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Antagen av kommunfullmäktige den 10 juni 1991 
Laga kraft den 10 oktober 1991 

DETALJPLAN FÖR 

Köpstaden etapp II 
(del av Ingelstorp 1:16 ffi fl) 

I SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

INLEDNING 

Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser, denna be
skrivning samt en genomförandebeskrivning. Till planen hör 
fastighetsförteckning och samrådsredogörelse men ingen separat 
grundkarta. 

Planens syfte är att möjliggöra en utökning av köpstaden samt 
säkerställa en vegetationsridå mot Stora Ekeberg . 

Planeringsförutsättningar: 

PLANDATA 

. . 
- ~. .' 

Planområdet ligger cirka 5 kilometer öster om Skara, omedel
bart söder om den nuvarande köpstaden. Det omfattar cirka 9 ha 
varav cirka 0,5 ha tidigare är detaljplanlagt. All mark inom 
planområdet är i privat ägo. 

E17 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

En generalplan för Sommarland antogs av kommunfullmäktige 
1983. Under 1990-91 har stadsarkitektkontoret utarbetat ett 
förslag till fördjupad översiktsplan som till stor del bygger 
på det underlag som Sommarland AB tagit fram. Detaljplanen 
följer helt den översiktliga planen. 

Detaljplan 

Planområdet omfattar en mindre del av Ändrad detaljplan för 
Skara Sommarlands Köpstad (Ingelstorp 1:17), lagakraftvunnen 
den 26 juni 1989. Större delen av planområdet är tidigare inte 
detaljplanlagt. 

Kommunfullmäktiges beslut den 22 oktober 1990 

I beslut den 22 oktober 1990 (§ 115) uttalade kommunfullmäkti
ge dels att fri rätt till etablering av handel inklusive livs
medelshandel skall tillåtas inom köpstaden och det s k Vilan
området, dels att ansökningar om handel även inom andra områ
den skall behandlas positivt. 

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN 

Planområdets östra del utgörs aven del av den nuvarande par
keringen, med cirka 1000 p-platser inom planområdet. Den väst
ra delen innehåller skog, huvudsakligen gran men i norr även 
tallskog. I norr ligger köpstadens nuvarande huvudingång med 
tillhörande entretorg samt ett par stora ramper för skate
boardåkning. 

En grundundersökning har gjorts av Skanska Teknik AB. Under
sökningen visar att stora delar av planområdet underlagras av 
torv av varierande mäktighet. Grundvattenytan ligger strax 
under markytan. Enligt utlåtandet kan byggnader grundläggas 
direkt i mark. 

Detaljplanens innebörd: 

BEBYGGELSE 

Detaljplanen innebär att köpstaden kan utökas i en långsträckt 
form söderut, i gränsområdet mellan den nuvarande parkeringen 
och skogen. Planen ger byggrätt för ytterligare 22.200 kvad
ratmeter bruttoarea. Begreppet "handel" ger rätt till alla 
slags köp och försäljning av varor och tjänster för allmänhe-
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ten. I begreppet ingår således många former av service och 
hantverk, som skomakeri, bank, post, resebyrå, restaurang etc. 
Av kontorslokaler medges normalt endast sådana som hör till 
handelsverksamheten. 

Det bör framhållas att planen inte omfattar den nuvarande köp
staden, vilket innebär att förbudet mot livsmedelshandel även 
i fortsättningen gäller inom de lokalerna. Förbudet omfattar 
även torra varor, helkonserver, läskedrycker o likn. Endast 
servering och annan försäljning av livsmedel för omedelbar 
förtäring är tillåten. 

FRIYTOR 

Det som NATUR betecknade området skall fungera som skydd mel
lan Stora Ekeberg och distributionsytorna på köpstadens baksi
da. Den nuvarande skogen får inte slutavverkas, utan skall 
gallras och återplanteras kontinuerligt. För att ytterligare 
förstärka skyddet skall ett naturliknande skogsbryn med olika 
träd och buskar anläggas mot öster, inom det med nI betecknade 
området. Brynet bör företrädesvis innehålla arter som natur
ligt förekommer i trakten, och planteras tillräckligt tätt för 
att relativt snart bilda en sluten ridå. 

