..

•

'>:1\\.\\

•
••

t

I

I

'\ -

..

••

4-

" "'il)

•

,

..
••
•

, ,
,
,

•

.

\+

.

..

/

\

·t

!

-.

~.

••

\

SP,EOU

..

,

l

,

\"

\

,

••

,.

•
l

f?

.

':

· ..~'tl-l--r~---·-!.
.. I,,,
I I ,~//

r ",

"Tf"

I

'r-

~

I

<l,

<iV

•

"

'-

/

~_. ---1'

•

•

,

J

<@>

\r

,

\

,
'

\

-

J

•

\,

,

~

n~ltplMlol

8fGRAHSNlNGAR AV "'ARKE NS !I(AY~GA.N()(

;:·· .....·.. _ .. 1

~ ~. 2 ::. i;: ~

M......n

:L.~.. _

I"\it~ 'n sh lt wir. Iiltgingli9

.. _

.. ..J,

u.

,nll

O'~ '991O
toi. ill",linn. r"".,jord;l ki ItdfUl\gilt

MARKENS ANORONANOE

," "- "- ",
'--. _

.. _

.. .J

f1.,klnsh ll .nordnu 10'" pl.., t".1
"II Plrk.rln g, k<ir yl or

,II" lik nitlldl

I k~ ddu"ddl

oth fl r ", r..... iIIldn for upp-

_.-.-

UTfORI1NlNIi

8,g9"HI iwllMd 1~IINO t grinl tir inlt wir. _ ... e MI Mil hojd o<.h .rlra .. in,1 ~.s IItll1

Ho9II. bn9flH1llijcll . . ttt

•

HagiII tOl lltwljd

j ..

t...

.o.DM!tIISTR ... TlV I fST.tJWl SE

•
CVRlG T

•

lLUS TRAT IONER I ..t_p., ~ I ullo' _g)

r- .

,

F..... k" ..n hold ow,t

" - '"

~L A((RIN G

•

•' •
__ o•,

.

.

~

I

J

_.

_

••

,

•
:•

,!+

\

..

-4 ..

~

. -' --- "

/

,,

.0.0

IJlt irl Ur inI, Inordn~s

•

r\

C

'i>

•

.,

•

..
•

An . Inllnlng_grlns

'gc_'~
l!
.. _ .. _ .. J'GI",- och " kitt_III

•

•

lj,

NAT UR

<9> ......... _... '1\
••

L,nj.t p1 k.rhn rih d J PM ulani or pllnolO,.I atto grillS

JT FOIII1NING AV AlL"A""'A PlATSER

r "-

--,.-'-

.

-

•

VOIIEJ

JJ
· .•, . +
j

.-

..

•

I'lAH.\Rl(JTEKT

i

l

~ YOO . _ _

\
\

fRI( W[STlIM

Skylld 1101 , ' orllll\9

.\

-

' 1106 '

1-

'- '- '-"'- ',

\V~_._·; -;. - -'-'-1

1990

KWir ll1l1<a.,k

i~rv;~:-' -:-'li----h'

•

I•

23 HAJ

Indust"".,.

-j

~

" ~o

...- '

-

.. [

, / '~.

\

.~"

GENOMFART

-

•

NATUR

•

•

•

\

\
•

,

/-

\

•

-

DlH

El/lnSk'plgr iinl

f IlIlO ...

\

16 APRil

fall'"'''' gllltt ino. 0""1,,,," .... d nedans l hnct. bo l l<k""'9~ Dill' bdukl'linq liknas gflltr bu l • •
,,(l$tn ""''' 1Iel. ~lno .... .I c1el ~I\dn r M9i.tn .... iMning O<~ ullor ....... g ;jr 1~1)lIn

•

•

REVIDER AD [)(N

~ (RSSOH

_._-

l

•

MARS OlH

Pl ANBESTÄMHEl SER

,

\
Yl

l

,

,

KOMMUN

GRAN S8ETE [K~GAII

•

•

.,

7

SKARA

.'
OStE"

-I

,

· .•,

,

UPPR ÄTfAD DEN

•

r;(

.''''

•
•
' .. ,
•
• •• •
,

I SKARA TÄTORT,

STAOSAIIKITEKT

•

•

".,

• ,,

• ••

o

-

-

••

~.

FOR

MUNKATORPS INDUSTRIOMRADE

.'
,

DETALJPLAN

\

.,

•

•

•.

L

~

--O' -;,

•

.'.

\

~

"

C~ ~MPI" JOHE "

.....

-- - - -- - -

IIlulI"tlonllinjot

.~~l A ~ ILL[~

•

•

..

-

••

•

•

-

"nlagtn il' ~ _ _ luI("HI'9" den " -""" '990
lag. kr dl dtfI a JUli '''0

•
•

-

.

.

,

• • •

I

..

..

\.

•

(

••

,
\

...

•
•

•

.. .

/."

,

...

\

••

..

I- /~
• '" .......... ,'"
""t
<j." .... ~ '"

"

•

.....~ ...,.. (

•
'io'

•

"

-

•

-

y ,'( •

I.NATUR

"
(

..

