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Bakgrund och uppdrag
Vid kommunstyrelsens sammanträde i Skara kommun september 2019 fattades 
beslut om att utreda planmässiga förutsättningar för ett äldreboende inom det områ-
de som kallas Teglagärdet i centrala Skara. Uppdraget är att utreda planmässiga 
förutsättningar för att ändra rådande detaljplan. Fortsatt planläggning utgår från ett 
så kallat utökat förfarande då den anses vara av större allmänt intresse. Beslut om 
antagande av detaljplanen förväntas ske under första hälften av år 2020.

Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 i lydelse enligt SFS 2019:412.

Planens Syfte
Planens preliminära syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för ett äldrebo-
ende med hänsyn till stadsbilden och gröna värden. 

Handlingar
Planhandlingarna består av 

•	 planbeskrivning, 

•	 plankarta med planbestämmelser

•	 Planprogram

•	 Dagvattenutredning

•	 Bullerutredning

•	 Geoteknisk utredning

•	 Skuggstudie

•	 Barnkonsekvensanalys

•	 Grönt gestaltningsprogram

•	 Inventering Pro Natura

•	 Bilaga Tillåtna höjder

•	 Översiktlig miljöteknisk utredning
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Behovsbedömning
Miljöbedömningen med länsstyrelsens yttrande och kommunstyrelsens beslut 
anslås i samband med att planhandlingarna ställs ut på samråd. Miljöbedömningen 
har legat till grund för de frågor som har behandlats i detaljplanen.

Plandata
Planområdet och platsens läge i förhållande till centrala Skara
Planområdet ligger i centrala Skara, cirka 650 meter gångväg från Domkyrkan. 
Norr om planområdet ligger närrekreationsområdet Viktoriasjöarna. Öster om 
planområdet passerar Skaraborgsgatan som avskiljer planområdet från ett mindre 
industri- och verksamhetsområde. I väst ligger Servicehuset Viktoriagården och i 
dess förlängning parken ”Botan”. I söder, längs med en gång- och cykelväg, ligger  
förskolan Björkbacken följt av högstadieskolan Viktoriaskolan.

Planområdet sluttar från norr ner mot Viktoriasjöarna och upptas idag huvudsak-
ligen av en provisorisk grusparkering som i grunden är en fotbollsplan. Trots att 
planområdet omges av infrastruktur för transport och storskalig bebyggelse upp-
levs området grönt och vilsamt.

Planområdet omfattar en yta på ungefär 14 500 kvm.

Domkyrkan

Ungefärligt planområde

Översiktskarta

Gällande planer
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Detalj- och översiktsplan samt planprogram

Rådande stadsplan B144, antagen den 8:e november 1957
Rådande stadsplan B144 medger bland annat att området får användas för [A] all-
mänt ändamål med en högsta exploateringsgrad på 30 000 kvm bruttoarea (vånings-
yta) ”inom kvarteret”. Bebyggelse får uppföras i trevåningar med en högsta höjd på 
10,6 meter.

Översiktsplan
Aktuell översiktsplan anger ”detaljplanelagt område” och a att ”fördjupad över-
siktsplan bör upprättas” då ”bebyggelsetryck bedöms råda i hela området”. 

Planprogram
År 2016 i augusti godkändes planprogram för ”Stadsdelen Tullportagärdet” som i 
sin norra del även omfattar aktuellt planområde. Planområdet ingår i det område 
som	kallas	 ”område	A”	och	 som	 föreslås	 innehålla	flerfamiljshus	 i	mellan	5	 -	 6	
våningar. I detta begränsade område föreslås ett öppet dagvattensystem. 

Planförslaget kan anses avvika i sin använding från planprogrammets idéer, dock 
anses avvikelsen inte vara betydande då det i båda fall rör sig om en form av boen-
de.	De	riktlinjer	som	utarbetats	anses	kunna	följas	och	effekterna	av	ett	äldreboende	
på	området	anses	på	grund	av	mindre	trafikflöden	vara	lägre.

Sedan planprogrammet antogs har bland annat Teglaskolan rivits och Viktoriasko-
lan uppförts. 