GATOR OCH TRAFIK 

Biltrafik 

Den nuvarande infartsgatan till köpstaden bibehålles. En dist
ributionsgata byggs väster om köpstaden. på sikt skall denna, 
i enlighet med den fördjupade översiktsplanen, anslutas till 
en ny huvud infart till Stora Ekeberg, men tills en sådan 
byggts kommer parkeringsområdets södra del att fungera som 
distributionsinfart. 

Gång- och cykel trafik 

Liksom den fördjupade översiktsplanen innehåller detaljplanen 
en gång- och cykelväg mellan handelsområdet och parkeringen. 
Vägen får byggas över med skärmtak. 

Parkering 

Det parkeringsområde som ingår i planområdet inrymmer cirka 
1000 bilplatser. Dessa är en del av den stora parkeringsan
läggning för köpstaden och Sommarland som i dag innehåller 
cirka 4000 platser. 

Den nuvarande parkeringen utnyttjas till fullo endast vid någ
ra få tillfällen under semestermånaden, tillfällen då köpsta
den sannolikt endast ger en marginell ökning av besökaranta
let. Det tillkommande parkeringsbehov som köpstaden förorsakar 



4 

kommer i stället att uppkomma huvudsakligen då parkeringen har 
mycket stor reservkapacitet. Enligt den fördjupade översikts
planen finns utrymme för ytterligare 1000-1500 platser. Vid 
extremt många besökare förutsättes dessutom parkeringen vid 
Axeva11a travbana kunna användas. Förutsättningar bör således 
finnas för att tillgodose behovet, men frågan kommer även att 
bevakas då bygglov ges för köpstadens utvidgning. 

Kollektivtrafik 

Bussar i linjetrafik förutsättes köra väg 740 till en vänd
plats öster om Sommarlands huvudentre för att på återvägen an
göra en hållplats på vägens norra sida. Det finns flera tänk
bara lösningar men valet mellan dessa kan ske oberoende av de
taljplanen. på sikt kan en hållplats, i enlighet med den f ö r
djupade översiktsplanen, komma att anordnas även strax söder 
om köpstaden. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Spillvatten från den nya bebyggelsen leds till den kommuna la 
pumpstationen strax öster om väg 740. Flödesmätningar under 
sommaren 1990 visar att pumpstationen har tillräcklig kapaci
tet f ö r detta. Befintliga ledningar från Stora Ekeberg kommer 
sannolikt att ligga kvar under den nya bebyggelsen, i huvudsak 
i samma l äge som i dag. 

Vattenförsörjningen kommer huvudsakligen att ske från egna 
brunnar men i viss mån även från det kommunala nätet. på sikt 
kan det bli aktuellt att ansluta köpstaden till vättervatten
ledningen söder om väg 49. 

Dagvatten från byggnader och parkering leds via diken till 
öppna dammar strax s öder om planområdet. Hur detta påverkar 
dikningsföretaget skall klarläggas i en särskild utredning. 

PLANFÖRFATTARE 

Detaljplanen är, på uppdrag av Sommarland AB, upprättad den 25 
oktober 1990 av FFNS Arkitekter i Skövde AB. 

Lars Johan Ekelöf Martin Storm 

REVIDERING OCH UNDERSKRIFT 

Detal j planen är, efter samråd med Sommarland AB och FFNS Arki
tekter, reviderad av stadsarkitektkontoret den 20 februari 
1991. Revideringens innebörd framgår av samrådsredogörelsen. 

stadsarkitekt 
Erik Westlin 
planarkitekt 
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Antagen av kommunfullmäktige den 10 juni 1991 
Laga kraft den 10 oktober 1991 

DETALJPLAN FÖR 

Köpstaden etapp II 
(del av Ingelstorp 1:16 m fl) 

I SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 

INLEDNING 

Detaljplanen innebär att Sommarlands köpstad kan utökas med 
22.200 kvadratmeter bruttoarea. 

