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Antagen av

konnnunfullmäkt ige ;~ den

16 december 1991

Laga kraft den 10 januari 1992
DETALJPLAN FÖR

Skaraberg delområde

la

& 15 mm

I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning samt en genomförandebeskrivning. Till planen hör en
separat illustrationskarta, en revidering av dispositionsplanen för östra Skaraberg, en grundkarta, en fastighetsförteckning, en bullerberäkning och en samrådsredogörelse.
INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för de s k
del områdena 10 och 15 inom stadsdelen Skaraberg. Planen innebär i korthet följande.
l. Den trafiklösning som föreslogs i dispositionsplanen för
östra Skaraberg ändras till en mera konsekvent "utifrånmatning". Storsvängens östra slinga byggs i en vid båge
utanför den planerade bebyggelsen.
2. Storsvängen byggs cirka 350 meter norrut från Sunnerlöfs
tryckeri till en vändplan som, då gatan är fullt utbyggd ,
skall fungera som en hastighetsdämpande "minirondell".
3. Mellan Storsvängen och E3 planläggs cirka 18.000 kvadratmeter för småindustri, kontor och liknande icke-störande
verksamheter.
4.

"Delområde 15" innehåller 12 tomter för styckebyggda småhus och 14 tomter för gruppbyggda småhus. De senare bebyggs huvudsakligen med parhus.

5. "Delområde 10" innehåller 16 stora tomter för styckebyggda
småhus och 8 tomter för gruppbyggda småhus i form av parhus.
6. Mark avsätts för en kvarters lekplats intill område 10.
7. Cykelvägen mellan Storsvängens västra slinga och delområde
15 utförs så att den även kan trafikeras av buss i tätortstrafik.
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Planeringsförutsättningar:
PLANOMRÄDETS LÄGE OCH OMFATTNING
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

För planområdet gäller den ändrade dispositionsplanen för Östra delen av Skaraberg, antagen av kommunfullmäktige 1984.

d:CSPo~i.t:i~nsplanen

Detaljplaner

Planområdet är, bortsett från viss gatumark, tidigare inte detaljplanelagt. För intilliggande mark gäller de detaljplaner
som framgår av kartan och förteckningen nedan.
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planområdetj