Bebyggelse och stadsbild
Förutsättningar

Skaras stadskärna
Skara har en avgränsad inre stadskärna, som tydligt skiljer sig från villabebyggel-
sen	runtom.	Då	staden	historiskt	sett	haft	en	mycket	god	tillväxt,	finns	här	många,	
för sin tid representativa byggnader. Samtidigt har man undgått den stadsomvand-
ling som skedde under 1960-talet, då man i många städer runt om i Sverige rev 
hela kvarter för att ersätta med nya byggnader. Skara har varsamt genomgått en 
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modernisering, vilket gör att det medeltida gatunätet ännu till stora delar är intakt, 
och många äldre byggnader har bevarats.

Den byggda omgivningen
Viktoriaskolan 
Under februari månad 2015 revs delar av nuvarande Teglaskolan, för att ge plats åt 
Viktoriaskolan. Viktoriaskolan byggdes i tre våningsplan med en total yta på drygt 
11 000 kvadratmeter bruttoarea. Skolan rymmer centralkök för hela kommunen, 
bibliotek och mediatek, dans- och motoriksal samt en stor idrottshall. Viktoriasko-
lans fasad är täckt med lerplattor i jordfärgade toner.

Förskolan Björkbacken
Förskolan Björkbacken iordningställdes i början av 2000-talet i delar av gamla 
yrkesskolan Viktoriaskolans lokaler. Förskolan har efter det byggts ut med ytter-
ligare två avdelningar och har i dagsläget fyra avdelningar samt intilliggande ute-
gård. Björkbacken är den förskola i kommunen som även har öppet på obekväma 
arbetstider.

Viktoriagården och trygghetsboende Viktoriagatan
Viktoriagården	byggdes	som	servicehus	för	äldre	för	cirka	femtio	år	sedan.	Nu	finns	
här tre avdelningar med tio lägenheter i varje plan. På senare år har den nordvästra 
byggnaden byggts om till kontorslokaler för omsorgsförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. I slutet av 1990-talet ersattes två tidigare paviljongbygg-
nader inom området med tre punkthus som vardera inrymmer tolv lägenheter för så 
kallat trygghetsboende.

Den anlagda omgivningen
Viktoriasjöarna och Viktoriaparken
Åren	1878-79	anlades	av	lektor	Gustaf	Viktor	Hofling	Viktoriasjön,	den	större	av	de	
två parksjöarna i områdets norra del. Sjön blev populär bland annat för skridskoåk-
ning och båtturer, men användes också för tvätt och isupptagning. Här fanns också 
ett kallbadhus. Åren 1912-13 grävdes ytterligare en sjö öster om Viktoriasjön, vars 
funktion delvis var att sedimentera det lerhaltiga slammet innan det når den större 
sjön. De båda sjöarna omges av Viktoriaparken som präglas av en växtlighet där 
björk och al dominerar. På 1990-talet fanns en ambition att skapa ett björkarbore-
tum	i	parken	varför	ett	flertal	olika	björkarter	återfinns	inom	parkområdet.	Parken	
genomkorsas	av	ett	flertal	grusgångar	och	inbjuder	besökande	till	spontanlek	och	
motion. Vattenmiljöerna, banvallen och förekomsten av äldre träd innebär en hög 
artrikedom i området.
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Botaniska trädgården
Botaniska trädgården anlades år 1775 på initiativ av Peter Hernqvist, en av Linnés 
lärjungar. Syftet var att Botan skulle användas för ungdomens rekreation och under-
visning, men också för odling av medicinalväxter. Parken omfattar ca 2,7 hektar 
och innehåller grusade gångar, ca 350 träd samt en örtagård. Många av träden har 
uppnått en aktningsvärd ålder med en diameter upp till 4,5 meter och börjar få ett 
biologiskt	värde.	Fyrtiofyra	av	träden	faller	inom	definitionen	för	skyddsvärda	träd.	
Parken	används	för	rekreation	och	för	Katedralskolans	årliga	studentfirande.

