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Detaljplan för

Området mellan vårdcentralen och Brogården
(Östra delen av kvarteret Sälgen)
Antagen av kommunfullmäktige
i Skara tätort, Skara kommun

den 25 april 2005.
Laga kraft den 30 maj 2005 .

Planbeskrivning
Handlingar

Planeringsförutsättningar

Planförslaget utgörs av denna beskrivning, en
plankarta med bestämmelser, en illustrationsplan, gatusektioner och en genomförandebeskrivning. Till förslaget hör en fastighetsförteckning, en samrådsredogörelse samt två bu 1lerberäkn ingar.

Planområdets läge och omfattning
Planen omfattar ett nästan tio hektar stort område cirka 500 meter norr om Skara centrum.
Det avgränsas i norr av Brogårdsvägen (väg
2616), i väster av Skara Vårdcentrum (vårdcentralen) och Malmgatan, i söder av kvarteret
Stenbocken (Biskopsgården) och i öster av
Gråbrödragatan.

Planens innebörd i korthet
I . Mellan vårdcentralen och Brogården skapas byggrätter för bostäder, kontor, undervisningslokaler mm i en trädgårdsstadsliknande miljö.
2. Utrymme reserveras för en cirkulationsplats på Brogårdsvägen enligt Vägverkets
vägutredning 1999.
3. l enlighet med samma vägutredning reserveras utrymme för en ny infartsväg från
Brogårdsvägen mot Malmgatan och Skara
centrum.
4. Sven AdolfNorlings gata förlängs västerut
• så att Gråbrödragatan förbinds med
Malmgatan.
5. Malmgatan byggs om på en sträcka av ca
250 meter.
6. Byggrätterna preciseras för den nuvarande
bebyggelsen väster om Gråbrödragatan.
7. Relationerna till djurhållningen öster om
Gråbrödragatan klarläggs i pIanbeskrivningen.
8. Gränserna för grönområdet längs med och
söder om Drysan preciseras.
9. Nuvarande 40 kV-ledning förutsättes flyttas till ett nytt läge norr om Brogårdsvägen .

SALGEN

En kort bakgrund
Planområdets läge bara 500 meter från Domkyrkan innebär unika planeringsförutsättningar. Att marken blivit obebyggd så länge beror
framför allt på att Sälgen 16 ägts av dåvarande
Skaraborgs läns Hushållningssällskap och att
Skara kommun inte velat störa de försöksverksamheter som bedrevs. Området planlades visserligen på 1920- och 1930-talen för småhusbebyggelse men planerna genomfördes aldrig.

2
246

När försöksodlingarnas betydelse minskade,
startade diskussioner om områdets långsiktiga
användning. Enligt ett förslag till fördjupad
översiktsplan 1991 skulle området användas
för bostäder. I mycket preliminära diskussioner ingick det som tänkbart utställningsområde
för eventuell bomässa i Skara.

Stadsplan för stg 361 (sjukhusamrädet), 366
m fl, fastställd 14 maj 1975.

Utanför planområdet:
105 Stadsplan för kv. Enen, Boken och Poppeln,
fastställd 19 november 1937.
169 Stadsplan för kvarteret Alen, fastställd 30 oktober 1961.
212 Stadsplan för kvarteren Boken och Enen,
fastställd 9 mars 1967.

Vägutredning för Brogårdsvägen
I slutet av 1990-talet utarbetade Vägverket en
förstudie för ombyggnad av Brogårdsvägen.
Den bearbetades vidare till en vägutredning,
som i konceptform ställdes ut för allmänheten
i september 1998. En slutrapport presenterades
i december 1999.

Ombyggnad av Brogårdsv~gen enligt Vägutrednmgen.· Utdrag ur principskiss 1999.

Ombyggnadsförslaget innebär att Brogårdsvägen skall byggas om till "stadsmässig boulevard" som del i en blivande ringled runt Skara.
Vägen far fYra körfält, mittremsa, cirkulationsplatser samt planskilda korsningar för
gång- och cykeltrafik. Hastigheten skall liksom
idag begränsas till 70 km/h. Vägen utformas
som boulevard med trädplantering både i mittremsan och längs sidorna, se gatusektion A-A .
Alla direktutfarter mot vägen stängs, såsom
Malmgatans och Gråbrödragatans anslutningar, väg 2703 (Uddetorpsvägen) och väg 2713
(Planteringsvägen) samt vårdcentralens personal- och ambulansinfart.

G~lIande

Enligt plan 246, som omfattar större delen av
planområdet, skulle planornrådet bli kvartersmark för "allmänt ändamål". Med allmänt ändamål menades verksamhet som bedrevs av
stat, kommun eller landsting. Förminskade utdrag av plan 103 och 246 finns som bilagor till
planbeskrivningen.
Den s k genomförandetiden har gått ut för
samtliga planer. För marken söder om Drysan
gäller en tomtindelning från 1952. Den saknar
praktisk betydelse, och upphävs när planen
vinner laga kraft. En tomtindelning kan beskrivas som ettJörsiag till fastighetsindelning.

Gällande detaljplaner
För planområdet och dess närmaste omgivning
gäller de detaljplaner som framgår av följande
förteckning och karta.

Markägare
Vem som äger fastigheterna inom planområdet
framgår av kartan på nästa sida. Marken närmast vårdcentralen (Sälgen 18) ägs av Skara
kommun, medan större delen av det obebyggda
området (Sälgen 16) är privatägt. Under lång
tid ägdes det av Hushållningssällskapet Skara-

Inom planområdet:
103 Stadsplan för stadsägorna nor 364 och 365,
fastställd 21 augusti 1936.
143 Stadsplan för kv Alen mm, fastställd 23 oktober 1957.
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borg. Därefter övertogs marken av bolaget
Fastighets AB Sal ix, som numera har Hushållningssällskapet, Götenehus AB och lnvestment
AB Brunnslyckan som delägare.

Bebyggelse och verksamheter

Avsikten är att fastighetsbolaget skall byta
namn till "Vristulven AB", men i planen används genomgående det namn som gällt under
planarbetet dvs Fastighets AB Salix.

