för den fysis ka planeringen bör detta
ske först sedan d e ekonomiska konsekvenserna klarlagts och
efter ett principiellt beslut i kommunfullmäktige. Det är
inte rimligt att endast tillämpa den i detta enskilda fall .
Sammanfattningsvis före slås skrivelsen inte föran leda någon
ändring av detaljplaneförslaget.
Sellbergs Renh å llnings AB erinrar om att ba~kvändning med
sopbil skall undvikas, i nte minst i miljöer av den typ det
här är frå ga om .
Kommentar: För att utan backning kunna vända med sopbil erfordras en vändplan med cirka 18 m diameter. En sådan skulle ur miljösynpunkt bli förödande om den byggs i direkt an slutning till grupphemmet och dessutom ta så mycket mark i
anspråk att projektet måste omarbetas kraftigt, kanske bli
ogenomförbart. Detaljplanen utgår därför från att sopbilarna stannar i korsningen Stenåsagatan-Riddaregatan, med den
eventuellt högr e sophämtningsavgift detta kan innebära. Plan beskrivningen har kompletterats i detta avseende.
Ägaren till Musketören 1 har inget att invända mot planförslaget men har bl a följande förslag till förbättringar. Befintliga träd bör i möjligaste mån bevaras, och Smörberget
rustas upp som park . Bäcken behöver rensas. Då de boende i
grupphemmet skall ta sig till fots mot Djurgårdsäng måste
de passera Riddar egata ns korsni ngar med Dustaregatan och
Stenåsgatan. Biltrafiken här innebär en klar trafiksäkerhetsrisk, och det saknas trottoar på Riddaregatans östra och
Dustaregatans södra sidor. För att undvika riskerna bör en
gångbro byggas över bäcken som ans lu ter till grönområdet mellan kvarteren Musketören och Dustaren.
Kommentar: Stad sarkite ktkontoret instämmer i det som anförs.
För att skydda de två stora träden intill Smörberget l har
detaljplanen kompletterats med en särskild bestämmels e .
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Vidare har ett förslag ti l l gång- och cykelbro lag t s in på
plankartan. Kostnad er na för en sådan förutsätt es de las mel lan kommunen och e xploatören , vilket precis eras närma r e i
genomförandebeskrivningen.
Vid ett informations- och samrådsmöte den 12 januari 1988
deltog 10 personer utöver stadsarki t ektkontorets representanter. I huvudsak framfördes de synpunkter som ägaren till Musketören 1 formul erat ovan . Därutöver ställdes åtskilliga
frågor om grupphemmets funktion , vilka inte b e rör detaljplanens utformnin g och som kunde besvaras av primärvårdens
representanter på mötet.
Kommentar: Se svaret på skrivelsen från ägaren till Musketören
l
ovan .
Länsstyrelsen till sty rker i huvudsak detaljpla nen . Man framhåller dock att Sk a ra är skyddsrumsort och att d e n f öreslagna verksa mh eten betec knas som samhäl l sviktig. Skyddsfrågans
l ösning måste där för r e dovisas .
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats vad gäller
skyddsrum .
Sammanfattningsvis har detaljplanen revid erats och komplett er ats i följand e avseen den.
- En bestämmelse har lagts in som skydd för de två större
träden intill Smörberg e t l
- En gångbro förutsätts byggas över bäcken . Illustrationskarta, planbeskr i v ning och genomförandebeskrivning har
kompletterats.
- Pla nbesk r ivningen och genomföra nd ebeskrivningen har komplettera ts vad gä l ler av vattning av marken söder om planområdet sam t sophämtning.
Därutöver har skett en allmän bearbetning av planhandlingarna , som inte inn ebär några nämnvärda förändringar i sak.
Detaljplanen upprättad den 18 december 1987 och reviderad
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planarkitekt