Skara gamla kyrkogård
Skara gamla kyrkogård anlades 1825. Kyrkogården karaktäriseras av kvadratiska 
kvarter	med	ett	strikt	system	av	grusade	gångar.	En	grind	finns	i	norr	mot	Skolga-
tan. Träd och annan växtlighet tillsammans med grusgångar och gravvårdar ger 
kyrkogården dess parkliknande karaktär. Flera av de gamla lövträden, särskilt ädel-
lövträden, har utvecklat håligheter och är därmed värdefulla både för insektslivet 
och fågellivet. Kapellet uppfördes 1894 och har genomgått exteriöra och interiöra 
förändringar sedan dess.

Kapell, begravningsplatsens helhet med kvartersindelning, gångsystem, alléer och 
gravvårdar är av kulturhistoriskt värde.

Planprogrammet som utgångspunkt för planläggning
Under 2011 genomfördes en arkitekttävling för en ny högstadieskola i Skara tätort. 
I tävlingsuppgiften ingick att ge förslag till en långsiktigt hållbar och levande stads-
del med tydliga kopplingar till omkringliggande bostads- och verksamhetsområ-
den. Utmaningen var att skapa en helt ny stadsdel där blandad bebyggelse, bostäder, 
arbetsplatser och skola, kombineras med gröna parker i sjönära läge.

Planprogrammet är vägledande för områdets gestaltning och de krav som ställs.

Förändringar
Gestaltning och utformning
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Visualisering av Viktoriaskolan av det vinnande förslaget på arkitekttävlingen

Gestaltning
Kommunen anser att utformningsbestämmelsers grundläggande syfte är att förhin-
dra negativ påverkan på omgivningen samt säkerställa arkitektoniska kvalitéer som 
tillför ett värde till omgivningen.

Genom höjdbestämmelser och var byggnation får uppföras anses ha säkerställts att 
byggnation inte kommer att påverka omgivningen menligt. 

Området vid Victoriasjöarna är en viktig plats för rekreation där många männis-
kor vistas. Planområdet ligger även nära en skola och förskola där många unga 
tillbringar värdefulla timmar av sin vardag och kommer att få uppleva och kunna  
påverkas av framtida bebyggelse. Ny bebyggelse kommer även att direkt vara dedi-
kerad åt en stor grupp människor som är utsatta med hänsyn till högre ålder och de 
besvär detta kan medföra. Dessa mäniskors omständigheter innebär även att deras 
anhöriga är en betydande och även emotionellt utsatt målgrupp som kommer att 
påverkas	av	den	framtida	bebyggelsens	form.	Av	denna	anledning	finns	det	goda	
skäl att även sträva efter att säkerställa kvalitéer som tar hänsyn till de människor 
som kommer att vistas i och omkring framtida bebyggelse, dvs arkitektoniska kva-
litéer.

Liksom naturvetenskapen i dagsläget har förmågan att beskriva tillstånd, relationer 
och konsekvenser inom ett avgränsat undersökningsområde genom att en hypotes 
testas, så kan utformningsbestämmelser beskriva hur ett objekt ska förhålla sig, 
dvs föreskriva exempelvis materialitet, takform och takvinkel. Lika lite som natur-
vetenskapen dock kan beskriva världen så som vi upplever den och tilltala våra 
sinnen, lika lite förmåga har vanligtvis utformningsbestämmelser makten att vara 
garanter för god arkitektur. Mestadels syftar utformningsbestämmelser, när det inte 
handlar om att begränsa påverkan på omgivningen, att reproducera inom området 
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förefunna kvalitéer som höjd, material eller takform, eller just avvika från dessa. 
Att reproducera uniformitet och lyfta upp det som en estetisk eftersträvansvärd 
norm kan och bör dock ses med yttersta försiktighet. Det går att göra tydliga rit-
ningar med bestämmelser som kan beskriva en byggnad, men utgångspunkten är att 
utformningsbestämmelser i likhet med andra bestämmelser ska användas sparsamt, 
samt att det inte är planarkitektens roll att utforma en byggnad.

Det som inte naturvetenskapen förmår, det förmår poesin, och det som inte utform-
ningsbestämmelser förmår, det förmår kritiken i relation till det som avses byggas 
med hänsyn till de kvalitéer det är tänkt bebyggelsen ska inneha. Kommunen anser 
således	 inte	 att	 det	 finns	 	 fog	 att	 använda	 sig	 av	 vidare	 statiska	 utformningsbe-
stämmelser, då dessa bestämmelser inte kan garantera det omgivningen bör kunna 
kräva. Undantag utgör lägre bebyggelse där takformen avses regleras.