,
,,,
,,
'- -:~-n'

Oversiktsbi/d

Jz.l Skara kommun

Områdets historiska bakgrund
Fastigheten Mårtenstorp låg strax norr om
Drysan och väster om Gråbrödragatan, och
omfattade på l 800-talet cirka? ha. Den var ett
s k prebendehemman (prebende) vilket betyder
att den gav inkomst åt någon med anställning
inom kyrkan eller undervisningsväsendet. Fastigheten fOrvärvades 1877 av Skaraborgs läns
Hushållningssällskap, och utvecklades under
1900-talet till ett livligt och varierat institutionsområde. Fastigheten motsvarade större
delen av vad som idag är fastigheterna Sälgen
16 och 21. På 19?0-talet arbetade ett sjuttiotal
personer här på Kemiska stationen, Frökontrollanstalten,
Utsädesföreningen,
Växtskyddsanstalten och Svensk Laboratorie~änst.

.' .

~ Fastighets AB Sa/ix

Nedan fåljer en översiktlig beskrivning av
planområdets verksamheter och byggnader.
Bokstäverna hänvisar till byggnadernas beteckningar på översiktsbilden ovan.
Forskningshuset (A)
Sveriges Lantbruksuniversitets Forskningshus
fardigställdes 200 l , och inrymmer bl a institutionen får husdjurens miljö och hälsa. Norr om
byggnaden ligger dess parkering. Den har infart från Gråbrödragatan, men är fOrberedd får
infart från norr.
Den nya byggnaden sammanbyggdes med en
envånings äldre byggnad som uppfårts på
l 940-talet får frökontrollanstalten och utsädesfåreningen. På l 950-talet kompletterades verk-

SALGEN
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livsmedelsanalyser, bedrivit analysverksamhet.
Företaget håller f n på att avveckla sin verksamhet i Skara.

samheten med en lokalavdelning av Statens
Växtskyddsavdelning.
Kårhuset Smedjan (B)

Behandlingshemmet Kängurun (D)
Behandlingshemmet Kängurun AB startade
familjebehandlingsverksamhet på fastigheten
Sälgen 21 1993. Antalet anställda är 10-20
personer, och antalet behandlingsplatser ungefar lika stort. Verksamheten expanderar, och
bedrivs sedan en tid även i byggnad E och F.
Huvudbyggnaden på Sälgen 21 uppfördes cirka 1920 som putsad I Y,-plansbyggnad i nyklassicistisk stil, för att användas som bostad
åt föreståndaren för Frökontrollanstalten och
Kemiska Stationen.

Gråbrödragatan och Smedjan

Den s k Smedjan är Lantbruksuniversitetets
kårhus . Byggnaden uppfördes på I 870-talet,
varvid sten tros ha återanvänts från Skara
Hospital som låg i nuvarande kvarteret Oxen .
Byggnaden användes i många år som hovs lagarskola, och är sedan 1993 skyddad som
byggnadsminne enligt kulturminnes lagen 3: I.

Biologiska Yrkeshögskolan BYS (C)
Den biologiska yrkeshögskolan i Skara (BYS)
är del av Lantbruksuniversitetet SLU, med lokaler i den södra delen av byggnad C. BYS har
utbildningar i agroteknik, företagande med
häst samt livsmedelsteknik.

Byggnad F (vänster), C och E
Byggnad C (Baksidan)

F d Kemiska stationen (C)
Den norra delen av byggnad C uppfördes 1878
som institutionsbyggnad i 2Y, våningar åt Kemiska Stationen ("Kemikum"; tidigare Agrikulturella försöksanstalten och Lantbrukskemiska kontrollstationen) som drevs av Skaraborgs hushållningssällskap. Här analyserades
mejeriprodukter, jord, gödselmedel, fodermedel och annat som hörde samman med jordbruksnäringen . Bottenvåningen är i sten medan
byggnaden i övrigt har träfasad. 1968 gjordes
en envånings tillbyggnad söderut, med suterrängvåning och mexistenfasad. Tillbyggnaden
inrymmer numera inrymmer BYS, se nedan.

Bostadshus (F)
Byggnad F är ett lågt bostadshus i 1Y2 plan
med fårhöjt väggliv och träfasad. Byggnadens
ursprung är osäkert, men den kan antas härstamma från tiden innan hushållningssällskapet övertog Mårtenstorp.
Malmgården (G)
På Sälgen 20 ligger Nya Malmgården som är
ett gruppboende inom äldreomsorgen i Skara,
byggt i början av 1990-talet. På platsen fanns
tidigare Skara sjukhus. Dagens vård och boende riktar sig framför allt till demenssjuka men i
viss mån även till personer med psykiska besvär. Fastigheten har sin infart från Malmgatan.

l byggnaden har ALcontroi AB (före år 2000
KM Lab AB), ett analysföretag får miljö- och
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Övriga byggnader
Byggnaderna H och I är enkla fårråds- och garagebyggnader med faluröda trä fasader.
Knltnrhistoriskt värdefull bebyggelse
Sälgen 15 (Smedjan) ingår i ett större område i
Skara centrum som enligt översiktsplanen är
en värdefull bebyggelsemiljö.
Planområdet gränsar i sydost till Skara stadskärna som är av riksintresse.

av Gråbrödragatan finns lönnar som bildar en
mer eller mindre komplett alle. Inom pIanområdets bebyggda delar samt längs Drysan finns,
vilket framgår av grundkartan, ett stort antal
träd som är mycket viktiga får områdets gröna
karaktär. Särskilt skyddsvärda träd finns omedelbart väster om Malmgården (fem bokar),
mellan byggnad C och E (en ek) samt strax
nordväst om byggnad D (en bok).
Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fasta fornlämningar. Längst i sydost gränsar det till kulturlagret (markskiktet med lämningar efter den
medeltida staden) som är fast fornlämning.
Kulturlagrets yttre gräns tolkades senast 1990.
Alla fasta fornlämningar är skyddade med stöd
av kulturminneslagens andra kapitel.

Öster om planområdet: Skara Djursjukhus
Strax öster om Gråbrödragatan, på fastigheten
Skytten 2 utanfår planområdet, ligger Skara
Djursjukhus med smådjursavdelning och hästsjukhus. Hästhagar finns i anslutning till hästsjukhuset, i fastighetens östra del intill Västergötlands museum.