B 287 Ändring och utvidgning av stadsplanen för norra delen av
Skaraberg (delområde Se), fastställd den 12 april 1984.
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B 292 Utvidgning och upphävande av stadsplanen för södra delen
av Skarabergs industriområde, fastställd den 8 januari
1986.
B 304 Detaljplan för Skaraberg delområde 11, lagakraftvunnen
den 10 januari 1989.
B 308 Detaljplan för norra delen av Skarabergs industriområde
(norra delen etapp I), lagakraftvunnen den 15 september
1989.
B 310 Detaljplan för Skaraberg 2:5 och 2:8, lagakraftvunnen
den l december 1989.
B 312 Detaljplan för Skarabergs Centrum (delområde 8), lagakraftvunnen den 26 februari 1990.
NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN
område 15
"Område 15", dvs planområdets nordvästra del, utgörs till
största delen av skogsmark , huvudsakligen med högvuxen björkoch aspskog men också med inslag av gran. I den östra delen
finns även ängsmark som är på väg att växa igen. Marken sluttar mot söder, och nivåskillnaden uppgår till cirka 7 meter
inom området. I norr gränsar området mot en högplatå med åkermark, i väster mot en dalsänka med skog och i söder mot en
sydsluttning med skog och ängsmark. Området ligger högt uppe
på Skarabergsåsen, och från de öppna delarna har man en vid
utsikt över landskapet. Inom området finns en privatägd småhusfastighet (Skaraberg 1:2), med tillfart från nordost.
område 10
"Område 10", dvs planområdets södra och mellersta delar, ligger i en vid dalsänka mellan Skarabergsåsens norra och södra
åsryggar. Den norra delen utgörs aven relativt kraftig sydsluttning medan den södra delen är en svag norrsluttning. Området består av åkermark med viss vegetation längs en ägogräns
i nord-sydlig riktning. I anslutning till en jordkällare vi d
denna ägogräns finns några stora träd.
Kontors- och småindustriområdet
Den södra delen av det föreslagna verksamhetsområdet ligger i
samma dalsänka som område 10 medan den norra delen ligger
ganska högt, cirka 6 meter över de lägsta delarna. Marken utgörs av åkermark, bortsett från en lövskogsdunge längst i
norr. Området gränsar i norr direkt till ett skogsområde med
övervägande barrskog (gran, tall och lärk). I öster ligger E3
på en l-S meter hög bank, med en ko-port genom den högsta delen. på andra sidan E3 ligger ett värdefullt ängs- och hagmarksområde med rik flora och vacker utsikt söderut över
landskapet.
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Geologi och grundförhållanden
Skarabergsåsen ingår i ett system av tvärgående åsbildningar
genom hela Skandinavien och Finland, och har ett mycket högt
geovetenskapligt värde. Vid större mark arbeten inom planområdet skall man därför ge tillfälle till vetenskaplig dokumentation av lagerföljder mm i marken.
Enligt en översiktlig grundundersökning från 1971 består marken huvudsakligen av mycket fast lera, ofta täckt av ett tunt
lager grus. Den västra delen av område 10 innehåller lös mark,
och den sydöstra delen av område 15 utgörs av blockrik mark.
Asen har bildats av att inlandsisen skjutit ihop lera till en
moränbildning, och kan innehålla oväntade, vattenförande
skikt. Normalt ger leran p g a överkonsolidering mycket goda
grundläggningsförutsättningar, men i gränsområden mellan lös
och fast mark bör man undvika att lägga vissa delar aven
byggnad på lös och andra på fast mark. Vid kraftig vattenföring kan schaktningsarbeten försvåras.
Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om man påträffar fornlämningar skall man iaktta vad som gäller enligt 2
kap 6 & 10-14 §§ kulturminneslagen.
Gator och trafik
Genom planområdet löper den s k Gamla Mariestadsvägen, en
grusväg som förbinder Storsvängen i söder med E3 cirka 800 meter norr om planområdet. Vägen är en enskild väg med statsbidrag, men Skara kommun är enligt beslut i kommunfullmäktige
väghållare. på sikt skall genomfartsmöjligheten och utfarten
från Skaraberg mot E3 i norr stängas av. En stor del av vägen
skall enligt dispositionsplanen för Östra Skaraberg byggas om
till gång- och cykelväg. Omedelbart norr om område 15 leder en
liten grusväg in till Skaraberg 1:2 och 3:13. Genom skogspartiet längst i väster går en gång- och cykelväg som från Skarabergs nordvästra delar leder in mot Skara centrum.
Allmänna ledningar mm
Huvudvattenledningen från vattentornet ligger i Gamla Mariestadsvägen. Anslutningspunkter för vatten och avlopp ligger
dels sydväst om område 15, dels väster om område 10. Genom det
föreslagna verksamhetsområdet löper en luftledning med högspänning. Omedelbart norr om Ladan 2 finns inom JIK-Området en
transformatorstation.
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Planens innebörd:
ÄNDRING AV DISPOSITIONSPLANEN

Detaljplanen förutsätter en relativt omfattande revidering av
den tidigare antagna dispositionsplanen för östra Skaraberg.
Revideringen redovisas i bilaga 1, och innebär följande.
Den tidigare dispositionsplanen innebar att Storsvängen söderifrån skulle vika in mot och ansluta till gamla Mariestadsvägen omedelbart öster om område 15. Nackdelarna med detta är
att en huvudgata "skär av" de planerade områdena 13 och 14
från tätorten i övrigt. Cykel- och gångtrafik tvingas passera
Storsvängen för att nå övriga delar av stadsdelen eller Skara
centrum. De stora nivåskillnaderna gör att cyklister lätt får
hög hastighet då de skall passera den större gatan, med svåra
olycksrisker som följd.
För att minimera riskerna föreslås att Storsvängen byggs i ett
helt nytt läge utanför områdena 13 och 14, vilket ger en konsekvent "utifrånmatning" av stadsdelen. Cykeltrafik kommer d å
endast att korsa biltrafiken vid infarterna till områdena 11
och 15, där bilarnas hastighet av nödvändighet är låg och riskerna relativt små. Den östra, smala grusvägens branta backe
vid Skaraberg 3:3 stängs då område 13-14 bebyggs, eftersom man
annars får en mycket farlig utfart mot den större gatan söder
därom. Två vändplaner anläggs på Storsvängen, en för långa
fordon omedelbart norr om JK1-området och en för personbilar
och mindre lastbilar i gränsen mellan område 14 och 16. Den
sistnämnda anläggs där Storsvängen passerar det nord-sydliga
cykelstråket på Gamla Mariestadsvägen, och båda utformas så
att de dämpar den genomgående biltrafikens hastighet.
BOSTÄDER
Område 15