TIDPLAN 

Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige samtidigt med 
den fördjupade översiktsplanen, vilket kan ske tidigast i juni 
1991. Byggstart kan därefter ske så snart planen vunnit laga 
kraft och bygglov getts. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomfö randetiden regleras i planbestämmelserna och är fem å r 
frå n den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen och fastig
hetsägaren/ ägarna är överens kan bygglov enligt planen ges 
även efter denna tid. 

ANSVARSFÖRDELNING 

Planen genomförs helt i privat regi. Kommunen är inte huvudman 
för allmänna platser. 

AVTAL OM VÄGBYGGNAD 

Innan planen anta s skall ett avtal mellan exploatören, vägver
ket och eventuella andra berörda ha upprättats och underteck
nats om finansiering och genomförande av de vägombyggnader som 
planen enligt vägverket och länsstyrelsen kräver. 

UTREDNING OM DIKNINGSFÖRETAG 

Planen förutsätter att en utredning görs om dess påverkan på 
det dikningsföretag som bl a Skärvs-Hallabo 3:1 ingår i. Ut
redningen, som beställs och bekostas av exploatören, bedöms 
vara en enligt vattenlagen lagstadgad skyldighet och skall ut
göra underlag för eventuell förändring av ansvarsfördelningen 
inom företaget. 

E17 
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BYGGLOVBEFRIELSE 

Bygglovbefrielsen regleras i planbestämmelserna och innebär 
att det inte krävs bygglov för att i enlighet med planen an
ordna parkeringsplatser. 

PLANTERING 

De med n markerade delarna av parkeringsområdet skall utgöras 
av planterade grönytor. Den med n betecknade delen av NATUR
området skall, med avbrott för er lorder liga passager och i en
lighet med planbeskrivningen, anläggas som ett sammanhängande 
skogsbryn. Att så sker bevakas vid bygglovprövningen. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Alla fastighetsbildningsåtgärder initieras och bekostas av ex
ploatören. 

Om VA-ledningar och telekabel till Stora Ekeberg skall behål
las genom planområdet bör de säkerställas med servitut. 

Anläggningar som skall betjäna flera fastigheter eller andra 
fastigheter än de ligger på (lokalgata, naturområde med till
hörande skogsbryn, parkeringsområde med tillhörande planterin
gar, gång- och cykelväg, distributionsgata, kablar, l e dningar 
mm) förutsättes ingå i en eller flera gemensamhetsanlä ggnin
gar. Köpstaden skall därigenom eller på annat lämpligt sätt 
tillförsäkras del i oCh/eller rätt till alla funktioner som är 
en förutsättning för dess tillkomst och funktion. Befintliga 
gemensamhetsanläggningar omprövas för att eventuellt ingå i de 
som nybildas. 

Om det med H betecknade området fastighetsindelas skall den 
totala byggrätten 22.200 kvadratmeter bruttoarea fördelas på 
de fastigheter som bildas. 

PLANFÖRFATTARE 

Detaljplanen är upprättad den 25 oktober 1990 av FFNS Arkitek
ter i Skövde AB. 

Lars Johan Ekelöf Martin Storm 

REVIDERING OCH UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är, efter samråd med Sommarland AB och FFNS Arki
tekter, reviderad av stadsarkitektkontoret den 20 februari 
1991. Revideringens innebörd framgår av samrådsredogörelsen. 

~ (J 'R-><---Q _ 
Östen Anders~!n 
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 
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DETALJPLAN FÖR 

Köpstaden etapp II 
(del av Ingelstorp 1:16 m fl) 

I SKARA KOMMUN 

Samrådsredogörelse 

Detaljplan upprättad den 25 oktober 1990 har sänts på samråds
remiss enligt FBL 5:20 till kommunstyrelsen, tekniska nämnden, 
brandförsvaret, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kollektivtra
fiksamordnaren, länstrafiken, televerket, l ä nsmuseet, vägver
ket, Vattenfall, Vallebygdens Elkraft, Sellbergs Renhållnings 
AB, fastighetsbildningsmynd i gheten, polismyndigheten, natur
skyddsföreningen, länsstyrelsen samt sakägare i 9 brev. 