Kommunen anser istället att [Ny bebyggelse ska till sin gestalt uppvisa värdighet 
och förmedla beständighet.] . 

Beslutande nämnd eller styrelse, som kommuninvånarnas representant, bör själv-
ständigt eller via delegation betraktas som kritiker.

Markens användande
Planarbetet initierades då behovet blev tydligt att ett nytt särskilt boende behövdes 
i Skara kommun. Av denna anledning prövas de planmässiga förutsättningarna i 
planområdet för [D] Vård och [B] Bostäder.

Planområdet är relativt stort och för att öka diversiteten anses det även lämpligt 
att tillåta [S1] Förskola och [C1] Centrum utom handel och endast sådan skola som 
anges under [S1].	Med	hänsyn	till	områdets	primära	användningsområde,	trafikflö-
den, men även med hänsyn till områdets rekreativa karaktär anses det inte lämpligt 
med handel i detta område

Exploateringsgrad
Planområdet upptar en yta om cirka 134 000 kvadratmeter, varav den yta som får 
bebyggas uppgår till cirka 88 000 kvadratmeter. Med hänsyn till områdets karaktär 
och	trafikflöden	anses	det	lämpligt	att	reglera	exploateringsgraden	med	Bruttoarea	
ovan mark och då till 30 000 kvadratmeter. Med hänsyn till parkeringsbehovet, 
kostnaderna som är förknippade med att anordna ett parkeringshus eller garage, är 
det osannolikt att området kan exploateras kraftigare.

Byggnadshöjd
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Planprogrammet tänker sig för denna del av området en byggnadshöjd som mot-
svarar bostadsbebyggelse i upp till 6 våningar. Högsta nockhöjden inom området är 
21,5 meter, och byggnadshöjden är begränsad till 16,5 meter. Observera att master 
och skorstenar får sticka ut över angiven nockhöjd då det inte anses påverka upple-
velsen av tillåten volym eller skapa olägenhet.

Mot den norra och västra plangränsen begränsas tillåten höjd genom en byggnads-
höjd på 13 meter med hänsyn till Victoriaparken, Victoriagården och det stråk som 
avses passera förbi väster om tänkt byggnation.

Planhandlingarna kompletteras med en bilaga för att förtydliga tillåtna höjder. 

Kartutsnitt ur bilaga ”Tillåtna höjder”. Området till vänster i bilden vetter mot Victoriasjöarna och 
parkern. Området till höger mot förskolan. 

Påverkan på omkringliggande bostadsbebyggelse 

Skuggning
För att utreda påverkan av planförslaget på omkringliggande bebyggelse anses det 
viktigt att utreda möjlig skuggning genom tilltänkta byggkroppar. En skuggstudie 
har tagits fram som biläggs planhandlingarna. Att observera är att den volym som 
har lagts in för att undersöka skuggning inte motsvarar den bebyggelse som kan 
uppföras, då denna även regleras genom tillåten Bruttoarea. Den volym som kan 
uppföras med tillåten bruttoarea motsvarar ungefär 21% av den volym som har 
används i skuggstudien.

Med skuggstudien tillgänglig anser kommunen inte att planförslaget innebär en 
menlig påverkan på omkringliggande bebyggelse. I början av året (januari, febru-
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ari) samt i dess slut (mitten av november, december) kan byggnation komma att 
påverka omkringliggande bebyggelse genom skuggning, men denna anses inte 
påverka bostädernas kvalité. Se bilaga Skuggstudie för studien i sin helhet.

Riksintresse kulturmiljövård och påverkan på detsamma

Programområdet ligger öster om riksintresse för kulturmiljövård (Skara R25), 
beslutad 1987-11-05, reviderat 1996. Riksintresset beskrivs som följande:

Motivering: Stiftsstad med rötter i 1000-talet och centrum i en rik jordbruksbygd, 
med dominerande domkyrkomiljö och bevarat medeltida stadsplanemönster.

