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JlJ\t agen av kornmWlfu1lmäktige den 19 oktober 1992
Laga kraft den 18 november 1992
DETALJPLAN FÖR

L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm)
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning

HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser och illustration, denna beskrivning samt en genomförandebeskrivning.
Till planen hör en separat grundkarta, en fastighetsförteckning och en samrådsredogörelse.
INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat ett förslag till detaljpIen för nya flerbostadshus intill Lilla Hindsbo i nordvästra
Skara. Planen innebär i korthet följande.
l. Längs Sanfrid welinsgatans västra sida byggs två parhus
med sammanlagt fyra lägenheter.
2. Väster och öster om Lilla Hindsbos nuvarande trädgård
byggs fyra tvåvånings flerbostadshus med totalt cirka 24
nya lägenheter. Nuvarande alle används som tillfart från
Linnegatan.
3. Kommunens plantskola öster och väster om Lilla Hindsbo
flyttas.
4. Marken mellan Sanfrid Welinsgatan i öster och befintlig
granhäck i väster tas i anspråk som kvartersmark.
5. En tidigare rätt att bygga daghe~l i parkens nordvästra del
tas bort.
6. Som kompensation för att parkmark tas i anspråk för nybebyggelse skall en del av intäkterna från markförsäljningen
användas för att göra Drysans dalgång mera tillgänglig och
användbar som natur- och strövområde. En enkel gångväg anläggs nere i dalgången.
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Planeringsförutsättningar:
PLANOMRADETS LÄGE OCH OMFATTNING
Planområdet utgörs av det område i nordvästra Skara som begränsas av kvarteret Träjonet i väster, Linnegatan i norr,
Sanfrid \,elinsgatan i öster och Drysan i söder .

.... ·/!=dp=t-'-'Ir=~

Plancmrådets l

och omfat

MARKÄGOFÖRHALLANDEN
Daggkåpan 1 ägs av Hardbergssons Byggnads AB. All övrig mark
inom planområdet ägs av Skara kommun.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Planområdet berörs inte av någon aktuell plan.
Detaljplaner
För mark inom och intill planområdet gäller de stadsplaner som
framgår av sammanställningen och kartan nedan.
Inom planområdet:
B 200 Stadsplan för del av stg 468 (L:a Hindsbo), fastställd
den 26 november 1965.
B 253 Ändrad och utvidgad stadsplan för del av stg 472 Hederstorpet, stg 468 mm (mellan kv Kabbelekan och väg 47),
fastställd den 14 september 1976.
B 272 Ändrad stadsplan för området väster om kvarteret Daggkåpan, fastställd den 10 april 1980.

3

Utanför planområdet:
B 160 Andrad och utvidgad stadsplan för del av Lilla Hindsbo
mm, fastställd den 11 augusti 1960.
B 175 Stadsplan för Hindsberg (stg 469) mm och ändring av
stadsplanen för kvarteren Gladan och Korpen, fastställd
den 12 juli 1962.

I

,l.- -------

Enligt plan B 200 skall Daggkåpan l användas som bostadsfastighet, och enligt B 272 skall ett cirka 4000 m' stort markområde tas i anspråk som daghemstomt. I övrigt skall marken
inom planområdet användas som parkmark. För samtliga planer
har den s k genomförandetiden enligt PBL (Plan & Bygglagen)
5:5 utgått.
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 14 maj 1991 åt
byggnadsnämnden att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse
inom kvarteret Daggkåpan och omgivande parkområden. Sedan
stadsarkitektkontoret bl a låtit genomföra nrundundersökning
och haft förberedande samråd med ägare till intilliggande fastigheter gav man den 19 november 1991 byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan.
NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN

Lil,la Hindsbo
Mitt i planområdet ligger det bostadshus som tidigare var huvudbyggnad i gården Lilla Hindsbo. Byggnadsnämnden har nyligen
beviljat bygglov för att bygga om huset till fyra lägenheter.
Inom trädgården, som ligger mellan bostadshuset och Drysans
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dalgång, finns ett antal mycket stora och vackra träd bl a en
ek och ett par bokar.
Plantskolan
Marken öster om Daggkåpan l används av kommunen som plantskola
dvs en odling där man driver upp träd och buskar för senare
utplantering i kommunens parker och grönområden. Även en del
av marken väster om Lilla Hindsbo används sedan något år som
plantskola.
Övrig vegetation
Inom planområdet finns två dubbla och relativt täta granhäckar, en intill Sanfrid Welinsgatan och en cirka 40 meter väster om Daggkåpan l. I planområdets nordöstra del finns en dunge med fullvuxna träd och i övrigt finns spridda, stora träd i
parken. Intill kvarteret Träjonet finns en relativt tät ridå
av björk. En alle leder från Linnegatan fram till Lilla Hindsbo. Drysans dalgång i söder utgörs av naturmark med många stora träd. Från slänterna sipprar grundvatten och dagvatten
fram, och de lägre partierna är ganska blöta och svårframkomliga.
Markförhållanden
En geoteknisk undersökning har gjorts av markförhållandena i
Sanfrid Welinsgatans förlängning söderut. Enligt den består
jorden, under ett 3-4 dm tjockt ytskikt, av flera meter tjock
lera. Stabiliteten bedöms som god, men slänter bör inte göras
brantare än 1:3. Byggnader bör inte placeras närmare Drysan än
30-40 meter.
Övrigt
En kommunal lekplats och en stor transformatorstation ligger
intill korsningen Linnegatan - Sanfrid Welinsgatan. Från en
bank över Drysans dalgång leder en gång- och cykelväg norrut
genom planområdets västra del upp till Linnegatan. I dalgången
finns er.dast enkla upptrampade stigar.
.
Planområdet störs inte av biltrafik i någon nämnvärd omfattning. Linnegatan fungerar som huvudgata men har ingen genomfartstrafik, och Sanfrid Welinsgatan är en lokalgata med ganska begränsad trafik.

5

Detaljplanens innebörd:

