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Följande galler inom områden med nedanstående beteckningar. Dar beteck-II
ning saknas galler bestammeIsen inom hela planområdet . Endast angiven
anvandning och utformning ar tillåten.
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MARKANVÄNDNING (Allman plats)
Gata som ingår ilokalnatet.
IL-GlTA
Gång- och cykeltrafik. Darutöver kan medges sådan
I GC-~AG 1
distributionstrafik som ar förenlig med en god
boendemiljö och trafiksakerhet.
UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Föreskriven höjd över nollplanet.
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MARKENS ANORDNANDE
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, Ett hinder skall göra det omöjligt
" för personbilar att från Hökaregatan
köra in på cykelvägen.
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Lösningen förutsätter att nuvarande
____ entre till skolans lågstadium stängs,
och att cykelparkeringen
flyttas.
-.
: ""

5

o

lO

20

30

40

50

.
.

Genomförandetiden slutar fem ar fran den dag planen vunnit laga kraft.
Den tomtindelning som fastställdes den 22 november 1966 upphör att
galla för den del av Fasanen 7 som utgör allmän plats.
OVRIGT
Grundkartan är ett utdrag ur Skara kommuns digitala primarkarta.
Utdrag ur gallande detaljplan ingar i planbeskrivningen.
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gångbana anläggs längs gatans södra
. sida, från vändplanen i väster till
Garvaregatan i öster.
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Linje på kartan ritad 3 mm utanför planområdets
grans.
Anvandningsgrans.
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DETALJPLAN FÖR

Tillfart till Mariebergsskolan
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan, en samrådsredogörelse samt
en genomförandebeskrivning. Till planen hör en fastighetsförteckning.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdets läge och omfattning
Planen omfattar Hindsbogatans förlängning västerut från Garvaregatan till Hökaregatan. I planområdet ingår även den korta
cykelväg som förbinder Hökaregatans vändplan med cykelvägen
vid skolan, samt en mindre del av fastigheten Fasanen 7. Med
undantag av Fasanen 7, som är privatägd, ägs all mark inom
planområdet av Skara kommun.
För större delen av planområdet gäller stadsplan för kvarteren
Valhall och Verdandi mm, faststä l ld den 28 juni 1966. Enligt
den skall Hindsbogatans förlängning väster om Garvaregatan utgöra park. Norr om Hindsbogatans förlängning gäller stadsplan
för delar av Hindsberg mm, fastställd den 28 november 1964. I
den är cykelvägen vid Hökaregatans vändplan redovisad som
park. För Mariebergsskolan gäller stadsplan för kvarteret Vallen mm, fastställd den 19 november 1971.
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utdrag ur 1966 års stadsplan
SKÄL FÖR ATT UPPRÄTTA NY DETALJPLAN
Sedan länge utgör trafiksituationen vid Mariebergsskolan ett
stort och mycket svårlöst problem. All biltrafik till skolan
kommer från Hindsbogatan i öster. För personbilar har en provisorisk vändplan relativt nyligen anordnats, men för större
distributions fordon finns det inte utrymme framme vid skolan
för att vända utan backning. Backning sker därför alldeles intill skolans cykelparkering, och på en cykelväg som är både
huvudstråk för allmän cykeltrafik och viktigaste tillfart för
elever som går eller cyklar till skolan. En sådan situation är
naturligtvis synnerligen otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Den som med bil skall lämna elev vid skolan kör i dag fram
till vändplanen, vänder och ställer upp bilen längs gatans
södra sida. Körbanan är här knappt sex meter bred vilket betyder att det är trångt för bilar att mötas samtidigt som bilar
står parkerade. Gångbana saknas varför gräsmattan trampas sönder av dem som kliver ur bilarnas högra sida.
Eftersom gångbana saknas på gatans södra sida är fotgängare
främst hänvisade till gatans norra sida. på vintern snöröjs
denna gångbana dåligt vilket medför att skolbarnen ofta går
ute i körbanan.
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Ett annat problem är att den fysiska utformningen inte tillräckligt tydligt visar vilka ytor som är avsedda för biltrafik, och vilka som i första hand skall användas av fotgängare
och cyklister. Miljön på skolans norra sida präglas fortfarande av den landsväg som gick här tills för några decennier sedan. Detta bidrar till att alltför många bilister anser sig ha
rätt att köra in på det område som skall vara bilfritt.
DETALJPLANENS INNEBÖRD