I januari 2005 gjordes en arkeologisk utredning får planområdet. Ett antal provgropar
grävdes men utan att några lämningar påträffades.

Från och med 2004 ansvarar Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus får Smådjursavdelningen. Ansvaret får hästsjukhuset övertogs
samtidigt av AB Trav & Galopp (ATG). Sjukhuset är ATG:s största hästsjukhus, och har
nära samarbete med den intilliggande hovslagarskolan och SLU. Det är remissinstans för
hästkliniker i södra och mellersta Sverige, och
ansvarar får fortbildningen av ATGs utbildningsveterinärer. Under 2004-2005 genomgår
Skara Djursjukhus en omfattande om- och tillbyggnad. BI a får hästsjukhuset tillgång till en
avancerad magnetröntgenkamera.

Grnndf6rhållanden
Någon särskild grund undersökning har i detta
sammanhang inte gjorts för planområdet. Viss
vägledning får man av fåljande två äldre undersökningar.
I plan 246 från 1974 hänvisas till en översiktlig grundundersökning av AB Flygfåltsbyrån.
Enligt den är grundfårhållandena likartade
inom hela det undersökta området. Djupet till
fast botten, sannolikt berg, varierar mellan 6
och 11 meter. Närmast under markytan finns
ett 3 - 4 meter fast lager av blandjord delvis av
torrskorpekaraktär, därunder ett lösare lager
brun moig lera av l - 2 meters tjocklek. Därunder finns fastare gråbrun moig lera.

Brogården
I kvarteret Väduren norr om djursjukhuset ligger SLU:s fårsöksgård Brogården. Ekonomibyggnaderna har till får några år sedan inrymt
ett fYrtiotal mjölkkor. Försöksverksamheten
har numera upphört, och byggnaderna står
tomma i avvaktan på ny användn ing. Huvudbyggnaden används fortfarande som bostad.

1993 gjordes en grundundersökning får Sälgen
20 dvs Malmgården. Jordlagerföljden konstaterades bestå av siltig torrskorpelera till 2 - 3
m djup på halvfast till fast lera ned till 6 - 12
meters djup.

Topografi och vegetation
Norra delen av planområdet är relativt plan
åkermark, med en markerad väst-östlig höjdrygg ungefår mitt i området. Terrängen faller
mot Drysan i söder, med ganska stora nivåskillnader vid Malmgården. Områdets högsta
punkt ligger nästan sex meter högre än dess
lägsta.

Biltrafik
Omedelbart norr om planområdet passerar den
allmänna vägen 2616, Brogårdsvägen, med ca
4.200 fordon per dygn (årsdygnstrafik ådt).
Beträffande fårslaget till ombyggnad av Brogårdsvägen, läs avsnittet Vägutredning får
Brogårdsvägen ovan.

Längs Malmgatans östra sida står en sammanhängande rad med gatuträd. Längs södra delen
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Malmgatan, som är planområdets gräns i sydväst, ingår i Skara tätorts huvudnät för biltrafik
och trafikerades 1998 av cirka 2.600 fordon
per dygn (årsvardagsdygn Åvadt).

Gråbrödragatan ingår i ett populärt stråk för
cykling, promenader, motionslöpning mm som
fortsätter norrut mot Planteringen (väg 2713).
Bra gångförbindelse saknas mellan BYS och
SLU:s huvudbyggnad söder om Drysan. Idag
måste elever och personal gå ut på gatorna
(Malmgatan eller Gråbrödragatan) för att förflytta sig mellan SLU och byggnad C.

Gråbrödragatan är klassad som lokalgata men
används även av viss genomfartstrafik från
Brogårdsvägen mot centrum. Vid trafikmätning i december 2004 hade gatan cirka 1.200
fordon per dygn vid anslutningen till Brogårdsvägen.

Skyddszon
Längs Brogårdsvägen finns en 12 m bred
skyddszon med byggförbud enligt väglagen.
Inom skyddszonen får man inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnader eller andra
anordningar som kan vara negativa för trafiksäkerheten.

För att med bil nå bebyggelse och verksamheter vid Gråbrödragatan och Sven Adolf Norlings gata kör man idag in antingen från Brogårdsvägen i norr eller från Peter Hernqvistgatan i söder. Fyrvägskorsningen med Brogårdsvägen är otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt, och olyckor har skett. Tillfarterna
via Peter Hernqvistgatan är mycket trånga och
svårframkomliga, särskilt för stärre fordon.

Allmänna ledningar mm
Läget för befintliga kablar och ledningar framgår i huvudsak av bilden nedan.

Kollektivtrafik
Malmgatan trafikeras av busslinje 200 Skara Lidköping. Även tätortstrafiken Mjuka Linjen
trafikerar Malmgatan, där vårdcentralen är en
självklar målpunkt.
Gång- och cykel trafik
Genom planområdet passerar viktiga gång- och
cykelvägar. Längs Malmgatans östra sida löper
en dubbelriktad gång- och cykelväg. Från den
finns en förbindelse österut, norr om Malmgården, strax norr om Forskningshuset och vidare på Sven Adolf Norlings gata. Denna
gång- och cykelväg är en mycket viktig länk i
Skaras cykelvägnät, och knyter samman stadens norra delar från Hindsbo och Vårdcentralen i väster till Katedralskolan och Skara berg i
öster. Slutligen finns en enkel gång- och cykelväg genom grönområdet söder om Drysan.
Högspänning, luft
Högspänning, mark
Spiltvattentedning

Vattenledning
Dagvaf hmledning

Huvudledningar fdr vatten och dagvatten följer
Malmgatan och Brogårdsvägen. Huvudledningar fdr spillvatten ligger längs Drysans
båda sidor. Servisledningar för vatten och
spillvatten passerar från Malmgatan genom
Sälgen 20 in till Sälgen 16. Parallellt med och

Gångvägen längs Drysan
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ca 45 meter söder om Brogårdsvägen löper
Vattenfalls 40 kV luftledning. I samma sträckning ligger en högspänningskabel i marken.
Högspänningskablar korsar även kvarteret norr
om Malmgården och Forskarhuset. Telekablar
följer Malmgatan samt Gråbrödragatans östra
sida. Längs Gråbrödragatans västra sida,
kommunens mark, har Tele2 en datakabel.