Område 15 innehåller tomter för 12 styckebyggda småhus och 14
gruppbyggda småhus dvs sammanlagt 26 lägenheter. Av de 12
styckehustomterna kommer sannolikt endast 10 att fördelas via
tomtkön. En tomt är redan bebyggd nämligen Skaraberg 1:2. Den
föreslagna tomten omedelbart söder därom kommer endast att
bildas om och när ägarna till Skaraberg 1:2 medger detta, varför området mellan bussgatan och den nuvarande trädgården
tills vidare kommer att vara skogsmark liksom i dag. Dessa
frågor beskrivs närmare igenomförandebeskrivningen.
Gatan ("Ensittarvägen") byggs i en slinga genom området, och
görs 8 meter bred inklusive 1,5 meter gångbana. Utfarten mot
Gamla Mariestadsvägen utformas i rät vinkel för att dämpa biltrafikens hastighet där gatan passerar det nord-sydliga huvudstråket för cykel trafik.

7

För att inte Skaraberg 3:13 skall få sämre tillfartsförhållanden då den reviderade dispositionsplanen genomförs kommer en
ny tillfart att anordnas som ett s k skaft från Ensittarvägen.
område 10
Område 10 kommer att innehålla 16 tomter för styckebyggda och
8 tomter för gruppbyggda småhus. De gruppbyggda husen utformas
som fyra parhus varav minst två sannolikt kommer att byggas
med sluttningsvåning (suterräng). Samtliga tomter nås från en
8 meter bred gata ("Stugvägen"), som byggs i en slinga genom
området liksom i område 15.
Av flera skäl är de flesta tomter inom område 10 klart större
än de som nu finns inom Skaraberg. Ett skäl är att många tomt sökande framfört önskemål om större tomter . Ett annat är att
den södra delen av området utgörs aven svag norrsluttning
vilket ger negativa effekter om man bebygger området tätt. Ett
tredje skäl är att kvartersmarken även omfattar mark som inte
är "fullvärdig" tomtmark och som kommer att säljas till ett
lägre pris; det gäller framför allt bullerstörd mark intill
Storsvängen och Stugvägen. I öster skall, helst innan tomterna
säljs, massor läggas upp till en cirka två meter hög vall i
kvarters gränsen , som skydd mot Storsvängen. Även i väster kan
en viss uppfyllnad ske intill Gamla Mariestadsvägen för att ge
bättre förutsättningar för tomterna.
Tillfarten till område 10, Stugvägen, byggs på ett sådant sätt
att den kan användas som tillfart även till "område 9" söder
därom. Sikten vid utfart mot Storsvängen blir god åt vänster
(norr), som är den viktigaste riktningen, men något sämre åt
höger.
VERKSAMHETER
Planen innehåller ett cirka 18.000 kvadratmeter stort område
för kontor, småindustri och andra icke-störande verksamheter
intill E3. Byggnader får uppföras till högst 7 meters byggnadshöjd (fasadhöjd) och en totalhöjd på maximalt nio meter.
Området får ett värdefullt reklamläge alldeles intill E3. Det
öppna läget innebär emellertid, särskilt i områdets norra delar, att höga krav kommer att ställas på tomt och byggnader ur
estetisk synpunkt. Verksamheter som kräver stora utomhusytor
för upplag, fordonsuppställning eller liknande skall hänvisas
till andra industriområden t ex Hästhagen eller Furuskogen.
Mot E3 reserveras en tio meter bred zon för skyddsplantering
på industrifastigheterna, mark som inte får användas för parkering, upplag, körytor eller liknande. För att ge området en
enhetlig karaktär och undvika provisoriska fasadlösningar och
upplagsytor mot E3 skall huvudbyggnader uppföras i gräns mot
skyddsplanteringen.
Läget intill E3 innebär också att skyltar och andra reklaman-
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ordningar inte får utformas så att de äventyrar trafiksäkerheten. I tveksamma fall kommer samråd att ske med vägverket.
FRIYTOR
De allmänna friytorna intill E3 och Storsvängen utgör skyddszoner som kommer att skötas extensivt. Om ägare till intillliggande mark önskar höja ambitionsnivån kan ansvaret efter
särskild överenskommelse överlåtas. Detta styrs dock inte av
detaljplanen. Den med "NATUR" betecknade marken skall liksom i
dag utgöras av skogsmark. Inom parkområdet sydväst om område
10 skall finnas utrymme för en allmän lekplats, motsvarande
den som finns i Skarabergsparkens västra del.
GATOR OCH TRAFIK
Biltrafik
Som nämnts ovan kommer stadsdelens huvudgata, Storsvängen , a tt
byggas vidare norrut för att vid full utbyggnad forma en v id
båge utanför så gott som all bostadsbebyggelse. Enligt denna
plan byggs gatan cirka 350 meter norrut fram till en stor
v ändplan i skogsbrynet. Även då gatan byggs vidare norrut
skall vändplanen finnas kvar, både som vändplan för långa for don och för att dämpa hastigheten på Storsv ängen. Från Storsvängen byggs en mera underordnad gata , "Torpvägen" , västerut
fram till områdena 11 och 15.
Gång- och cykeltrafik
Gamla Mariestadsvägen kommer att utgöra huvudstråk för gångoch cykeltrafik genom planområdet och från de nya tomterna mot
Skara centrum. För de västra delarna av område 15 kommer den
befintliga cykelvägen att utgöra huvudförbindelse söderut.