Hindsbo är Skaras mest småhus dominerade stadsdel, och det vore
värdefullt med ett mera varierat bostadsutbud. Planens huvudsyften är dels att skapa förutsättningar för att bygga flerbostadshus i stadsdelen, dels att få ekonomiska resurser för att
förbättra Drysans dalgång som strövområde .
BYGGRÄTTEN FÖR DAGHEM TAS BORT
Planen utgår från att det inte ens på lång sikt finns förutsättningar för ett traditionellt kommunalt daghem inom Hindsbo-området. Den tidigare byggrätten för daghem tas därför
bort.
NY BEBYGGELSE
All mark mellan Sanfrid Welinsgatan i öster och den västra
granhäcken tas i anspråk som kvartersmark. Intill Sanfrid Welinsgatan och söder om den nuvarande träddungen byggs två parhus med sammanlagt fyra lägenheter. Parhusfastigheterna får
infart från Sanfrid Welinsgatan och en skyddad trädgårdssida
mot väster. Tillåten byggnadshöjd är 4,5 meter vilket medger
envåningshus med s k förhöjt väggliv.
på ömse sidor om Lilla Hindsbos nuvarande trädgård byggs fyra
nya tvåvånings flerbostadshus med sammanlagt cirka 24 lägenheter. De nya husen skall, trots att de i realiteten blir större
än det nuvarande bostadshuset, visuellt underordna sig detta.
Detta möjliggörs framför allt av att tillfarten sker norrifrån
via den nuvarande allen vilket framhäver Lilla Hindsbo. Taknocken på de nya husen får inte ligga högre än det gamla husets, och deras fasader skall delas upp i mindre enheter. Även
de höga träden kommer sannolikt att bidra till att byggnaderna
inte blir dominerande.
Omedelbart norr om husgruppen anordnas gemensam parkering för
det befintliga och de fyra nya husen. Två sop- och förrådshus
föreslås bilda en symmetrisk "port" till området. Från parkeringarna leder körbara gångvägar fram till de nya entreerna,
som , alla vänder sig mot den gemensamma gården. Gångvägarna
skall vara körbara för utryckningsfordon o likn, men i övrigt
inte användas för biltrafik. Gångavståndet från parkeringen
till de längst bort liggande entreerna kommer att uppgå till
cirka 65 meter vilket bör vara godtagbart med tanke på de miljökvaliteer bostäderna får .
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FRIYTOR
Plantskolan
Detaljplanen förutsätter att kommunens plantskola flyttas. Ett
nytt läge har diskuterats i direkt anslutning till Bernstorps
koloniområde väster om Skara.
Parkmark
Planen innebär att marken väster om den västra granhäcken och
norr om de föreslagna parkeringarna skall utgöra allmän park,
vilket i praktiken inte innebär någon större förändring eftersom detta i huvudsak är den mark som i dag används som park.
Om man jämför planförslaget med gällande stadsplaner "försvinner" emellertid cirka 6000 kvadratmeter planlagd parkmark
(plantskolan samt marken mellan Lilla Hindsbos trädgård och
den västra granhäcken) medan cirka 4000 kvadratmeter park
"tillkommer" (den planerade daghemstomten).
Drysans dalgång
Som kompensation för att planlagd parkmark tas i anspråk för
bebyggelse förutsättes en del av intäkterna från markförsäljningen användas för att göra Drysans dalgång mera användbar
och tillgänglig som ströv- och lekområde. I första hand skall
en enkel grusad gångväg anläggas, som från cykelvägen i väster
leder ned i dalgången och följer dess norra sida fram till cykelvägen vid Björn Smeds gata i öster. Att kunna vandra nere i
dalgången ger en helt annan naturupplevelse än att t ex gå
längs cykelvägen söder om Drysan. Vissa röjnings- och nyplanteringsåtgärder bör ske, men tanken är inte att göra om dalgången till park utan att bevara och förstärka dess karaktär
som naturområde. Ett förslag till åtgärder i dalgången har utarbetats i samarbete mellan gatukontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och stadsarkitektkontoret.
Kommunfullmäktige har i mars 1992 behandlat en motion om att
försköna Drysans dalgång. Om det ovannämnda" åtgärdsförslaget
genomförs kommer motionens intentioner i huvudsak att uppfyllas.
TRAFIK

Som nämnts ovan kommer infarten till de fyra nya flerbostadsatt gå via den nuvarande allen från Linnegatan. Linnegatan består av två enkelriktade körbanor med en cirka tolv meter bred trädplanterad och gräsbevuxen mittremsa. Eftersom det
vid infarten inte finns någon passage över mittremsan måste
bilister österifrån köra fram och vända vid Anders Knös gata
innan de kan köra in i allen. Detta bör vara godtagbart, men
hus~n
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om stora olägenheter mot förmodan skulle uppkomma kan en ny
passage anordnas över mittremsan vid infarten til Lilla Hindsbo.
TEKNISK FÖRSÖRJNING

Det finns två olika förslag till lösning av VA-försörjningen.
Det ena innebär att hela planområdet ansluts österut till nuvarande ledningar i Sanfrid Welinsgatan, det andra att det ansluts till befintliga ledningar i planområdets sydvästra del.
Den pågående projekteringen tyder hittills på att det förstnämnda alternativet är klart bäst framför allt ur ekonomisk
synpunkt.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprättad den 20 mars samt reviderad den 25
maj och 9 september 1992. Revideringarnas innebörd framgår av
samrådsredogörelsen respektive utlåtandet efter utställningen.