Skäl får att upprätta detaljplan
Önskemål om exploatering
Frökontrollsverksamheten har lagts ner, och
behovet av försöksodlingar finns inte längre.
Då Hushållningssällskapet överlät marken till
Fastighets AB Sali x var syftet att bebygga området. Bolaget har till kommunen anmält intresse om att planlägga och bebygga marken .
SLU:s utveckling
Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara har de
senaste åren genomgått en mycket snabb utveckling, och antalet studenter har ökat. Härigenom har behovet av både undervisningslokaler och studentbostäder ökat.
Djurskyddsmyndigheten
Från och med 2004 finns den statliga Djurskyddsmyndigheten i Skara. Verksamheten har
etablerats i det f d tingshuset på fastigheten
Metes 2 (ca 150 m sydost om planområdet)
som tidigare inrymt SLU:s institution för husdjurens miljö och hälsa. Verksamheten bedrivs
även i den f d distriktsveterinärstationen i
kvarteret Stenbocken. Även om myndigheten
för närvarande inte behöver nya lokaler, bidrar
etableringen till ett ökat lokal behov i denna del
av tätorten. Även bostadsbehovet påverkas när
allt fler av de anställda väljer att bosätta sig i
Skara.

Detaljplanens innebörd
Vision Trädgårdsstaden
Den traditionella svenska småstaden innehåller
några av våra mest uppskattade bostadsmiljöer. I början av 1900-talet användes äldre småstadsbebyggelse som förebild för ett stort antal
stadsbyggnadsprojekt. Begreppet trädgårdsstad
lanserades först i England, men blev snabbt ett
begrepp i stora delar av västvärlden. Begreppet
brukar kännetecknas av måttlig täthet, låga
hus, grönskande trädgårdar samt traditionella
gator, torg och platser. I de ursprungliga tankarna ingick även att minska skillnaderna mellan stad och land, och knyta samman dem till
en ekologisk enhet.
Som mål (program) för bostadsbebyggelsen
inom planområdet, liksom för Domprostebyn ,
skall planering och byggande så långt möjligt
följa de ideer som låg till grund för förra sekelskiftets trädgårdsstäder. 1 Skara representeras de främst av bebyggelsen vid Gunnar
Wennerbergsgatan och S:ta Annagatan.

Vision: Trädplanterade gator

Blandning av bostäder och verksamheter
En kritik som framförs mot det funktionalistiska samhällsbyggandet är att olika verksamheter i alltför hög grad separerats från varandra.
Under 1960- och 1970-talen delades tätorterna
upp i områden för småhusboende, lägenhetsboende, arbetsplatser, service, utbildning osv.
Denna funktionsuppdelning fick, när den drevs
för långt, nackdelar i form av ökat transportbehov, ensartade bostads- och affårsområden,
svårigheter för nyetableringar mm .

Ökat bostadsbehov
Under de senaste åren har antalet lediga lägenheter minskat avsevärt, och priset på småhus
stigit. Behovet av studentbostäder har ökat i
takt med SLU:s utveckling. Utbyggnaden av
Domprostebyn norr om Fornbyn påbörjades i
oktober 2004. Därefter är avsikten att en stor
del av Skaras lägenhetsbehov skall kunna tillgodoses inom kvarteret Sälgen.

Inom planområdet vill kommunen försöka integrera olika slags verksamheter t ex bostäder,
kontor mm. Bestämmelsen BiK medger inte
bara bostäder och kontor utan även servicelo-
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kaler, småföretag, institutioner, undervisningslokaler mm.

som har direkt och naturlig anknytning till
jordbruk och husdjur. Den som vistas, bor eller
bedriver verksamhet inom planområdet kan
inte, med hänvisning till hästallergi eller andra
besvär, motsätta sig eller kräva allvarliga inskränkningar i djursjukhusets eller Brogårdens
verksamhet. Även om verksamheten på Brogården just nu ligger nere, skall rätten till
djurhållning finnas kvar i ekonomibyggnaderna och deras närmaste omgivning.

Integreringen f6rutsätter att verksamheterna
och den trafik de alstrar, inte ger oacceptabla
störningar för befintliga eller tillkommande
bostäder. Detta måste prövas noggrant från fall
till fall. Det gäller särskilt vid eventuella handelsetableringar.
SLU skall kunna utvecklas
Att reservera lämplig mark f6r SLU:s utveckling har hög prioritet. Nya bostäder och verksamheter bör inte placeras så att de hindrar
lantbruksuniversitets utveckling. För att undvika detta krävs nära samarbete mellan Skara
kommun, fastighetsägare och SLU.

Samtidigt kan utvecklingen av kvarteret Sälgen leda till att djursjukhusets eller Brogårdens nuvarande djurhållning inte får utökas
längre västerut än idag utan särskild prövning.
I praktiken skall det både väster och öster om
Gråbrödragatan finnas en 50-100 meter bred
skyddszon dvs totalt 100-200 meter.

Samtidigt skall man inse att detaljplanen inte
reserverar mark exklusivt för SLU. Det är fastighetsägaren som avgör till vem mark skall
upplåtas eller lokaler hyras ut.

Byggnadshöjd
Skara stad har en karakteristisk silhuett med
domkyrkan högt över den i övrigt relativt låga
bebyggelsen. Detta gäller från Brogårdsvägen,
och i ännu högre grad från Skarabergsåsen.
Mot den bakgrunden har planområdet ett ur
landskapsbildssynpunkt känsligt läge. Marken
ligger relativt högt, och den nya bebyggelsens
höjd måste väljas med omsorg.