•

:.,\

,. .

•

.-

..

I '.

t,

"• •

••

J

"e.\ \

,,

'
\.. ....

•
Skala l 2000

•

•

•

.,'

(

-

'.

d

•

•

•

\

'""

ö
CC, '

•.

•

.-

••

••

J

•• •
••
••
••,
••
•
••
••

\

•

",

"

'"
•

•

•

•

,.

••

"'.

IS'
•

•

,

•

•

jr

,,

_.

-.---

•

\

•

. \j

.. "v

t

l

\

•

.•
•....
c.::.
..7
•·•
- ..•. •
•, •.
••
•

\/

..

.

,

,

.(

I" -

•

-

+

-

•

.•
•

•

,
MUNKATORPS INOUSTR IOHRADE
SKARA TÄTORT
PLANKAR TA

,

1

,

,

•

•

8315
•

, ' ;'0 '''',' .: ....

..

'.~ '

:':.: . .. . .

.

.

.: : ' .'' : ......
,'

0'0:..
;':',

G

o

o
o

":
"
%
~

... . ':-"

.'

.

JETALJPLAN FÖR

Munkatorps industriområde
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN
* **************** **

UPPLAGA 23 MAJ 199 0
******* *** *********

INN EH ALL:
Pla nbe~kri vnin g

1

.. ... . . . . . . .. . . ... .. .. .. .... • . . . . . . • . . . . . . . . .... . . .. .. •...... . .. ..
G enomför an debe~kr iv n ing . .... .. . ... .... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . ..... ,

10

Sa mråd;red ogö r ehe. . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

13

8315
Antagen av kommunfullmäktige den 18 jun i

1 990

Laga k r aft d en 24 j uli 1 990

DETALJPLAN FÖR

Munkatorps industriområde
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning

HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning samt en genomförandebeskrivning. Till planen hör
grundkarta och fastighetsförteckning.
INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat ett förslag till detaljplan för ett utvidgat industriområde i anslutning till nuvarande verksamhet på Munkatorp 3:4 (Västergötlands Tryckeri
mm) söder om E3 och väster om Falköpingsvägen (länsväg 184).
Planen innebär i korthet följande.
l. Sammanlagt planläggs cirka 20 ha industrimark, inklusive
nuvarande anläggning på Munkatorp 1:4. Byggnadshöjden
(= cirka fasadhöjden) maximeras till 8 meter närmast E3 och
12 meter i industriområdets inre del. Området ska bl a innehålla Bilspedition AB:s nya regionala terminal.
2. En ny infartsgata byggs från Falköpingsvägen (väg 184) i
öster. Nuvarande infart stängs, och bäcken leds i en cirka
200 meter lång, ny fåra. Utrymme reserveras för gång- och
cykelväg och trädplanteringar längs gatan.
3. Väg 184 breddas och förses med filer för svängande trafik i
olika riktningar.
4. En ny industrigata byggs i en slinga genom industriområdet.
5. Marken intill E3 skall endast tas i anspråk av verksamheter
som kan visa upp ett prydligt utseende mot europavägen. Den
del av kvarters marken som ligger närmast E3 samt den som
ligger exponerad mot väster skall utgöra planterat skyddsområde.
6. Cykelvägar till området byggs österifrån längs Björkelundsgatan och norrifrån under E3 intill väg 184.
7. Vatten-och avloppsledningar ansluts till kommunens VA-nät
vilket bl a innebär att problemen med nuvarande anläggnings
utsläpp i Afsen kan lösas.
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Planeringsförutsättningar:
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer mm
Planområdet ingick i 1977 års kommunöversikt som område där
bebyggelse skall föregås av översiktlig planläggning. Ett antal skissförslag till industriområde utarbetades under slutet
av 1970-ta1et och början av 80-ta1et men utan att leda fram
till några bindande kommunala beslut.
Arbetet med en s k fördjupad översiktsplan för Skara tätort
har nyligen påbörjats. I denna kommer två nya utbyggnadsområden för industri att föreslås väster om tätorten: Munkatorp
söder om E3 och Furuskogens industriområde norr därom, mellan
E3 och den f d järnvägsbanken.
Kommunfullmäktige beslöt den 27 november 1989 att sälja 2,3 ha
av fastigheten Hospitalsgården 5:1 samt 3,4 ha av Nyboholm 3:4
till Bilspedition Inrikes AB. Förutsättningar för försäljningen är bland annat att en detaljplan vinner laga kraft och att
kommunen först köper den sistnämnda marken av Fastighetsaktiebolaget Kinnekulle. I köpeskillingen ingår anslutningsavgifter
för VA men inte el.
Detaljplaner
För mark intill planområdet gäller de planer som framgår av
kartan och sammanställningen nedan. Ett par mindre delar av
B231 och B285 ingår i planområdet.
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Gällande detaljplaner (prickat område = planområdet)
B 208 Stadsplan för stg 482, 488 m fl och ändring av stadsplanen för delar av kvarteret Oxen mm, fastställd av länsstyrelsen den 8 juni 1966.
B 231 Ändrad och utvidgad stadsplan för stg 489A, 955 m fl av-
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S 243
S 247
S 278
S 285