Till dessa huvudstråk ansluter ett antal mindre gång- och cykelvägar så som framgår av illustrationsplanen. Inom områdena
dvs på lokal gatorna blandas cykel trafiken med biltrafiken.
Busstrafik
Enligt dispositionsplanen för Östra Skaraberg skall en bussgata förbinda Skarabergs västra delar med de östra, för att b u s sen skall kunna köra i en sammanhängande linje runt hela
stadsdelen. Då detaljplan upprättades för delområde 11 sydväs t
om planområdet förutsattes att bussgatan skulle byggas mellan
delområde 15 och vändplanen på Storsvängens västra slinga.
Av flera skäl bedöms det onödigt och olämpligt att bygga en
separat bussgata. I stället bör bussar i tätortstrafik kunna
trafikera en cykelväg mellan vändplanen på Storsvängens västra
slinga och område 15. Cykelvägen görs tillräCkligt bred för
att medge både buss- och cykel trafik men tillräckligt smal och
med så stora nivåskillnader och kurvor att hastigheten med
nödvändighet hålls nere. En sådan lösning förväntas inte in-
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bjuda till obehörig biltrafik, men om sådan trots allt kommer
att förekomma kan det bli aktuellt med fysiska hinder typ
fjärrstyrda eller fjädrande grindar.
STÖRNINGAR
Kontorslokaler o likn
Enligt den bullerberäkning som gjorts i samband med tidigare
utbyggnad av Skarabergs industriområde kan trafikbullret från
E3 ge bullernivåer utomhus på cirka 65 dBA (50 meter från vägmitt). Nybyggnadsreglerna anger inte vilka nivåer som bör godtas, men enligt den äldre "Svensk Byggnorm" bör ljudnivån i
arbetsrum för 1-10 personer inte överstiga 40 dBA. Med treglasfönster som dämpar 27 dBA får kontorslokaler godtagbar
ljudnivå enligt byggnormen även om de förläggs så nära E3 som
byggrätten medger.
Bostäder
Enligt den översiktliga bullerberäkning som bifogas planen kan
bullret från Storsvängen och E3 på de närmast belägna småhustomterna komma att uppgå till cirka 55.2 dBA. Värdet förutsätter att en två meter hög skyddsvall anläggs , och har beräknats
för de tomter som ligger lägst och därigenom är mest utsatta
för buller från den högt belägna E3:an. Beräkningen har inte
tagit hänsyn till att tillkommande industri- och kontorsbyggnader kommer att skärma av del av bullret från E3 varför värdet i praktiken bör bli lägre än det beräknade. Då moderna
treglasfönster normalt isolerar minst 27 dBA bör inomhusvärdena komma att uppgå till högst cirka 28 dBA.
Genom riksdagsbeslut 1981 godkändes vissa riktlinjer för bedömning av trafikbuller. Enligt dessa bör man vid nyplanering
av bostadsområden sträva efter att bullernivån inte överstiger
55 dBA utomhus och 30 dBA inomhus (ekvivalenta dygnsvärden).
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsledningar byggs från anslutningspunkter
sydväst om område 15 och väster om område 10 . Ledningar b y ggs
även från Backstuguvägen upp till Ensittarvägen , varvid ledningarna behöver dras genom en liten del av kvarteret Lidret.
För att nå in i område 10 behövs ett u-område (ledningsområde )
genom det västra kvarteret, och för att kunna bygga vidare
till JK -0mrådet krävs ett u-område även genom det östra kvar1
teret i område 10.
Dagvattenledningar byggs troligen på traditionellt sätt och
ansluts till det kommunala nätet. Möjligheten att infiltrera
och ta hand om regnvatten lokalt har diskuterats och kommer
att undersökas ytterligare, men förutsättningarna är ogynnsam-
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ma i den kompakta leran.
Elektricitet
Planområdet kommer att el-försörjas från tre transformatorstationer: en befintlig strax väster om kvarteret Lidret, en ny i
E-området intill Stugvägen och en befintlig omedelbart norr om
tryckeritomten, öster om Storsvängen. Den sistnämnda kan behöva flyttas till ett nordligare läge inom JK-området men det
behöver inte styras i planen.
Uppvärmning
på grund av den relativt låga exploateringen inom planområdet
kommer fjärrvärmeledningar sannolikt inte att byggas. Denna
fråga avgörs dock i annat sammanhang.
GATUNAMN
Planen innehåller förslag till nya gatunamn inom planområdet.
Enligt beslut i kommunfullmäktige skall gatunamn inom östra
Skaraberg ha anknytning till jordbruket och tillhöra kategorin
"fastighet-boende". Följande är en kort bakgrund till två av
de namn som valts.
Ensittarvägen
Ensittare = den som hade nyttjanderätt till annans mark och på
denna mark ägde ett bostadshus som var godtagbar bostad för
honom och hans familj. Enligt den s k ensittarlagen skulle boningshuset vara uppfört före 1919 för att ge ensittaren rätt
att lösa marken.
Torpvägen
Torp = Jordbruksbostad med tillhörande mark, upplåten under
förutsättning att torparen utför dagsverken åt markägaren.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 18 juni samt reviderad den 20
september och 4 november 1991.
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Ant agen av kommunfullmäktigen den 16 decembe r 1991
Laga kraft den 10 januari 1992
DETALJPLAN FÖR