Djurhållningen i kvarteren Skytten och Väduren
Djursjukhuset samt Brogårdens ekonomibyggnader ligger cirka 100 meter öster om Gråbrödragatan . Enligt Boverkets allmänna råd
"Bättre plats f6r arbete" 1995 rekommenderas
ett skyddsavstånd på 500 meter mellan häststall och bostäder. Socialstyrelsen har senare
(juni 2004) uttalat att ett skyddsavstånd på 200
m bör vara tillräckligt med hänsyn till risken
f6r lukt, flugor, buller och allergener (allergiframkallande ämnen). Länsstyrelsen har i samrådsyttrande över planen hänvisat till 200 m
som lämpligt riktvärde.

Ur landskapsbildssynpunkt är byggnadernas
nockhöjd viktigast, inte deras våningsantal.
Planbestämmelserna anger en högsta totalhöjd
som inte får överskridas, från 8 meter närmast
Brogårdsvägen till II meter längre söderut. I
praktiken innebär det att marken närmast Brogårdsvägen reserveras för 2 eller 2\1.,våningsbebyggelse, och för 3-våningsbebyggelse i söder.

Inom planområdets östra del, betecknad KS,
DKS eller Q, skall bostäder f6r permanent boende i princip inte medges p g a närheten till
djurhållningen öster om Gråbrödragatan, såvida de inte har direkt anknytning till djurhållningen. En hänvisning från plankartan till beskrivningen finns under rubriken "Upplysningar" på plankartan.

Som jämförelse kan nämnas att Centrumbostäder har 3\1., våningar i kvarteret Abboten medan vårdcentralen har fyravåningshus. Dessa
byggnader har emellertid ett för stadssilhuetten
betydligt mindre känsligt läge.
Bullerskydd
Nya bostäder skall i princip ligga minst 40 m
från Brogårdsvägen och 30 m från vägreservatet, räknat från respektive vägs mittlinje. Bostäder får byggas något närmare, men endast
om sådana bullerdämpande åtgärder vidtas
som gör att gränsvärdena underskrids. Sådana
åtgärder kan vara att höja skyddsvallen mot
Brogårdsvägen ytterligare, f6rbättra byggna-

Skälen till detta är f6ljande . Inom detta område
måste vissa störningar från djurhållningen i
form av lukt, flugor, buller eller allergi accepteras. Djursjukhuset och Brogårdens f6rsöksgård är sedan länge väl etablerade verksamheter, och huvuddelen av verksamheten i kvarteret Sälgen utgörs av forskning och utbildning
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(Plan- och bygglagen) 3:10: "Ändringar aven
byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara".

dernas bul!erdämpning, lokalisera uteplatser i
skyddat läge etc. Lägenheter i det bul!erstärda
området får inte vara enkelsidiga dvs ha fönster endast i den bul!erstörda riktningen. Fönster skal! kunna öppnas i en riktning som inte är
bul!erstörd. Detta anges i bestämmelserna och
bevakas vid bygglovprövningen.

F d kemiska stationen (byggnad C)
Även den ursprungliga delen av den f d Kemiska Stationen är av så stort värde, samt har
så stor betydelse för helhetsmiljön, att en varsamhetsbestämmelse skall gälla. Läs om bestämmelsens innebörd ovan.

Befintlig bebyggelse
Planen innebär inga dramatiska förändringar
för den bebyggelse och de verksamheter som
redan finns. Ett viktigt syfte med planen är att
ge en trygg och långsiktig ram får vidareutveckling av befintliga verksamheter och får
utveckling av nya. Såväl fastighetsägare som
hyresgäster behöver veta vilka långsiktiga planer och regler som gäller beträffande trafik,
fastighetsbildning, byggrätter, utemiljö, markanvändning osv.

Malmgården
Detaljplanen är endast en anpassning till nuvarande bebyggelse och verksamhet på Sälgen
20. En mindre justering görs av fastighetens
nordvästra gräns.
Upplåtelseform
Planen innebär inget hinder för olika upplåtelseformer (äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt),
inte heller för att området delas in i flera fastigheter med olika byggherrar och ägare. I ett
avtal mellan Skara kommun och Fastighets AB
Salix skall villkoren för utbyggnaden preciseras, läs mer igenomförandebeskrivningen.

Forskningshnset
Planen innebär att Forskningshuset får tillbyggnadsmöjlighet mot väster. Ny infart förutsättes byggas norrifrån, medan nuvarande infart från Gråbrödragatan stängs.
Smedjan
Huvudbyggnaden på Sälgen 15, Kårhuset
Smedjan, är byggnadsminne och får inte rivas
eller flyttas. Byggnadens skydd preciseras i de
föreskrifter som ingår i beslutet om byggnadsminnesförklaring, och som avser byggnadens yttre utseende. Av beslutet framgår bl a
att fastigheten inte får bebyggas ytterligare.

Biltrafik
Två tidsperspektiv
För områdets trafikförsörjning finns två tidsperspektiv:
l. Det långsiktiga perspektivet (alternativ l)
utgår från Vägverkets vägutredning och
innebär att en ny huvudgata byggs från
Brogårdsvägen mot Malmgatan, öster om
vårdcentralen. Den mark som krävs, redovisas som VAGRESERVAT på plankartan.
För att alternativet skall kunna genomföras
måste ny detaljplan upprättas.
2. Det kortsiktiga perspektivet (alternativ 2)
utgår från att alternativ I inte kan genomföras förrän flera år. Detta alternativ skall
genomföras med stöd av denna detaljplan.

Behandlingshemmet Kängurun
Planen innebär ingen förändring av Känguruns
fastighet Sälgen 21. Önskemål har framförts
om en gångväg längs Drysans norra sida, men
det får i så fall ske efter frivillig överenskommelse mellan fastighetsägarna. Diskussioner
har förts om ytterligare en gångbro över Drysan, och planen anger ett tänkbart läge.
Fastigheten får användas för vård, kontor och
skola, men inte för permanentboende. P g a
närheten till djursjukhuset kan fastigheten inte
anges som bostadsfastighet.

Alternativ l
Detaljplanen ger utrymme för ombyggnad av
Brogårdsvägen enligt den vägutredning som
beskrivs ovan; se gatusektion A-A. Detaljplanen säkerställer även utrymme för en ny infartsväg från Brogårdsvägen, öster om vårdcentralen inom det område som betecknas väg-

Huvudbyggnaden har, som framgår ovan, stort
värde historiskt och även miljömässigt. Därför
skall en varsamhets bestämmelse gälla, betecknad k på plankartan. Bestämmelsen förtydligar
att den är en sådan byggnad som avses i PBL
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reservat. En mindre cirkulationsplats skall
byggas där den nya infartsvägen kommer att
korsa det väst-östliga stråket från Malmgatan i
väster mot Sven AdolfNorlings gata i öster.