seende ny sträckning för väg 47; delen väg E3 - Drysan,
fastställd av länsstyrelsen den 30 juni 1971.
Ändring av stadsplanen för kv Tjuren samt utvidgning av
stadsplanen för del av stg 852F (Hospitalsgården) mm,
fastställd av länsstyrelsen den 10 juni 1974.
Ändrad och utvidgad stadsplan för kv Kvigan och del av
stg 852F, fastställd av länsstyrelsen den 25 juni 1975.
Ändrad och utvidgad stadsplan för kv Smeden mm, fastställd av länsstyrelsen den 23 februari 1981.
Stadsplan för Hästhagens industriområde mm, fastställd
av länsstyrelsen den 11 april 1983.

NUVARANDE FÖRHALLANDEN
Mark och vegetation m m
Marken inom planområdet består ursprungligen av lera. Stora
delar utgörs dock numera av utfyllnadsmassor som utnyttjas som
åkermark. Massor tippas fortfarande i planområdets västra del,
där nivåskillnaderna är stora mellan uppfylld och icke uppfylld mark. Även marken nordost om korsningen E3 - väg 184 utgörs av utfyllnader medan området sydost om korsningen är naturmark. Inom de delar som inte är utfyllnadsmark, särskilt i
anslutning till Afsen, är risken stor att påträffa berg. Det
med "NATUR" betecknade området i sydväst utgörs av låglänt
våtmark intill Afsen.
För marken längs Afsen, som rinner genom planområdet, gäller
strandskydd intill 100 meter från strandlinjen.
Uppvuxen vegetation finns i planområdets östra delar samt
längs Afsen.
Med tanke på markens beskaffenhet är det inte sannolikt att
fasta fornlämningar påträffas ino m planområdet.
Bebyggelse
Inom planområdet finns Munkatorps industrianläggning, som bl a
inrymmer Västergötlands Tryckeri. I övrigt är marken obebyggd.
Gator och trafik
Planområdet omfattar korsningen mellan E3 och väg 184. Till
väg 184 ansluter västerifrån infarten till Munkatorp, och österifrån Sjörkelundsgatan. Den senare utgör tillfart till
Hästhagens industriområde. Från Munkatorps industri leder en
mindre väg via en bro över Afsen fram till Munkatorps egendom
cirka 500 meter sydväst om planområdet.
Förhållandena vid de båda industrigatornas anslutning till väg
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184 är i dag mycket otillfredsställande. Avståndet från E3:s
avfartsramp till Munkatorpsinfarten är mycket kort, och väg
184 är så smal att den kan blockeras då fordon skall göra
vänstersväng.
Teknisk försörjning och miljöstörningar
Munkatorpsanläggningen är i dag inte ansluten till kommunens
VA-nät. Till industrin hör ett eget reningsverk, som emellertid under många år fungerat bristfälligt och gett stora utsläpp i Afsen. Vattentäkten ger vatten som enligt uppgift tidvis varit av tveksam kvalitet.
Vid analyser 1978 konstaterade miljö- och hälsoskyddskontoret
att lakvattnet från utfyllnadsmassorna i väster var starkt
förorenat av olämpligt utfyllnadsmaterial. Bl a på grund därav
har de utfyllnader som därefter gjorts varit av mycket begränsad omfattning.