Skaraberg delområde 10 & 15 mm
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Genomförandebeskrivning
INLEDNING
Detaljplanen innehåller tomter för 28 styckebyggda småhus, 20
parhus-lägenheter och två kedje- eller parhus samt ett cirka
18.000 kvadratmeter stort område för kontor, småindustri etc.
Marken är, bortsett från ett mindre område gatumark, tidigare
inte detaljplanelagd.

TIDPLAN
Ambitionen är att planen antas av kommunfullmäktige i december
1991 och att gator och ledningar byggs i område 10 under vintern. Tomter bör då kunna erbjudas i område 10 under senvintern och våren 1992. Område 15 kommer sannolikt att exploateras cirka ett år senare.
Under vintern 1991-92 avses även Torpvägen och den södra delen
av Storsvängen byggas, vilket innebär att gamla Mariestadsvägen kan stängas för biltrafik söder om Torpvägen. Den norra
delen av Storsvängen byggs troligen senare, beroende på hur
stor efterfrågan blir på J K-tomterna intill E3.
1

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är fem år
från den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen och respektive fastighetsägare är överens kan bygglov enligt planen ges
även efter denna tid.

ANSVARSFÖRDELNING
Kommunen ansvarar för de åtgärder som krävs för att göra småhus- och industrifastigheterna tillgängliga för byggnation. I
detta ingår anläggning och skötsel av all allmän plats som gator, gång- och cykelvägar, park-, natur- och skyddsområden
samt flyttning av luftledningen genom J 1 K-Området. I kommunens
åtagande ingår även att anlägga en skydosvall mellan Storsvängen och område 10.
Samtliga 16 tomter för styckebyggda småhus inom område 10 avses säljas till dem som står i kommunens tomtkö, och bebyggas
i privat regi. Inom område 15 kommer 10 tomter att erbjudas
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tomtkön för att bebyggas med styckebyggda småhus. Planområdets
20 parhustomter förutsättes bebyggas i grupp för att säljas
eller hyras ut oberoende av kommunens tomtkö. De två pareller kedjehustomterna i område 15 bör säljas och bebyggas
gemensamt.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRAGOR
Skaraberg 1:2
Planen innebär en möjlighet att av fastighetens södra del och
del av kommunens mark bilda en ny småhusfastighet. Den tomtindelning som visas på plankartan är emellertid endast en ickebindande illustration, som inte avses genomföras förrän ägaren
till Skaraberg 1:2 begär detta. så länge denne motsätter sig
ändrade fastighetsgränser kommer marken mellan cykelvägen och
Skaraberg 1:2 att ligga kvar som kommunägd skogsmark.
Skaraberg 3:13
Planområdets gräns har på fastighetsägarens begäran lagts cirka 2 meter söder om den södra gränsen på Skaraberg 3:13, vilket innebär att fastigheten skall utökas cirka 2 meter söderut. Med y betecknad mark skall tillföras fastigheten f ö r att
möjliggöra tillfart och Va-anslutning från Ensittarvägen. Marken överlåts kostnadsfritt av kommunen och avses utgöra tillfart endast till Skaraberg 3:13. Marken kan nyttjas som tillfart även till fastigheterna väster därom men detta styrs inte
av planen utan förutsätter en särskild överenskommelse mellan
berörda fastighetsägare. Nuvarande utfart från fastigheten berörs inte av planen och kan antingen behållas eller läggas
igen.
Skaraberg 3:3
Planen förutsätter att den sydligaste delen av Skaraberg 3:3 ,
huvudsakligen i enlighet med dispositionsplanen fÖL Östra Skaraberg, överförs till allmän platsmark och tas i anspråk som
gata. Som kompensation kan fastigheten sannolikt utökas mot
väster, men detta bör avvakta planläggning av område 13 & 14.