Korsningen Brogårdsvägen - Gråbrödragatan
l avvaktan på cirkulationsplatsen på Brogårdsvägen, och i takt med att planområdet byggs
ut, kommer trafiken i korsningen Brogårdsvägen - Gråbrödragatan att öka. Det är ur trafiksäkerhetssynpunkt mindre lämpligt, varför behovet aven säkrare trafiklösning ökar när fler
bostäder och verksamheter etableras.

Detta motsvarar det "långsiktiga" perspektivet
ovan. Tills vidare kommer vägreservatet att
skötas som åkermark eller grönområde.
Mellan vårdcentralen och vägreservatet krävs
ett skyddsavstånd mot buller och andra störningar. Avståndet bör vara minst cirka 30 meter. Se bullerberäkning samt skiss till gatusektion B-B.

Hur stor trafiken kan bli på Gråbrödragatans
norra del är svårbedömt. Det påverkas av i vi 1ken takt planområdet byggs ut, av hur många
arbetsplatser respektive bostäder som skapas i
området samt av vilken typ. Det påverkas också av att en genväg skapas för den som kommer österifrån på Brogårdsvägen och t ex har
vårdcentralen eller Malmgatan som mål.

Alternativ 2
l alternativ 2 behålls Gråbrödragatan i stort
sett som idag. Gatan alleträdplanteras fram till
Brogårdsvägen enligt gatusektion C-C.

Ett försök till uppskattning är att området i
fullt utbyggt skick kommer att innehålla bostäder för cirka 250 personer och arbetsplatser
för uppemot 150 personer, utöver dem som
finns idag. En grov bedömning är att det alstrar en trafik på cirka 1.200 bilar per dygn. Av
dem kan man utgå från att cirka hälften kommer från Brogårdsvägen och hälften från Skara
centrum. Till det skall läggas dagens trafik på
Gråbrödragatan 1.200 bilar per dygn samt den
ovan nämnda smittrafiken som kan uppskattas
till ytterligare 600 bilar per dygn. Totalt skulle
det innebära att utfarten mot Brogårdsvägen
belastas av cirka 2.400 bilar per dygn när området är fullt utbyggt och om inga andra gatubyggnader skett.

En ny gata behövs, som förbinder Malmgatan i
väster med Gråbrödragatan i öster. Den blir en
förlängning av Sven Adolf Norlings gata västerut. Gatan skall alleplanteras, och byggas i
svag båge längs den höjdrygg som finns i
planområdet. Tills vidare kommer den att ansluta till Malmgatan i en trevägskorsning. Se
gatusektion D-D.
Lokalgatan norr om den nya gatan får 6 meter
bred körbana samt 1.5 meter bred gångbana.
Se gatusektion E-E.
Sven Adolf Norlings gata, öster om Gråbrödragatan, berörs endast marginellt av planen.
Det skall finnas möj lighet att bygga separat
gång- och cykelväg längs med och norr om gatan, men något sådant behov finns inte idag eftersom gatan har mycket lite trafik.

Detta bedöms ge en visserligen godtagbar men
mindre lämplig trafiksituation, varför någon
förändring bör ske innan området blivit fullt
utbyggt. Det kan i enklaste fall innebära att
nuvarande korsning mellan Brogårdsvägen och
Gråbrödragatan förses med svängningsfålt.

TilIfålliga trafiklösningar
Om och när en cirkulationsplats byggs på Brogårdsvägen, kommer Malmgatans och Gråbrödragatans anslutningar till Brogårdsvägen
att stängas. Om de nya sträckningarna av väg
2703 (Uddetorpsvägen) och väg 2713 (Planteringsvägen) inte byggs förrän senare, kommer
dagens fyrvägskorsningar under en övergångstid att bli trevägskorsningar. De planerade cykeltunnlarna under Brogårdsvägen behöver
emellertid byggas så snart utfarterna stängs.
Annars skulle cyklister och fotgängare tvingas
korsa Brogårdsvägen vilket t o m skulle kunna
ge sämre säkerhet än idag.

Bäst är om alternativ l genomförs dvs cirkulationsplats på Brogårdsvägen samt ny infartsväg mot Malmgatan. Som tillfällig lösning kan
infartsvägen möjligen komma att anslutas till
Brogårdsvägen i trevägskors istället för cirkulationsplats.
Skyddsvall mot Brogårdsvägen
För att kunna bebygga marken nännast Brogårdsvägen krävs en vall som skydd mot buller

SALGEN

Il
Fornlämningar och arkeologisk utredning

och andra störningar. Vallens krön skall ligga
minst 2.5 meter över Brogårdsvägens körbana

Som nämnts ovan, innehåller planområdet inga
kända fasta fornlämningar. En arkeologisk utredning har nyligen gjorts. Närheten till Skara
centrum innebär ändå viss risk att lämningar
eller fornfYnd kan påträffas. Den som påträffar
fornfYnd skall snarast anmäla det t ex till museet eller länsstyrelsen. Om fast fornlämning
påträffas under grävning eller annat arbete
skall arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas till länsstyrelsen (kulturminnesiagen 2:4 och 2:10).

Gång- och cykeltrafik
En separat gång: och cykelväg byggs parallellt
med och norr om den nya gatan genom planområdet. Den ansluter till cykelvägen längs
Malmgatan i väster och mot Sven Adolf Norlings gata i öster.

Kollektivtrafik
Planen innebär inga nämnvärda förändringar
för busstrafiken. Om efterfrågan blir tillräckligt stor, kan Mjuka Linjen naturligtvis trafikera den gatuslinga som bildas av den nya gatan
och GråbrödragataIl.

Högspänningsledning
Planen utgår från att 40 kV -ledningen flyttas
till ett nytt läge norr om Brogårdsvägen, huvudsakligen på fastigheten Planteringen 3: l .