Detaljplanens innebörd:
UTÖKAT INDUSTRIOMRÅDE
Omedelbart sydväst om korsningen mellan E3 och länsväg 184 i
Skara innehåller detaljplanen cirka 20 ha industrimark, i direkt anslutning till den industriella verksamhet som redan
finns.
Med begreppet industri avses all slags produktion, lagring och
annan hantering av varor. Även partihandel och tekniska anläggningar samt de kontor, vaktmästarbostäder, personalutrymmen etc som behövs för industriverksamheten inryms i industribegreppet. Livsmedelshandel och detaljhandel kommer inte att
tillåtas.
Mel lan Västergötlands Tryckeri och väg 184 har mark reserverats för en regional terminal åt Bilspedition Inrikes AB. I
övrigt har Fastighetsaktiebolaget Kinnekulle för avsikt att i
egen regi uppföra uthyrningslokaler för industri och kontor
inom planområdet.
Estetiska krav
Den norra delen av industriområdet kommer att få ett värdefullt reklamläge alldeles intill europavägen. Eftersom det
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ligger i ett öppet landskap och utgör det första man ser av
Skara då man kommer västerifrån bör höga krav ställas på tomt
och byggnader ur estetisk synpunkt. Verksamheter som kräver
stora utomhusytor för upplag, fordonsuppställning eller liknande bör hänvisas till det inre av området eller till andra
industriområden. Mot E3 reserveras en tio meter bred zon för
skyddsplantering på fastigheterna. Detta område får inte användas för parkering, upplag, körytor eller liknande.
Skyltning och trafiksäkerhet
Läget intill E3 innebär att bebyggelse, skyltar, belysning etc
inte får utformas så att de äventyrar trafiksäkerheten. T ex
kommer blinkande, rörliga eller liknande skyltar inte att
tillåtas. I tveksamma fall kommer samråd att ske med vägförvaltningen .
FRIYTOR
Planområ det innehå ller inga friytor med direkt parkfunktion .
Friytorna intill E3 och v ä g 1 8 4 utgör skydd s zoner som komme r
att skö tas relativt extensivt. De med NATUR markerade områdena
öster om väg 184 skall skötas och nyttjas just som naturområden samt i v iss må n utgöra reservutrymme f ö r en e v entuell
framt i da ombyggnad av korsningen.
Då planområdet tillsammans med det tänkta industriområdet vid
Furuskogen helt kommer att omge Skaras infart västerifrån bör
man avsätta särskilda resurser för en prydlig plantering i
skyddszonerna längs E3. Bäst är troligen en s k naturlik plantering med lövträd och buskage som på sikt ger samma karaktär
som vid kvarteret Märren längre österut. Frågan styrs dock inte i detaljplanen.
Upphävande av strandskydd
Planen förutsätter att strandskyddet för Afsen upphävs inom
planområdet. Den mark som berörs saknar intresse för det rörliga friluftslivet, och den planerade gc-vägen och industrigatan säkerställer allmänhetens möjlighet till passage längs åns
norra sida.
Ny fåra för Afsen
på en cirka 200 meter lång sträcka intill väg 184 grävs Afsen
om till en ny fåra. För åtgärderna krävs länsstyrelsens tillstånd enligt naturvårdslagen § l8c. Om åtgärderna utförs s å
att andra enskilda eller allmänna intres sen påverkas krävs även vattendom, något som dock inte bedöms som sannolikt.
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GATOR OCH TRAFIK
Anslutningen till väg 184
Som nämnts ovan är de båda industriområdenas anslutningar till
väg 184 inte tillfredsställande ur trafikteknisk synpunkt. För
att få en godtagbar utformning innebär detaljplanen därför att
en helt ny infart byggs till Munkatorpområdet samt att väg 184
breddas och förses med filer för svängande trafik i olika
riktningar.
Industrigatorna
Den nya industrigatan byggs i stort sett parallellt med Afsen
på dess norra sida. Därtill byggs en mindre industrigata i en
slinga genom det nya industriområdet. Huvudgatan anläggs så
att den vid en eventuell utökning av industriområdet kan
förlängas västerut och/eller förses med anslutande gata mot
söder.
Gatorna får samma standard som industrigatorna inom Hästhagens
industriområde. Det innebär att gatan längs Afsen (A) blir totalt 22 meter bred (dike 5, köryta 8, dike eller plantering 5 ,
gång- och cykelväg 4) och den inre gatan (B) 12 meter.
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Gatusekti oner
Busstrafik
För att möjliggöra resande med en planerad ny läns pendel på
väg 184 bör utrymme finnas för busshållplatser. Två tänkbara
lägen har illustrerats i planen, men då särskilt det östra har
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stora nackdelar bör man vid den fortsatta projekteringen försöka finna en bättre lösning. Bussar i arbetslinjetrafik förutsättes trafikera den slinga som industrigatorna bildar i området.
Gång- och cykelvägar
För att kunna nå området till fots eller med cykel föreslås en
ny gång- och cykelväg från Hospitalsgatan i norr. Vägen byggs
lämpligast under E3 i det utrymme som finns alldeles intill
väg 184, och fortsätter på en bro över Afsen ned mot Björkelundsgatan. Där ansluter den till en planerad men ännu ej
byggd gång- och cykelväg från öster, och leder vidare över väg
184 och längs den nya industrigatans södra sida fram mot infarten till Munkatorps gård.
Om denna gång- och cykelväg byggs kan en tidigare planerad
gång- och cykeltunnel under E3 vid Katrinebergsgatan skjutas
på framtiden, vilket bör ingå i den ekonomiska bedömningen.
STÖRNINGSRISKER
Buller
Bullernivåerna närmast E3 kan uppskattas till cirka 65 dBA (50
meter från vägrnitt). Nybyggnadsreglerna anger inte vilka bullernivåer som bör godtas, men enligt Svensk Byggnorm bör ljudnivån i arbetsrum för 1-10 personer inte överstiga 40 dBA. Eftersom normala treglasfönster dämpar buller cirka 27 dBA kan
man utan extraordinära åtgärder få kontorslokaler med fullt
acceptabel ljudnivå även om de förläggs så nära E3 som byggrätten tillåter.
Luftföroreningar
De förhärskande vindriktningarna i Skara är från sydväst. Det
innebär att eventuella luftföroreningar från planområdet kan
spridas in över Skara centrum. Även om avståndet dit är tämli gen betryggande bör risken beaktas då området bebyggs.
Dagvatten
Planen förutsätter att dagvattnet leds ned till Afsen, vilket
innebär en viss föroreningsrisk. För dagvatten från tankningsplatser och uppställningsytor vid Bilspeditions terminal krävs
oljeavskiljning, och liknande åtgärder kan komma att krävas
även på andra fastigheter. För att rena dagvattnet från Bilspeditions stora körytor kan det vara lämpligt att den del av
Afsen som läggs igen fylls med dränerande material och att
vattnet leds dit. Vattnet skulle därigenom renas från visst
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oljespill mm innan det når Afsen. på samma sätt som för Drysan
bör man dessutom unders öka möjligheterna för s k biologiska
grunddammar i Afsen, något som är motiverat även av andra utsläpp från tätorten och med tanke på Golden Campings bad- och
semesteranläggning nedströms.
Trots de ovannämnda riskerna kommer planens genomförande med
största sannolikhet att leda till en klar förbättring för Afsen i och med att nuvarande bristfälliga reningsverk ta s ur
drift.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Vatten och avlopp ansluts till befintliga ledningar i Göteborgsvägen norr om E3. För detta krävs tryckledning för avloppet och ett u-område (ledningsområde) genom industrikvarteret
intill E3. Dagvattenledningar byggs ned till Afsen.
Elektricitet
Elledningar ansluts sannolikt till befintlig ledning intill
väg 184. Transformatorstationer byggs inom industrikvarteren i
de lägen och den omfattning som under områdets utbyggnad visar
sig lämplig.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 7 mars samt reviderad den 16 april och den 23 maj 1990. Innebörden av revideringarna framgår
av samrådsredogörelsen respektive utlåtandet efter utställningen.
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Antage n av kommunfu llmäkt ige den 18 juni 1990
Laga k raft d e n 24 juli 1990