Alternativa lösningar
För att lösa problemet med backande lastbilar har följande
möjligheter diskuterats:
- Mindre distributions fordon, med behov av mindre vändradier.
Förslaget har visat sig orealistiskt att genomdriva i ett
enstaka fall som detta. För att få de stora distributionsföretagen att övergå till mindre fordon krävs gemensamt agerande från många kunder. Att övergå till mindre fordon för
kommunens transporter skulle innebära stora fördyringar.
- Absolut förbud mot oövervakad backning. All backning övervakas av person utanför lastbilen. T ex kan skolpersonal anropas från lastbil via mobiltelefon. Förslaget visade sig
alltför svårt att organisera.
- Cirka 120 kvadratmeter av Fasanen 7 löses in för att ge
plats åt vändplan. Förslaget innebär ett mycket stort ingrepp i den privatägda fastigheten, och kräver bl a att den
höga oxelhäcken tas ner helt. Dessutom blir den färdiga lösningen inte perfekt eftersom cyklister leds ut "mitt i"
vändplanen vilket ger vissa kollisionsrisker.
- Omfattande ombyggnad av skolan, och vändplan på Skaravallen.
Ekonomiskt och funktionellt orealistiskt förslag, som dessutom skulle spoliera en bollplan.
- Distributionsfordon tillåts köra in till skolan via Hökaregatan. Den enligt stadsarkitektkontoret enda återstående
möjligheten. Dess innebörd och konsekvenser beskrivs i det
följande.
Föreslagen lösning
Planen innebär att distributionstrafik får lov att från Hökaregatan köra in på den cykelbana som leder fram till skolan.
Fordonen svänger upp till vänster på Hindsbogatans förlängning, och stannar för lossning vid körvägens södra sida. Efter
lossningen fortsätter fordonet österut, via en vändplan för
personbilar och ut mot Hindsbogatan.
För att underlätta svängningen då lastbilar skall köra ut på
cykelstråket vid skolan bör en liten del av Fasanen 7 tas i
anspråk som körväg.
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För att undvika påkörningsrisker skall fysiska hinder tvinga
fotgängare och cyklister att inte gå och cykla för nära de
siktskyrnmande häckar som står i fastighetsgränserna. Ett hinder skall göra det omöjligt för personbilar att från Hökaregatan köra in på cykelvägen. Det sistnämnda hindret kan lämpligen utgöras aven stor fastgjuten sten som en personbil skulle
fastna på men som en lastbil, med sin högre frigång under
hjulaxlarna, kan passera.
Lösningen förutsätter att nuvarande entre till skolans lågstadium stängs, och att cykel parkeringen flyttas längre västerut.
Den kommer enligt förslaget att delvis ligga på allmän platsmark vilket förutsätter särskild uppgör~lse med gatukontoret.
på sikt bör nuvarande körbana norr om skolan höjas till samma
nivå som gångbanorna.
Planen innebär att nuvarande vändplan för personbilar permanentas. Fysiska hinder t ex betongpollare ersätter nuvarande
järnrörshinder. Även p-platserna öster därom, på gatans södra
sida, permanentas. För att få en bra lösning behöver gatan
breddas något strax öster om vändplanen. En gångbana anläggs
längs gatans södra sida , från vändplanen i väster till Garvaregatan i öster där den ansluter till befintlig gångbana.
De föreslagna arbetena innebär inte att några allmänna ledningar eller kablar behöver flyttas.
Planens konsekvenser bl a för miljön
Planens stora fördel är förbättringen av trafiksäkerheten då
lastbilar skall lossa eller lasta vid skolan. En annan fördel
är att övrig biltrafik på området norr om skolan förutsättes
minska kraftigt. Planens stora nackdel är att distributionsfordonen behöver använda bostadsgatan Hökaregatan för att nå
skolan. Antalet distributionsfordon på Hökaregatan kan uppskattas till 1-2 per dag.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 24 april och reviderad den 7 juni
1995. Revideringens innebörd framgår av samrådsredogörelsen.
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Genomförandebeskrivning

Planens syfte är att förbättra trafiksäkerheten vid Mariebergsskolan. Den innebär bl a att stora distributionsfordon
får rätt att köra fram via Hökaregatan; ·för att inte behöva
göra backningsrörelser vid skolan.
Planarbetet bedrevs inledningsvis med ett s k enkelt förfarande enligt plan & bygglagen 5:28. Men eftersom förslaget vid
samrådet mötte stark kritik från de närboende följer arbetet
nu ett normalt förfarande. Det innebär bl a att planen ställs
ut för allmänheten, och slutbehandlas av kommunfullmäktige i
stället för av byggnadsnämnden. Ambitionen är att planen behandlas av kommunfullmäktige den 23 oktober 1995.
Planen genomförs helt i kommunal regi. I och med att Hindsbogatans förlängning kommer att utgöra gatumark, förutsättes ansvaret för dess ombyggnad och framtida underhåll ligga på gatukontoret. Hur övriga kostnader fördelas är en intern kommunal fråga som inte regleras i detaljplanen. Särskild uppgörelse om detta bör träffas mellan skolan och gatukontoret / tekniska nämnden. I denna uppgörelse bör bl a ingå skolans rätt att
använda del av den allmänna platsmarken för cykelparkering.
Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och är fem år från
den dag planen vunnit laga kraft.
Planen förutsätter att en mindre del av fastigheten Fasanen 7
överförs till allmän plats. Fastighetsregleringen bekostas
helt av kommunen. Vidare skall kommunen, om inte annat överenskommes med fastighetsägaren, antingen flytta befintlig
oxelhäck till den nya gränsen eller plantera ny häck.
Detaljplanen är upprättad den 24 april och reviderad den 7 juni 1995.
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