När alternativ I genomförs ändras förutsättningarna avsevärt för busstrafiken, vilket bl a
leder till behov av busshållplats omedelbart
norr om den framtida mindre cirkulationsplatsen. Det framgår av illustrationsplanen, men
regleras inte i denna plan.

I den mån övriga ledningar och kablar behöver
flyttas, sker det på exploatörens bekostnad .

Grönområdet längs Drysan
En stor del av grönområdet längs Drysan ägs
av Skara Stift men används som allmän park .
Planen innebär att detta förhållande permanentas dvs marken överförs till kommunen. I praktiken syns ingen förändring dvs gränsen mot
Biskopsgården kommer även i fortsättningen
att utgöras av nuvarande stängsel.

Ny sträCkning av 40 kV-ledningen

~:r"""'Wl;""f'

Dagvatten
Dagvatten kan anslutas till kommunens ledningsnät för dagvatten, men kommunen ser
gärna att det tas om hand lokalt och utnyttjas
som positivt tillskott i området. Det kan t ex
ledas mot Drysan via mindre dammar, öppna
diken etc.

Miljöbedömning
Gångbro över Drysan vid Smedjan

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser
i PBL 5:18 avseende miljöbedömning av detaljplaner. En plan skall genomgå miljöbedömning om dess genomförande kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som
avses i MB (Miljöbalken) 6: II. Syftet är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar
utveckling främjas .

Passagen förbi SLU, vid gymnastiksalen, behöver vidgas något varför gränsen flyttas ca
två meter söderut, från det nuvarande stängslet
till parkeringens asfaltkant. Nuvarande häck
kommer att stå på kommunens mark medan
stängslet bör tas bort eller flyttas.

SÄLGEN
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Behovsbedömning
Miljö- och byggnadskontorets bedömning är
att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan i miljöbalkens mening varför särskild
miljöbedömning inte behövs. Istället görs följande enklare sammanställning av de miljökonsekvenser planen kan få .

Trafiksäkerhet
Trafiken i korsningen Brogårdsvägen - Gråbrödragatan kommer att öka vilket ur trafiksäkerhetssynpunkt är olämpligt. Läs mer på sid
10.

Planen bedöms i övrigt inte få några nämnvärda hälsokonsekvenser på kort sikt. Den långsiktiga trafiklösningen med cirkulationsplats,
cykelportar mm får stora positiva hälsokonsekvenser eftersom trafiksäkerheten för både bilister, cyklister och fotgängare kommer att öka
avsevärt.

Planens miljökonsekvenser
•

•

Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte
få några nämnvärda miljökonsekvenser.
Huruvida framtida verksamheter, och den
trafik de alstrar, får miljökonsekvenser kan
inte bedömas i detta skede.
Ombyggnaden av Malmgatan innebär att
trafikstörningarna för bostadsfastigheterna
i kvarteret Boken minskar.

Det långsiktiga perspektivet för trafiklösningen får både positiva och negativa miljökonsekvenser:
• Trafiken till och från Skara centrum kommer inte längre att passera Malmgatans
västra delar, vilket minskar störningarna
för bebyggelsen längs denna del av gatan.
• Å andra sidan förlängs körvägen för den
som från Hindsbo skall ta sig ut på Brogårdsvägen. För att motverka det har Skara
kommun i 2000 års trafiknätsanalys föreslagit att Björn Smedsgatan förlängs till
Brogårdsvägen, men Vägverket har hittills
motsatt sig detta.