DETALJPLAN FÖR

Munkatorps industriområde
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Genomförandebeskrivning
INLEDNING
Detaljplanen ger förutsättningar för ett utökat industriområde
i anslutning till Munkatorps nuvarande industrianläggning sydväst om E3 och väg 184. Avsikten är bl a att möjliggöra etablering av Bilspedition AB:s nya regionala terminal.
TIDPLAN
Ambitionen är att byggnation enligt planen skall kunna påbörjas under sensommaren eller hösten 1990.
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är tio år
från den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen och fastighetsägaren är överens kan byggnation enligt planen ske även
efter denna tid.
ANSVARSFÖRDELNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL
Den normala regeln är att kommunen ansvarar för och bekostar
alla åtgärder inom allmän platsmark medan respektive fastighetsägare genomför åtgärder på kvartersmark. För riks- och
länsvägar ansvarar vägförvaltningen. I detta fall är kommunen
emellertid inte ägare till den mark som skall exploateras, annat än en mindre del intill väg 184, och kan inte via markförsäljning få täckning för kostnader man lägger ner. Den markägare som får den största nyttan av planen (Fastighetsaktiebolaget Kinnekulle, nedan benämnd exploatören) måste därför ta
största delen av kostnaderna för iordningställande av gator,
ledningar m m inom planområdet. Detta förutsättes preciseras i
ett exploateringsavtal med bl a följande innehåll.
Gator och ledningar
Exploatören och kommunen delar på kostnaderna för huvudgatan
längs planområdets södra gräns fram till nuvarande bro över
Afsen, inklusive gatuplantering, belysning och gång- och cykelväg. Exploatören betalar 75 % och kommunen 25 % av kostnaderna. Industrigatan i övrigt bekostas helt av exploatören.
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Gatorna utförs i enlighet med kommunens standard för industrigator, och skall efter godkänd slutbesiktning med äganderätt
och utan ersättning överlämnas till kommunen.
Exploatören projekterar, bygger och bekostar de anläggningar
för vatten och avlopp som erfordras för planområdets behov. I
detta ingår bland annat en ny pumpstation, som lämpligen anläggs inom det med NATUR betecknade området strax sydost om
Västergötlands Tryckeri. Exploatören bedömer huruvida vattenledningar skall dimensioneras för automatiska sprinkleranläggningar inom området. Arbetsritningar skall godkännas av kommunen. VA-ledningar byggs fram till Göteborgsvägen, till punkt
intill fastigheten Gjutaren 2 som kommunen anvisar. Anläggningar som skall bli allmänna utförs enligt kommunens standard
och överlämnas med äganderätt och utan ersättning till kommunen efter färdigställandet. Exploatören betalar anslutningsavgift för all kvartersmark och äger därefter rätt att fördela
sina kostnader på samtliga fastigheter inom planområdet. Anslutningsavgiftens storlek preciseras i exploateringsavtalet .
Då gator och ledningar byggs skall kommunen och televerket beredas tillfälle att lägga ner eventuella ytterligare ledningar
och kablar. De eventuella flyttningar av kablar och ledningar
som krävs för att till fullo utnyttja byggrätten i planen bekostas av exploatören. I annat fall får ledningarna med ledningsrätt ligga kvar i nuvarande läge. Exploatören förbinder
sig att utan ersättning upplåta mark för erforderliga transformatorstationer.
Flyttning av Afsen
Exploatören betalar 75 % och kommunen 25 % av kostnaderna för
flyttning av Afsen. En flyttning bedöms inte kräva vattendom
men det slutliga ansvaret för detta ligger hos exploatören.
Exploatören skall samråda med Golden Campings semesteranläggning om de konsekvenser grävningsarbetena kan få för dammen
vid Simmatorp. Vid samrådet bör framhållas att planens genomförande på sikt förväntas leda till en avsevärt bättre vattenkvalite i Afsen än i dag. Kommunen ansvarar för att söka länsstyrelsens tillstånd enligt naturvårdslagens § l8c.
Grundförhållanden
Kommunen åtar sig inget ansvar för markens bebyggbarhet ur
teknisk synpunkt. Exploatören förväntas ha tillräcklig kunskap
om de utfyllnader som gjorts.
Skyddsplantering
Exploatören förbinder sig att inom med n betecknad mark anordna planterat skyddsområde i enlighet med planbestämmelserna.
Plantering skall ske då marken intill n-området tas i anspråk
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enligt planen.
Ansvaret för plantering och skötsel av den med SKYDD betecknade marken åvilar i första hand kommunen. Om ägaren till intilliggande fastighet så önskar, t ex för att få en högre ambitionsnivå, kan emellertid ansvaret efter särskild överenskommelse överlåtas.
Gång- och cykelvägar
Kommunen anlägger och bekostar gång- och cykelväg från Hospitalsgatan fram till korsningen med väg 184.
Som nämnts ovan anlägger exploatören gång- och cykelväg från
väg 184 västerut fram till befintlig bro över Afsen, varav
kommunen betalar 25 %. Om den inte byggts tidigare och om inte
annat överenskommes med kommunen skall vägen anläggas då den
ovannämnda gång- och cykelvägen från Hospitalsgatan färdigställts.
OMBYGGNAD AV LÄNSVÄG 184
Kostnaderna för ombyggnad av länsväg 184 fördelas mellan kommunen och v ä gverket på sätt som regleras i särskilt avtal mellan parterna.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Planen förutsätter reglering av gränserna mellan fastighetern a
Munkatorp 1:5 och Hospitalsgården 5:1, Simmatorp 2:1 och Nyboholm 3:4 , Hospitalsgården 5:1 och Nyboholm 3:4. En mindre del
av Hospitalsgården 2:1 överförs till Nyboholm 3:4. Gällande
vägservitut längs E3 saknar funktion och förutsättes upphävas.
Ägarna till Munkatorp 1:5 och Simmatorp 2:1 skall inte belastas av några kostnader för fastighetsreglering.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 7 mars samt reviderad den 16 april och den 23 maj 1990.
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DETALJPLAN FÖR