Detal jplanen har under tiden 21 december 1990 - 21 januari 
1991 funnits uppsatt på stadsarkitektkontoret och länsbiblio
t e ket . 

REMIS SVAREN: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott meddelar att genomförandefrå
gorna bör klargöras tydligare. 

Kommentar: Genomförandebeskrivningen har kompletterats. Se 
även vägverkets skrivelse nedan. 

Tekniska nämndens arbetsutskott har inget att erinra mot pla
nen men lämnar följande förtydligande beträffande VA-frågorna. 
Enligt de planer Skanska redovisat är det tänkbart , om t ex 
avloppsmängden överstiger den kapacitet som kommunens pumpsta
tion och ledningar är dimensionerade för, att leda avlopp sö
derut direkt till huvudledningen mellan Axvall och Skara. Led
ningen från Stora Ekeberg ligger emellertid mycket djupt, var
för det kan vara mest ekonomiskt att låta den ligga kvar som i 
dag i stället för att ansluta den till en sådan ny ledning. 
För Sommarland och köpstaden tas dricksvatten inte enbart från 
egna brunnar utan även från kommunens nät via Axvall. Om kapa
citetsgränsen nås även här kan vatten hämtas direkt från Vät
tervattenledningen. 

Kommentar: Beskrivningen har kompletterats och reviderats i 
enlighet med tekniska nämndens påpekanden. 

Länstrafiken framhåller i huvudsak följande. För att på ett så 
effektivt och bekvämt sätt som möjligt nå köpstaden med bussar 



8 

i linjetrafik behövs en ny vändslinga vid väg 740, cirka 150 
meter öster om köpstadens östra entre. 

Kommentar: Länstrafikens förslag ingår i den fördjupade över
siktsplanen för Sommarland & Axevalla travbana, men vilken 
lösning som är den bästa för busstrafiken är inte helt klart. 
Erfarenheterna visar att kör- och angöringsytor nära Sommar
landsentren mycket ofta blockeras av uppställda fordon. Tro
ligen skulle detta även ske med en bussvändplan varför det är 
ytterst tveksamt om en sådan lösning verkligen sparar tid åt 
busstrafiken. Nuvarande vändplan öster om Malibu ger visser
ligen något längre körsträcka men är aldrig blockerad. Frågan 
får studeras närmare i annat sammanhang eftersom den inte di
rekt berör eller påverkas av planen. 

Televerket påpekar att en av televerkets lokalkablar ligger 
inom den den utökade byggrätten . Eventuell omläggning eller 
flyttning får bekostas av exploatören. 

Kommentar : Stödsarkitektkontoret delar i princip televerkets 
uppfattning, men exakt hur kabeln bör läggas om eller flyttas , 
och förde l ningen av kostnaderna för detta, får avgöras i sär
skild uppgörelse mellan televerket och markägaren/ exploatören . 

POlismy ndigheten hänvisar till sitt yttrande över den fördju
pade översi ktsplanen och har inget mer att tillägga . I yttran
det befarade man bl a att en brist på parkeringsplatser kan 
upps t å. 

Kommentar: Beskrivningen har kompletterats beträffande parke
ringsfrågan. 

Vägverket har inget att invända mot planens utformning i sig, 
men framhåller beträffande genomförandet i huvudsak följande. 
ytterligare besöksalstrande anläggningar kan inte godtas utan 
att man fått klarhet i hur man skall kunna genomföra de omfat
tande vägbyggnader som krävs. Detaljplanen bör därför inte fö
ras till antagande förrän överenskommelse träffats mellan de 
berörda parterna (Vägverket, Sommarland/Köpstaden, kommunen) 
om finansieringen. 

Kommentar: Se svaret på länsstyrelsens skrivelse nedan. 