Underskrift
Detaljplanen är upprättad den 17 september
2004 samt reviderad den 31 januari och 23

~~~~L
stadsarkitekt

Planens hälsokonsekvenser
Trafikbuller
Gällande gränsvärden för trafikbuller innebär
att bullernivån (ekvivalent dygnsmedelvärde)
vid nyplanering av områden med bostäder inte
skall överstiga 55 dBA utomhus och 30 dBA
inomhus. Den bullerberäkning som tillhör
planhandlingarna visar att bullervärdena utomhus inte kommer att ligga över ca 50 dBA
och inomhus inte över ca 20 dBA, vilket med
mycket god marginal ligger under de ovan
nämnda gränsvärdena.

För med b betecknad mark gäller särskilda
villkor, se sid 8.

SÄLGEN
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B377
Detaljplan för

Området mellan vårdcentralen och Brogården
(Östra delen av kvarteret Sälgen)
Antagen av kommunfullmäktige
i Skara tätort, Skara kommun

Genomfdrandebeskrivning
Planens syfte
Planen reglerar hur marken mellan Vårdcentralen, Brogårdsvägen, Gråbrödragatan och Drysan far bebyggas och användas.

Planförfarande
Planen hanteras med normalt förfarande vi lket
betyder att planarbetet sker i två steg:
J. Samrådsskede
2. Utsta llningsskede
Ambitionen är att planen antas av kommunfullmäktige den 25 april 2005.

Genomtorandetid
Genomför3ncetidea är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Ansvars- & kostnadsfördelning
Förslag till samverkansavtal
Området exploateras i samverkan mellan Skara
kommmI och Fastighets AB Sal ix. Ansvarsfördelningen bör regleras i ett samverkansavtal
innan planen antas. Följande text är ett/örs/ag
till vad avtalet bör innehålla. Texten är enbart
vägledande, vilket betyder att parterna i avtalet
kan komma överens om andra villkor förutsatt
att dessa inte strider mot detaljplanen . .
Varje part skall i princip betala den del av exploateringskostnaden som svarar mot dess nytta av detaljplanen . Det bör innebära att kommunen inom exploateringsområdet, där inget
annat anges, svarar för 30% av kostnaderna
och Salix för 70%. Som exploateringsområde
betraktas hela planområdet norr om Drysan
exklusive fastigheterna Sälgen 15,20 och 2 J.
Åtgärder som inte ingår
Följande tre åtgärder skall genomföras på
längre sikt, och kräver ny detaljplan innan de

den 25 april 2005.
Laga kraft den 30 maj 2005.
kan genomföras. De ingår inte i exploateringen
och omfattas inte av avtalet.
• Cirkulationsplats på Brogårdsvägen
• Alleplanterad vägförbindelse från Brogårds vägen till Malmgatan
• Cirkulationsplats i korsningen Malmgatan
- Sven AdolfNorlings gata.
Kostnader som fördelas 30170
Följande bekostas av exp loatörerna gemensamt och fördelas enligt ovan dvs 30/70. Samtliga åtgärder skall följa kommunens standard
för materialval, kvalite och utfol1nning. Gatuutfornnningen skall följa de gatusektioner som
tillhör planbeskrivningen.
• Detaljplan. Kostnaden debiteras sedan
planen vunnit laga kraft.
• Alleplanterad förlängning västerut av S A
Norlings gata. Gatan byggs innan ytterligare nybyggnad sker i exploateringsområdet om inte parterna gemensamt kommer
överens om annat. Gatan förses med separat cykelväg, alleträd e/c högst 15m samt
gatubelysning.
• Lokalgata norr om S A Norl ings gata. Gatan byggs innan nybyggnad sker i angränsande kvarter om inte parterna gemensamt
kommer överens om annat. Den förses
med gatubelysning och alleplantering.
• Trädplantering längs västra sidan av Gråbrödragatan, norr om S A Norlings gata.
Träd planteras innan nybyggnad sker i angränsande kvarter om inte parterna geme nsamt kommer överens om annat.
• Skyddsvall mot Brogårdsvägen, inkl ev
flyttning av befintlig dagvatten ledning.
Vallen busk- och trädplanteras mot Brogårdsvägen likt vall vid Domprostebyn.
• Flyttning av 40 kV -ledningen till nytt läge
norr om Brogårdsvägen. Flyttning behöver
inte genomföras förrän parterna är överens
om att behovet finns. Överenskommelse
måste träffas med Vägverket samt med
ägare till berörd mark norr om vägen.
• Reglering av gränser till Sälgen 19 och 20.

Kostnader som fördelas 50/50
• Ombyggnad av Malmgatan. Ombyggnaden
görs innan nybyggnad sker i exploateringsområdet om inte parterna gemensamt
kommer överens om annat. Kostnaden för
ombyggnaden fördelas 50/50. I ombyggnaden ingår gång- och cykelväg längs
Malmgatans östra sida, infart till berörda
fastigheter i kvarteret Boken, ombyggnad
av befintlig gata till lokalgatalgc-väg samt
inlösen av del av Sälgen 19.
Anläggningar som övertas av kommunen
Allmän platsmark, inklusive de anläggningar
och anordningar som byggts (gator, gång- och
cykelvägar, alleträd, belysning etc) övertas efter fardigställandet av Skara kommun.
Övriga åtgärder
Kostnader för fastighetsbildning debiteras och
fördelas av lantmäteriet. Anslutningsavgift för
vatten och avlopp, samt va-avgift för tomtyta,
debiteras separat av Skara Energi AB. Åtgärder på kvartersmark t ex gångvägar, plantering
mm genomförs och bekostas av respektive fastighetsägare sedan fastighetsbildning skett. Ev.
omläggningar av befintliga elkablar bekostas
av exploatören. Mark för sådana transformatorer som är nödvändiga för att försörja området
med elektricitet upplåts kostnadsfritt med ledningsrätt.

Fastighetsbildning mm
Följande fastighetsregleringar skall ske:
• Stenbocken 1 (SLU): Marken närmast den
gång- och cykelväg som följer bäcken
överförs till kommunens fastighet.
• Stenbocken 2 (Biskopsgården): Den mark
som ligger utanför (norr om) dagens stängsel, och som sedan länge används som
park, överförs till kommunens fastighet.
• Sälgen 16: Delar av fastigheten skall utgöra allmän platsmark (nya gator samt
skyddszon mot Brogårdsvägen).
• Sälgen 19 (Vårdcentralen): Del av fastigheten blir allmän platsmark.
• Sälgen 20 (Malmgården): Fastigheten utökas marginellt mot väster. Ägaren belastas inte med några kostnader för fastighetsbildning eller markköp.

Nya kvarters- och gatunamn
Sven Adolf Norlings gata
Den nya matargatan i området betraktas som
en förlängning av Sven Adolf Norlings gata,
och får samma namn. S A Norling (1785 1858) var Peter Hernqvists efterträdare som
föreståndare för Veterinärinrättningen och ett
av de stora namnen i svensk veterinärmedicin.
Ny lokalgata
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt den 28
februari 2005 föreslå att den nya lokalgatan får
namnet "Eva Åsbrinks gata". Beslut om gatunamn ingår inte när detaljplanen antas, utan tas
av miljö- och byggnadsnämnden separat.
Nya kvartersnamn

Vägreservatet och de nya gatorna medför att
det nuvarande kvarteret Sälgen delas upp i fyra
kvarter. Förslagsvis kommer kvartersnamnet
Sälgen att behållas i väster dvs för vårdcentralen och bostäderna kring Avedalsgatan mm.
Kvarteret mellan Orysan och S A Norlings
gata föreslås få namnet Häggen. Det större
kvarteret norr om S A Norlings gata benämns
Lönnen medan det mindre kvarteret kallas
Kastanjen. Beslut om kvartersnamn tas av miljö- och byggnadsnämnden separat.

Underskrift

Detaljp lan för

Området mellan vårdcentralen och Brogården
(Östra delen av kvarteret Sälgen)
i Ska ra tätort, Skara kommu n
Illu str ationsplan 23 ma rs 2005: l å ngsiktig trafiklösning

Malmgatans utfart mot Brogårdsvägen
stängs (på lång sikt) och ersätts av
cyl<eltunnel (utanför kartan )
40 kV-ledningen flyttas norr om Brogårdsvägen
Gråbrödragatans utfart mot Brogårdsvägen stangs (på lång sik t) och ersätts
av cykeltunnel
Brogårdsvägen blir al\eplanterad
fältsväg (på mycket lång sikt)

2616)

En ny infart byggs öster om vårdcentralen (på lång sikt)
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C Plats för bostäder, kontor, undervisningslokaler mm
trädgårdsstadslik" nande miljö
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Ny cirkula tionsplats (på lång sikt)
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Grönområdet längs Drysan
något
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