Marken norr om Skaraberg 1:2
Marken mellan Skaraberg 1:2 och 3:13 skall bebyggas med två
lägenheter i form av ett parhus, två kedjehus eller liknande.
Att marken bebyggs och Va-ansluts på avsett sätt bör säkerställas i ett köpe- eller exploateringsavtal med köparen / exploatören. Marken behöver inte nödvändigtvis delas i två fastigheter men om så sker skall man särskilt bevaka att den norra fastigheten får en godtagbar tillfart.
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VA-FRAcOR
Skaraberg 1:2
Till Skaraberg 1:2 hör i dag en egen avloppsanläggning, med
trekammarbrunn i fastighetens sydvästra hörn. Avloppsvattnet
infiltreras eller leds till diket i väster. Huruvida anläggningen kan behållas eller ej avgörs inte i planen och påverkas
i princip inte av planläggningen. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som bedömer huruvida anläggningen är en sanitär
olägenhet, och om så är fallet kan nämnden kräva att den tas
ur bruk varvid fastigheten tvingas till en annan lösning, t ex
en kommunal anslutning. Ersättningsfrågorna i ett sådant fall
regleras bl a i Va-lagen §16.
Inkoppling till kommunens va-nät är en förutsättning för att
kunna bilda fastigheten omedelbart söder om Skaraberg 1:2.
Till Skaraberg 1:2 hör även en djupborrad brunn. Planläggningen innebär att fastigheten erbjuds anslutning till det kommunala vattenledningsnätet, och en anslutningspunkt anordnas i
fastighetsgränsen. Om fastighetsägarna inte önskar någon anslutning kommer kommunen inte att tvinga fram någon sådan . För
att i efterhand kunna bedöma om kommunens exploateringsarbeten
påverkat vattenkvaliten bör kommunen bekosta en provtagning av
vattnet.
Skaraberg 3:13
Avlopp från Skaraberg 3:13 infiltreras i dag i skogsmarken på
Skaraberg 1:1 sydost om fastigheten. Eftersom planen omöjliggör detta skall kommunen bygga och bekosta erforderliga Vaservisledningar från en anslutningspunkt i Ensittarvägen, samt
även iordningställa en körbar grusad infart på den med y betecknade marken. Ansvaret för ledningarna övergår omedelbart
efter färdigställandet till fastighetsägaren varvid sedvanliga
anslutningsavgifter tas ut.
MARKPRISER
Den tio meter breda zon inom delområde 10 som ligger närmast
Storsvängen utgör på grund av störningarna från gatan inte
fullvärdig tomtmark, varför priset skall vara lägre än normalt
tomtpris. Marken skall bl a innehålla en bullervall, och utgör
del av det "korsprickade" området på plankartan.
PLANEKONOMI
Som underlag för bedömning av områdets kostnadstäckning har
följande överslagsmässiga kostnader tagits fram. Någon fullständig kalkyl har ännu inte gjorts.
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utbyggnad av gator och ge-vägar, inkl ge-väg och tunnel till
Liljedalsgatan söder om Brogårdsvägen .............. S.200.000:Anläggning av parkområde och lekplats ................ lSO.OOO:Iordningställande av skyddsområde mot E3 .............. S0.000:FastighetsregLeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000:Ingångsvärde mark (ca Il ha) 20 krjkvm ............. 2.200.000:Administration, projektering, utsättning mm ca 13% ... 700.000 : VA och el ingår inte i en kalkyl eftersom anslutningsavgifter
vid full utbyggnad skall täcka kostnaderna. Kostnaden för detaljplanearbetet skall täckas av planavgiften som tas ut vid
bygglovgivning. Kostnaderna för huvudgång- och cykelvägar samt
tunneln under Brogårdsvägen skall fördelas på alla nya områden
inom östra Skaraberg, inte enbart detta planområde.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprättad den 18 juni samt reviderad den 20
september och 4 november 1991.