Munkatorps Industriområde
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Samrådsredogörelse
Detaljplan upprättad den 7 mars 1990 har i sin helhet eller i
sammanfattning sänts på samrådsremiss enligt PBL 5:20 till
kommunstyrelsen, tekniska nämnden, gatukontoret , fastighetsnämnden , energiverket, fritidsnämnden, brandförsvaret, kultur nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiksäkerhetsrådet ,
stadsingenjörskontoret, televerket, länsmuseet, vägverket,
Sellbergs renhållnings AB, fastighetsbildningsmyndigheten, näringslivskommitten, småföretagens riksorganisation, polismyndigheten, länsstyrelsen, näringslivssekreteraren, naturskyddsföreningen, naturvårds ombuden , Bilspedition, Golden Camping
Simmatorp samt nio övriga sakägare.
Kompletta planhandlingar har under tiden 9 mars - 5 april 199 0
funnits uppsatta på stadsarkitektkontoret och länsbibl ioteket .
REMISSVAREN:
Fritidsnämnden, länsmuseet och pol ismyndigheten har inget att
erinra mot planen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att de kostnader för
ombyggnad av väg 184 som skall delas mellan kommun och vägverket preciseras till att gälla erforderliga åtgärder vid
infarterna till Munkatorps och Hästhagens industriområden. I
övrigt har man ingen erinran.
Kommentar: Som framgår av genomförandebeskrivningen förutsättes kostnadsfördelningen regleras i ett särskilt avtal
mellan vägverket och kommunen. Enligt stadsarkitektkontorets
uppfattning är det då varken nödvändigt eller lämpligt att
detaljplanen innehåller preciserade anvisningar om avtalets
innehåll. Genomförandebeskrivningen har därför inte kompletterats i detta avseende.
Gatukontoret och tekniska nämnden framhåller att u-området behöver breddas och att plats för pumpstation bör redovisas på
kartan. Det bör framgå att exploatörens anslutningspunkt för
VA ligger vid kvarteret Gjutaren norr om E3. I det kommande
exploateringsavtalet bör VA-anslutningsavgiftens storlek anges. Slutligen måste avtalet klart definiera kvaliten på de
anläggningar som efter färdigställande skall överlämnas till