Länsstyrelsen hänvisar till sitt samrådsyttrande över den för
djupade översiktsplanen, där man bl a framhåller att en de
taljplan för utökning av köpstaden och andra starkt trafik
alstrande anläggningar förutsätter att genomförandefrågorna är 
avklarade. Planförslaget berör inte några riksintressen, men 
indirekt kan riksväg 49 som r i ksintresse påverkas om inte tra
fiksepareringen kan lösas i enlighet med principerna i över
siktsplanen. Efter samrådsskedet får bedömas om de mellankom
munala intressena samordnats tillräckligt. 
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Kommentar: Genomförandebeskrivningen har kompletterats med att 
planen inte skall antas förrän en överenskommelse träffats om 
trafikombyggnaden. 

Bengt Johansson, ägare till Skärvs-Hallabo 3:1, anför i huvud
sak följande. Dagvattenmängderna kommer att öka som följd av 
att de hårdgjorda ytorna blir större. En fullständig utredning 
av dagvattenfrågorna krävs, samt avtal med eller omprövning av 
det/de dikningsföretag som berörs. Bilister på väg från Som
marland till Axvall svänger ibland mot väster på väg 49 vilket 
leder till att de vänder på infartsvägen till Hallabo. Skylt
ningen på väg 740 behöver därför förtydligas. Slutligen får 
planen inte i framtiden leda till kommunal eller annan särbe
handling av lantbruksdriften beträffande t ex gödselspridning. 

Lantbruksnämnden har efter kontakt med Bengt Johansson muntli
gen framfört följande. Planen berör dikningsföretag där 
Skärvs-Hallabo 3:1 är viktig delägare. Tre-fyra huvudmän på
verkar företaget på sätt som inte är tillfredsställande ut
rett: 
1.Sommarland-köpstaden-parkeringen genom de utbyggnader som 

skett de senaste åren och p g a de förändringar som planen 
föreslår. 

2.Vägverket genom ombyggnaden av väg 740. 
3.Kommunen/travbanan genom den utbyggnad av travbanan som 

gjorts sedan 1969 då senaste utredning gjordes. 

Kommentar: Sommarlands påverkan på diknings företaget har en 
direkt koppling till detaljplanen, varför genomförandebeskriv
ningen har kompletterats med krav på utredning enligt punkt l. 
De båda övriga punkterna avser förändringar som skett tidigare 
och som både kan och bör utredas oberoende av planen. Även 
skyltningen på väg 740 bör bedömas oberoende av planen, varför 
kopia av skrivelsen har översänts till vägverket för kännedom 
och eventuella åtgärder. Vad gäller gödsling mm innebär planen 
ingen skärpning av gällande regler; ett ökat antal besökare 
kan möjligen leda till större krav på att reglerna efterlevs. 

REVIDERINGAR: 

Som en följd av den vidare bearbetningen och de synpunkter som 
inkommit har planen reviderats i följande avseenden. 

- Planbeskrivningen har förtydligats om att förbudet mot livs
medelsförsäljning tills vidare bibehålls i den nuvarande 
köpstaden. 

- Genomförandebeskrivningen har omarbetats och kompletterats, 
framför allt beträffande väg frågorna och diknings företaget 
på Skärvs-Hallabo 3:1. 

- Bestämmelsen om bygg lov befrielse för upplag och materialgår
dar har utgått. 
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- Bestämmelsen om högsta tillåtna exploatering har reviderats 
utan att ändras i sak. 

- Bestämmelsen "x" om allmän gång- och cykel trafik har revide
rats något. 

- Grundkartan har kompletterats med gemensamhetsanläggningar 
och teckenförklaring. 

Därutöver har skett en allmän bearbetning av planhandlingarna 
som inte innebär några större förändringar i sak. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 25 oktober 1990 och reviderad 
den 20 februari 1991. Stadsarkitektkontoret har genomfört re
videringen efter samråd med Sommarland AB och FFNS Arkitekter 
AB. 

~&u ;J~<------
Östen Ande~rson 
stadsarkitekt 

Q~ ltA~~ __ 
Erik Westlin 
planarkitekt 