Uttryck för riksintresset: Gatunätets oregelbundna medeltida karaktär, medeltida 
infartsvägar samt den medeltida domkyrkan och andra domkyrko- och skolstadens 
karaktärsbyggnader. Stadskärnans mer småskaliga bebyggelse och bebyggelse från 
de expansiva årtiondena kring sekelskiftet 1900.

Miljön kring Veterinärinrättningen. Medeltida kulturlager

Med	hänsyn	till	planområdets	läge	i	förhållande	till	riksintresset	finns	ingen	risk	för	
negativ påverkan på riksintresset.

Sociala Frågor
Mångfald
Kommunen anser att planförslaget kan bidra till ett mera mångfacetterat ansikte av  
området som även är vitaliserande. Då planarbetet initierades av behovet av ett nytt 
äldreboende krävs det dock engagemang och kreativitet för att tömma ut möjlighe-
terna av planförslaget som i sin tur innehåller de vitaliserande elementen. Bostäder 
samt möjligheter till förskola och/ eller centrumverksamhet.

Förutsättningar	för	mångfald	ur	ett	socioekonomiskt	perspektiv	beträffande	bostä-
der	anses	finnas.	För	att	slutligen	nå	mångfald	bör	möjligheterna	i	styrning	genom	
markanvisningsavtal beaktas.

Barnkonventionen
Den första januari år 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. 
Barnkonventionen	ger	en	universell	definition	av	vilka	rättigheter	som	borde	gälla	
för alla barn i hela världen. Kommunerna har genom sitt planmonopol en särskilt 
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viktig uppgift att fylla för att barnkonventionen ska införlivas i samhällsplanering-
en.

Barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som rör dem och  att genomföra en barnkon-
sekvensanalys är en metod för att pröva detta. Kommunen väljer att göra en barn-
konsekvensanalys för att systematiskt undersöka huruvida planförslaget påverkar 
barn och ungdomar och hur barnperspektivet kan beaktas. Kommunen väljer att 
använda sig av Göteborgs stads modell för attundersöka förutsättningar och påver-
kan (se bilaga ”Barnkonsekvensanalys”)

Slutsats

Botan

Grönområdet/ 
Grönstråk

Planområde

Skolgatan
Axvallagatan

Planförslaget kan vara ett steg till en barnvänligare stad. Utifrån ett enskilt perspek-
tiv	ger	planförslaget	möjligheten	att	bosätta	sig	i	ett	område	nära	flertalet	rekreativa	
värden i en central del av staden med ett varierat utbud. Ur ett allmänt perspektiv 
bidrar	planförslaget	till	att	tryggheten	kan	komma	att	öka	då	fler	männsikor	komma	
att röra sig i ett område som kvällstid saknar mänslig närvaro. Planförslaget skapar 
även incitament för att skapa och gestalta trygga stråk som kan utöka möjligheten 
för Barn att unga att röra sig i området självständigt. Indirekt anses planförslaget på 
sikt kunna skapa en bättre miljö för unga och barn när området ges en inramning 
som idag saknas. Denna inramning anses kunna öka medvetandet för platsen och 
med en medveten och inkluderande gestaltning skapa ytor för spontan aktivitet där 
områden	får	en	mera	distinkt	karaktär	som	barn	och	unga	kan	identifiera	sig	och	sin	
stad med.

•	 En av huvudprinciperna är att Barn ska få komma till tals i frågor som rör dem 
och	kunna	påverka.	Kommunen	anser	att	det	finns	möjligheter	och	utrymme	
till detta i det som beskrivs som närområde. Konkret menas då hur grönom-
rådet kan komma att utformas och nyttjas. En bred förankring är dock viktig 
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och att områdets karaktär fastställs, bevaras, och att de spontana elementen inte 
försvinner. Även  skolgatans gestaltning och utformning bör ske i samråd med 
barn och unga.

Trygghet
Trygghet är en av vår tids styrande och debattskapande frågor i vårat samhälle, och 
den byggda omgivningen påverkar vad vi upplever som tryggt. I tre punkter anser 
kommunen att planförslaget kan bidra till upplevelsen av en ökad trygghet: Boende, 
trygg parkering och trygga gångstråk.