~a~2 __
Ösien And: t ;son
stadsarkitekt

Q~
Erik Westlin
planarkitekt
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Gällande detaljplan

Ändringens innebörd

För området gäller detaljplan för Skaraberg
delområde 10 & 15 mm, lagakraftvunnen
den \O januari 1992 (se karta på föregående sida). För marken söder därom gäller
detaljplan för Skaraberg delområde Il,
lagakraftvunnen den 10 januari 1989.

Planändringen innebär att kvarteret Visthuset samt den norra delen av kvarteret Lidret
far delas i sammanlagt sex tomter för fiiliggande småhus. Tomterna blir relativt stora,
mellan 1180 och 1440 m2, vilket både bör
motsvara efterfrågan och göra det lättare
att hantera de stora nivåskillnaderna inom
tomterna.

Då gällande plan upprättades, ansågs denna
mark lämpligare för parhusbebyggelse än
för styckebyggda småhus. För det första
eftersträvades en blandning av hustyper och
upplåtelseformer inom denna del av Skaraberg. F ör det andra valdes en relativt hög
exploatering, för att så många som möjligt
skulle få tillgång till attraktiva sluttningslägen med utsikt över landskapet eller direktkontakt med naturmarken. För det tredje
innebär de stora nivåskillnaderna att stora
massomflyttningar krävs, vilket underlättas
om området bebyggs som gruppbebyggelse.
Slutligen bedömdes efterfrågan finnas på en
billigare typ av småhusboende än traditionella enbostadshus.
Skäl för att ändra detaljplanen
Sedan gällande detaljplan upprättades 1991
har förutsättningarna ändrats betydligt. Den
. efterfrågan och de lånevilllkor som nu gäller, tyder på att det kan dröja mycket länge
innan området bebyggs med parhus. Risken
finns att det blir ett igenvuxet och kanske
skräpigt restområde, som blir en negativ
belastning för den omgivande bebyggelsen.
Efterfrågan på tomter för enskilt byggande
är generellt sett mycket låg, men stadsarkitektkontorets bedömning är att en viss efterfrågan trots allt finns på tomter för relativt stora, styckebyggda småhus.
Sammanlagt finns 34 planlagda men obebyggda parhustomter på Skaraberg. För att
anpassa kommunens tomtutbud till efterfrågan, bör ett antal av dem göras om till
tomter för styckebyggda småhus.

Byggnadshöjd och taklutning
Bestämmelserna om högsta tillåtna byggnadshöjd ändras inte. För att undvika
missförstånd bör emellertid följande förtydliganden av PBL:s regler göras. Byggnadshöjd för huvudbyggnad skall räknas från
fastighetsgränsens medelnivå intill gatan.
Byggnadshöjd för uthus skall, om ingen del
av uthuset ligger på mark som endast får
bebyggas med uthus, räknas från gatans
nivå vid fastighetsgränsen mitt för uthuset.
I annat fall skall byggnadshöjden räknas
från markens medelnivå runt uthuset.
Bestämmelsen om taklutning ändras inte.
Taklutningen skall vara mellan 14 och 27
grader.
Ledningssystem
Ledningsnät för va och el har redan byggts
ut i området, varvid anslutningar förberetts
för tolv fastigheter. Planändringen innebär
att hälften av dessa anslutningar måste
stängas.
Underskrift
Detaljplaneändringen är upprättad den 29
oktober 1996.

Östen Andersson
stadsarkitekt

Stadsarkitektkontoret Skara

Erik Wesdin
planarkitekt

MrrAGEN AV BYGGNADSNjIMNDEN DEN
2 DECEMBER 1996
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LAGA KRAFf DEN
3 JANUAPI 1997

Ändring av detaljplan för

Kvarteret Visthuset och del av kvarteret Lidret
i Skara tätort, Skara kommun

Tillägg till plan bestämmelser
BESTÄMMELSER

BESTÄMMELSER SOM TILLKOMMER:

ATT GÄLLA:

Placering

Placering

In": --

~l

J

--

Huvudbyggnad skall, med gavel
eller långsida, placeras intill förgårdsmarken och minst 4,5 m från
fastighetsgräns. Uthus eller annan
gårdsbyggnad rar placeras intill en
meter från gräns mot grannfastighet oavsett om den utförs fristående eller sammanbyggd med
huvudbyggnad. Uthus eller garage som inte sammanbyggs med
huvudbyggnad får sammanbyggas
två och två i gemensam gräns.

Utformning .