1!:!::.;~~
stadsarkitekt

Erik Westlin
planarkitekt
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av kommunfullmäktige den 19 oktober 1992
Laga kraft den 18 novembe r 1992

.~1tagen

DETALJPLAN FÖR

L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm)
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Genomförandebeskrivning

INLEDNING
Planens syfte är att skapa byggrätt för nya flerbostadshus och
parhus vid Lilla Hindsbo samt få ekonomiska resurser för att
iordningställa Drysans dalgång.
TIDPLAN
Ambitionen är att planen vinner laga kraft under vintern 199293. Avgörande för när byggstart kan ske är när plantskolan
flyttats, vilket beräknas till tidigast våren 1993.
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och ä r fem år fr å n
den dag planen vinner laga kraft. Om kommunen och respektive
fastighetsägare är överen s k an byggnation enligt planen s ke
även efter denna tidpunkt.
ANSVARSFÖRDELNING
Huvudregeln är att kommunen ansvarar för och bekostar alla åtgärder inom allmän platsmark medan respektive fastighetsägare
har ansvar för kvartersmarken. Vissa preciseringar och kompletteringar framg å r av det följande.
Infarten från Linnegatan till Daggkåpan l utgör kvartersmark
men skall oavsett detta, i den del som betecknats x, hållas
tillgänglig för allmän gångtrafik.
Kommunen ansvarar för att plantskolan flyttas innan exploateringen påbörjas.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Planen förutsätter att Daggkåpan l utökas till att även omfatta de nya byggrätterna väster och öster därom samt infartsvägen från Linnegatan. Parhusen intill Sanfrid Welinsgatan bör
ligga på en eller flera andra fastigheter.
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LEDNINGSRÄTTER
Befintliga elkablar omedelbart söder om Linneg atan föruts ä ttes
ligga kvar inom den med u betecknade marken. Då marken säljs
bör ledningsrätt inskrivas.
I marken omedelbart väster om och parallellt med Sanfrid Welinsgatan ligger kablar för el (lågspänning) och tele. Huruvida kablarna skall ligga kvar eller flyttas bör avgöras vid
husprojekteringen, då kostnaderna för en flyttning kan vägas
mot nackdelarna med att ha ledningarna kvar på kvartersmark.
Då marken säljs skall antingen ledningsrätt säkerställas eller
kostnaderna för en flyttning bakas in i markpriset. Detta gäller i första hand elkablarna. För telekablar gäller särskild
uppgörelse som normalt innebär att televerket kostnadsfritt
flyttar sina kablar.
PLANEKONOMI
Följande översiktliga ekonomiska sammanställning utgör början
till en ekonomisk kalkyl, men siffrorna är ännu mycket osäkra.
1. Intäkter (Markförsäljning)
2

Planen innehåller cirka 12.000 m kvartersmark med samman lagd
2
byggrätt cirka 3.500 m (bruttoarea BTA). Av detta äger kommu2
2
nen cirka 9.000 m , med cirka 3.200 m byggrätt BTA. Priset på
marken avgörs inte i planen, men som räkneexempel används två
2
olika markpriser: 100 och 175 kronor per m :
2

9.000 m

å 100 (175) kr . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000:- ( 1.575 .000 : -)

2. Utgifter
Flyttning o nyetablering av plantskola . . . . . . . . . . . . . 400.000:Busk- och trädplantering i parken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000:Om- och nybyggnad av gångväg i dalgången . . . . . . . . . . . 175.000:Markarbeten, plantering mm i dalen ....... 60.000:- (735.000:-)
Grundundersökning .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 15.000:Planarbete som ej täcks av planavgift ..... ·. . . . . . . . . 100.000:S:a 900.000:- (1.575.000:-)
Det ekonomiska utrymmet för insatser i dalgången (inklusive ny
gångväg 175.000:-) varierar alltså mellan 235.000:- och
910.000:- kronor om markpriset varierar mellan 100 och 175
2
kronor per m • Intäkter och utgifter för VA-anläggningar tillhör V.a -verket och påverkar inte kalkylen.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 20
ma~JI O~h 9 ~'::Jmber 1992.
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____
Öst~nder son
stadsarkite t

m"g;,~c den
Erik Westlin
planarkitekt
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