Fler boende invid stråk och inom omgivningen innebär att området får en ökad 
mänslig	närvaro	som	kan	ge	oss	känslan	av	att	fler	ögon	observerar	vad	som	händer		
och reagerar vid fara. 

I samband med arbetet kring parkeringsstrategin framkom i en enkät att parke-
ringsytan som ligger inom planområdet upplevs som otrygg för de som verkar inom 
området, och då främst kvällstid. En mera omsorgsfullt gestaltad parkeringsyta, 
förbättrad belysning inom den framtida parkeringsanläggningen och längs stråken 
mellan målpunkterna där insyn tillåts anses kunna öka upplevelsen av trygghet.  

Tillgänglighet

Området	anses	vara	väl	tillgängligt.	Framtida	bebyggelse	nås	väl	med	alla	trafikslag	
utan	betydande	ingrepp	i	infrastrukturen.	Beträffande	människor	med	funktionsva-
riation ska VGR´s riktlinjer för tillgänglighet följas. 

Jämställdhet
Genom trygga stråk och mer mänslig närvaro inom området anses även aspekten 
jämställdhet beaktas och planförslaget bli ett steg mot ett jämställd stadsrum.

Folkhälsa
Närområdet är en plats för rekreation som tilltalar en stor variation av intressen och 
åldrar. Unga ges bland annat en möjlighet att aktivt leka inom de stora grönytorna, 
den	växtintresserade	kan	strosa	i	Botan,	och	tillgängliga	stråk	finns	för	de	som	har	
svårt att röra sig.

Planförslagets bidrag till folkhälsan är att områdets upplevda trygghet ökar och 
således tillgängligheten till rekreation tilltar.
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Miljö och vegetation
Förutsättningar och förändringar

Sammantaget anses inte att planförslaget påverkar situationen negativt för påträf-
fade naturvärden i området. För att säkerställa detta är det viktigt att det 

•	 Gröna gestaltningsprogrammet följs

•	 Lämplig	korridor	för	fladdermöss	säkerställs

•	 Lämplig dagvattenhantering säkerställs som förhindrar förorening från hård-
gjorda ytor.

Det	gröna	gestaltningsprogrammet	avser	främst	till	att	säkra	den	påträffade	diver-
siteten, men är inte nödvändig ur artskyddsdirektivet. Det gröna gestaltningpro-
grammet ska vara vägledande vid områdets gestaltning framöver. Lämplig korridor 
för	fladdermöss	 säkerställs	 i	detaljplan,	men	 i	det	gröna	gestaltningsprogrammet	
beskrivs dess utformning närmare. Dagvattenhantering, som ska ske lokalt och 
såväl förhindra översvämning samt förorening, beskrivs under ”Mark och vegeta-
tion - Lokalt omhändertagande av dagvatten” samt utredningen som biläggs plan-
handlingarna.

MKB
Kommunen ska enligt Plan- och bygglagen (PBL 4 kap. 34 §) och Miljöbalken (MB 
6 kap. 12-13 §) göra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid kommunens ställningstagande till 
om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan görs en 
behovsbedömning. Om undersökningenvisar på en betydande miljöpåverkan ska 
en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvens-
beskrivning.

I samband med planprogrammets framtagande har en behovsbedömnings gjorts. 
Där konstateras att genomförandet av kommande detaljplaner inom programom-
rådet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och därför ska en miljökon-
sekvensbeskrivning upprättas i detaljplaneskedena.

Kommunen anser att det inte krävs en miljökonsekvensbeskrivning då bebyggelse 
som	ryms	inom	planförslaget	och	hur	avgörande	frågor	behandlas	(dagvatten,	flad-
dermöss) säkerställer att betydande miljöpåverkan inte kan befaras.
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Strandskydd
I samband med planarbetet upphävs rådande detaljplan och strandskydd återinträ-
der. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, 
sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkan-
ten, både på land och i vattenområdet. I aktuellt planärende är det Viktoriasjöarna 
som leder till att strandskydd inträder i praktiskt taget hela det aktuella planområdet.