14

kommunen.
Kommentar: u-området har reviderats. Planbeskrivningen har
kompletterats med att pumpstation förutsättes uppföras inom
det med NATUR betecknade området söder om industrigatan. I
övrigt har genomförandebeskrivningen kompletterats med de anvisningar för exploateringsavtalet som begärs.
Energiverket begär dels utökning av det ledningsområde som
planen innehåller för att säkerställa befintlig högspänningskabel, dels ytterligare ett ledningsområde i planområdets
nordvästra del för framtida ledningar.
Kommentar: Det nya, västra u-området har lagts in. Beträffande
högspänningskabeln redovisar planen den långsiktigt lämpligaste lösningen vilket är att ledningar för el, tele, vatten och
avlopp samlas till ett enda ledningsområde. Kabeln kan, på exploatörens initiativ och bekostnad, flyttas dit för att friställa en större byggrätt. Förutsättningarna för detta preciseras igenomförandebeskrivningen.
Brandförsvaret har inget att erinra under förutsättning att
områdets vattenförsörjning dimensioneras för industrins eventuella behov av automatisk sprinkleranläggning.
Kommentar: Frågan regleras inte i planen , och behovet av framtida sprinkleranläggningar får i huvudsak bedömas av exploatören. Enligt stadsarkitektkontorets uppfattning bör dock största delen av planområdet reserveras för relativt småskalig
verksamhet som inte har behov av automatiska sprinkleranläggningar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför i huvudsak följande. Den
tidigare planerade gång- och cykeltunneln i Katrinebergsgatans
förlängning bör finnas kvar i planeringen oavsett den i planen
föreslagna gång- och cykelvägen längs väg 184. Dagvatten från
drivmedelspåfyllningsplats och uppställningsplats bör behandlas i gravitationsavskiljare innan det når Afsen. Nämnden delar planens syn på de estetiska kraven på tomter, byggnader
och planteringar, på upphävandet av strandskyddet vid Afsen,
utrymme för busshållplatser och kravet på särskild hänsyn till
risken för luftföroreningar. Slutligen finner man det mycket
tillfredsställande att nuvarande reningsverk kan tas ur drift
och finner iden om grunddammar i Afsen intressant.
Kommentar: Detaljplanen innebär i och för sig inte att den tidigare planlagda gång- och cykeltunneln under E3 utgår. Behovet minskar dock kraftigt om förbindelser ordnas till Björkelundsgatan såväl i väster (längs väg 184) som i öster (vid Petersburg). Enligt stadsarkitektkontorets uppfattning och med
hänsyn till de stora kostnaderna för en ny tunnel under E3 är
det rimligt att skjuta denna tunnel på framtiden. Kraven på
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gravitationsavskiljare får ställas i samband med bygglovprövningen.
Trafiksäkerhetsrådet har inget att erinra men framhåller att
hastighetsbegränsningen på väg 184 bör anpassas till de nya
industriområdes infarterna.
Kommentar: Hastighetsbegränsningen är ingen planfråga utan får
bedömas t ex vid projektering och ombyggnad av väg 184.
Televerket redovisar läget för befintliga telekablar, och har
inget att erinra om dessa kan ligga kvar.
Kommentar: Befintlig rikskabel säkerställs med ett u-område.
Lokalkabeln till Västergötlands Tryckeri bör dock på exploatörens bekostnad kunna flyttas för att uppnå ett effektivt markutnyttjande. Förutsättningarna för detta preciseras närmare i
genomförandebeskrivningen.
Vägverket har inget att erinra mot den egentliga planutformningen men anför beträffande genomförandet bl a följande. Att
verksamheter som har stark koppling till varandra förläggs på
skilda sidor om väg 184 är mycket olyckligt, och vägverket har
tidigare framhållit de olägenheter som detta innebär för trafiken på länsvägen. En absolut förutsättning för planen är att
väg 184 byggs om på en cirka 500 meter lång sträcka. Enligt
vägverkets uppfattning måste kommunen bekosta den del som ligger söder om BjörkeIundsgatans anslutning, något som senast
vid planens antagande förutsättes ha reglerats i ett avtal
mellan vägverket och kommunen. Ombyggnaden av väg 184 bör ske
i ett sammanhang men vägverket har inte resurser för detta
förrän under år 1991/92. Om kommunen vill ansluta planområdet
före denna tidpunkt får det ske med en provisorisk lösning
(Ett förslag till vägombyggnad och avtal bifogas yttrandet).
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats och reviderats
något i enlighet med vägverkets ombyggnadsförslag. I övrigt
hänvisas till svaret på kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande ovan.
Länsstyrelsen konstaterar att planen tillgodoser det riksintresse som kan hävdas för E3 och väg 184, och anför därutöver
bl a följande. Den detaljerade tekniska lösningen bör bearbetas vidare. Med tanke på utsläpp och farligt gods bör asfalterade ytor anordnas med fall mot avstängningsbara gårdsbrunnar.
Dagvattnet får gärna avledas till sedimenterings- och oljeavskiljningsdammar nedströms planområdet. Strandskyddet bör kunna upphävas eftersom den aktuella marken saknar allemansrättsligt intresse.
Kommentar: Ett förslag till ombyggnad av väg 184 har utarbetats av vägförvaltningen, och utgör underlag för det revide-