~I; ~

J

SOM

UPPHÖR

Huvudbyggnad skall placeras
minst 3 m från den gräns mot
grannfastighet där den inte är
sammanbyggd med annan huvudbyggnad. Uthus eller annan
gårdsbyggnad får sammanbyggas
två och två i gemensam gräns
eller placeras intill en meter från
gräns mot grannfastighet.
Utformning

~~~u~

Endast parhus.

Administrativ bestämmelse

Endast friliggande hus.
Genomförandetiden slutar fem år från den
dag planen vunnit laga kraft.

Administrativ bestämmelse

Genomförandetiden slutar fem år från den
dag planändringen vunnit laga kraft.
Underskrift

Detaljplaneändringen är upprättad den 29
oktober 1996.

Östen Andersson
stadsarkitekt

Stadsarkitektkontoret Skara

Erik Wesdin
planarkitekt

ANTAGEN AV BYGGNADSNi\i\INDEN DEN
2 DECFMBER 1996
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LAG~

KFAFf DEN
3 JANUARI 1997

Ändring av detaljplan fOr

Kvarteret Visthuset och del av kvarteret Lidret
i Skara tätort, Skara kommun

Tillägg till genomförandebeskrivning
Inledning
Sedan den l juli 199 l har plan- och bygglagen gett begreppet "Ändring av detaljplan" en annan innebörd än tidigare. Ändring av detaljplan innebär numera att den
ursprungliga planen består, och skall läsas
tillsammans med de tillkommande handlingarna. Denna ändring upprättas och
hanteras i enlighet med detta.
Förfarande
Ändringen är av begränsad betydelse och
bedöms sakna intresse för en bredare allmänhet. Den kommer därför att hanteras
enligt ett enkelt förfarande enligt PBL 5:28
vilket innebär att den inte ställs ut, utan
skickas direkt till dem som kan vara berörda av den. Ambitionen är att planen antas
av byggnadsnänrrnden den 2 december
1996.
Fastighetsbildning
Planändringen förutsätter att kvarteret
Visthuset, samt den del av kvarteret Lidret
som omfattas av ändringen, delas i tre fastigheter vardera dvs sammanlagt sex fastigheter. Se karta på nästa sida.

av
servisledningar,
uppskattningsvis
45 .000:- kronor. Vidare blir intäkterna från
anslutningsavgifter ca 240.000:- kronor
lägre än beräknat. Alternativet är emellertid
att inte få några intäkter alls, så länge området ligger obebyggt. För vaIje tomt som
säljs, får kommunen med nuvarande tomtpris en intäkt på mellan 100.000:- och
150.000:- kronor. Om planändringen
medför att någon eller några familjer flyttar
till Skara, kan pluskontot i form av ökade
skatteintäkter naturligtvis bli mycket stort.
TomtfOrsäljning
Tomterna kommer, i enlighet med Skara
kommuns fastlagda rutiner, först att erbjudas till dem som är anmälda till den kommunala tomtkön.
Planhandlingar
Av praktiska skäl bör man, på den karta
som tillhör gällande detaljplan, med t ex
röd farg lägga in de revideringar som denna
planändring innebär. På kartan bör även
finnas en hänvisning till denna planändring.
Underskrift
Detaljplaneändringen är upprättad den 29
oktober 1996.

Allmänna ledningar
Planändringen innebär att vissa servisledningar måste stängas, "proppas", se pIanbeskrivningen. Proppningen kommer att genomföras efter hand som tomterna säljs.

.
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sten Andersson
stadsarkitekt

Kostnader
Planändringen medför att tekniska nänrrnden
får kostnader för stängning och ombyggnad

Stadsarkitektkoncoret Skara

Erik Westlin
planarkitekt

ANTAGEN AV BYGGNADSNÄMNDEN DEN
2 DECE'-1BER 1996
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LAC,A KRAFT DEN
3 JANUARI 1997
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Ändring av detaljplan för

Kvarteret Visthuset och del av kvarteret Lidret
i Skara tätort, Skara kommun

Tillägg till plan beskrivning

\

NATUR

+
Område som omfattas av plantIndringen, redovisat på 1991-92 års detaljplan

Handlingar
Detaljplanen utgörs av detta "tillägg" till
gällande planbeskrivning, samt tillägg till
planbestämmelser och genomförandebeskrivning. Till planändringen hör en separat
fastighetsförteckning.

Ändringens syfte
Planändringens syfte är att den mark, som i
gällande detaljplan reserverats för sex parhus med sammanlagt 12 lägenheter, i stället
skall kunna bebyggas med sex friliggande
småhus.

Förutsättningar
Planändringen omfattar hela kvarteret Visthuset samt den notra delen av kvarteret
Lidret, totalt cirka 7.600 m2 Gångvägen
mellan de båda kvarteren berörs inte.

Det aktuella områdets

Stadsarkitektkontoret Skara