16

rade planförslaget. Beträffande de asfalterade ytorna hänvisas
till miljö- och hälsoskyddsnämndens krav på gravitationsavskiljare. Se även svaret på naturvårdsombudens yttrande nedan.
Naturvårdsombuden menar att hårda miljökrav måste ställas för
att undvika förorening av Afsen. T ex får inte dagvatten släppas ut i bäcken utan ledas till reningsverket. För att kunna
ta hand om stora utsläpp av oljor och kemikalier bör dels en
katastrofbassäng på cirka 200 kubikmeter byggas, dels dränerings- och dagvattenavlopp förses med avstängningsmöjlighet.
Kommentar: De krav som framförs har diskuterats bl a med miljö- och hälsoskyddskontoret, brandchefen och gatukontoret vilket lett till följande bedömning. Förslaget att leda dagvatten
till reningsverket är olämpligt då det skulle späda ut avloppsvattnet och överbelasta verket, med därav följande risker
för förorening av Drysan. Utsläpp som förorsakas av Bilspedition eller annan fastighetsägare skall omhändertas inom den
egna fastigheten. Att ett visst läckage sker från körytor och
fordonsuppställningsplatser via dagvattenledningar till Afsen
och Drysan är ett generellt problem för hela tätorten, och ansvaret för att åtgärda detta ligger huvudsakligen på kommunen.
De s k grunddammar som omnämns i planbeskrivningen är en av
flera tänkbara metoder. Behovet aven allmänt tillgänglig uppställningsplats för farligt gods med därtill hörande katastrofbassäng är inte tillräckligt stort för att planen skall
innehålla krav på en sådan. Detta utesluter dock inte att man
vid bygglovprövningen kan komma fram till att en sådan erfordras för Bilspeditions egna behov.
Fastighetsaktiebolaget Kinnekulle anför bl a följande. Att en
gång- och cykelväg till området delvis skall bekostas av exploatören har tidigare inte diskuterats. Plats för pumpstation
och transformatorstationer bör reserveras i planen. Kommunen
bör till 25 % bekosta flyttningen av Afsen, enligt tidigare överenskommelse. Exploatören bör ha rätt att ta ut VA-anslutningsavgift även för Bilspeditions tomt. Planen bör ange hur
befintligt vägservitut längs E3 skall behandlas. Även den del
av Nyboholm 3:4 som ligger utanför planområdet bör ingå. Den
planterade skyddszonen bör avgränsa Bilspeditions tomt även
mot söder och väster.
Kommentar: Beträffande pumpstation hänvisas till svaret på gatukontorets/tekniska nämndens yttrande ovan. Transformatorstationernas läge bör inte låsas fast i planen eftersom det ger
en låg flexibilitet. Fastighetsägaren förutsättes i stället
upplåta mark där behov uppstår. Genomförandebeskrivningen har
kompletterats beträffande detta. Den har också kompletterats
om att kommunen skall betala 25 % av flyttningen av Afsen samt
att Exploatören har rätt att ta ut VA-anslutningsavgift även
för Bilspeditions fastighet. Befintligt vägservitut förutsättes upphävas. Planen har utökats till att omfatta hela Nybo-
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holm 3:4, men den sydvästra delen får ingen byggrätt utan
skall utgöras av ett naturområde intill Afsen. Liksom övrig
allmän plats förutsättes marken överlämnas till kommunen vid
planens genomförande. Kravet på skyddsplanteringar har inte
samma styrka mot industrigatorna som mot E3 och väg 184 varför
en bestämmelse är en onödigt stark reglering. Samma syfte bör
kunna uppnås med mer flexibla metoder.
REVIDERINGAR:

Som en följd av den vidare bearbetningen och de synpunkter som
inkommit har detaljplanen reviderats i följande avseenden.
- Ett u-område för framtida behov har lagts in i planområdets
nordvästra del.
- u-området i den nordöstra delen har reviderats och utökats.
- Ombyggnaden av väg 184 redovisas något annorlunda än tidigare. Gång- och cykelvägens sträckning har förändrats, och
två lägen för busshållplatser illustreras.
- Planområdet har utökats så att det omfattar hela fastigheten Nyboholm 3:4.Det nya området utgörs av naturmark, och
kvartersmarken utökas inte.
- Genomförandebeskrivningen har omarbetats relativt kraftigt.
- Planbeskrivningen har kompletterats bl a med att pumpstation
förutsättes byggas inom det med NATUR markerade området.
Därutöver har skett en allmän bearbetning av planhandlingarna
som inte innebär några nämnvärda förändringar i sak.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 7 mars och reviderad den 16 april 1990 .
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Samrådsredogörelsen tillhör även den version som reviderats
den 23 maj 1990.