Redogörelse till varför strandskydd kan upphävas
Kommunen anser att strandskydd kan upphävas med stöd av PBL (2010:900) 4 
kap 17§ och det särskilda skäl Miljöbalken 7 kap 18 c § 6 anger. Kommunen anser 
att skapandet av förutsättningar för bostäder är av ett sådant allmänt intresse att 
det motiverar att strandskyddet upphävs. Kommunen anser även att strandskyddets 
syfte kan bevaras vilket främst säkerställs genom hur dagvatten hanteras, naturvär-
den på plats samt allmänhetens tillgång till Viktoriasjöarna säkras genom allmänt 
tillgängliga stråk.

Finns alternativa markområden för bostadsbebyggelse?

1

2

5

3
4

6
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Kommunen	anser	att	det	inte	finns	annan	mark	inom	kommunen	som	lämpar	sig	
för bostadsbebyggelse inom de centrala delarna. Kommunen strävar efter att till-
handahålla	ett	särkilt	boende	med	hög	standard,	specifikt	riktat	mot	äldre,	i	cen-
trala Skara , där äldre kan känna samhörighet med en bekant omgivning. Proble-
matiskt med andra, omkringliggande markområden, är att de i stor mån utgörs av 
jordbruksmark, alternativt och över lag ligger relativt perifert.

Alternativa markområden i centrala Skara kan anses vara de som är listade nedan. 
Område 1 ligger vid den gamla Skaravallen. Ytan kommer dock till stora delar att 
upptas av en förskola och bostadsbebyggelse kommer endast i begränsad omfång 
kunna uppföras. Marken runtomkring reserveras i övrigt för skola och allmänt 
tillgänglig rekreationsyta samt yta för idrott. Område 3 och 4 ligger invid Drysan 
och utgörs av mindre, potentiellt för bebyggelse lämpade markområden. Den Yta 
som givits nummer 4 kommer mest troligtvis att reserveras för förskola ifall inte 
befintlig	markanvändning	fortsätter.	

Område 2 är i huvudsak planlagt för bostadsbebyggelse, dvs centrumnära små-
husbebyggelse. Det område som inte är planlagt för bostadsbebyggelse (området 
närmast Gråbrödragatan) förmodas planläggas för bostadsbebyggelse, alternativt 
för sådan verksamhet som kan möta SLU:s visioner för framtiden och kommu-
nens ambition om att skapa ett område för kunskapsintensiva näringar. I nödvän-
dig strävan efter förtätning och där Skara av olika andledningar har svårt att öka 
exploateringen	inom	befintligt	bostadsbestånd	genom	exempelvis	påbyggnad	eller	
rivning och nybyggnad, utgör yta 2 och 6 inte alternativ till varandra för bostads-
bebyggelse.

Det som dock talar emot yta 2 jämfört med 6 är framförallt att högre bebyggelse 
inte	kan	anses	vara	lämplig	(med	hänsyn	till	befintlig	bebyggelse	och	landskapet),	
vilket i sin tur innebär en relativt låg exploateringsgrad.

Ett liknande resonemang som ovan kan föras för område fem, som i princip inte 
bör ses som ett alternativ till område 6, utan ett potentiellt komplement till yta 6. 
I	motsats	till	yta	6,	är	yta	5	inte	naturligt	definierad	var	och	hur	ytan	kan	bebyg-
gas, utan kan potentiellt betraktas som en möjlighet för ytterligare bebyggelse, där 
dock dimensionering och utformning av grön- och rekreationsyta behöver utredas 
för att kunna besvara frågan om överhuvudtaget och i vilket omfång bostadsbe-
byggelse kan bejakas. En avgörande fråga blir även hur angöring ska ske utan att 
de gröna sambanden störs.

Allmänt om strandskyddet
Strandskyddets syfte
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Strandskyddet syftar till att långsiktigt

   1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och

   2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Förbud inom strandskyddat område
Inom strandskyddat område är det förbjudet:

1. uppföra nya byggnader,

2. ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som 
avhåller allmänheten från att röra sig där,

3. gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer,

4. utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Möjligheter till upphävande
Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i samband med att en ny 
detaljplan	antas,	om	det	finns	särskilda	skäl	för	det	och	om	intresset	av	att	detaljpla-
nera området väger tyngre än strandskyddets syften. De särskilda skäl som gäller 
för att upphäva strandskyddet är samma som för att bevilja en dispens, se 7 kap. 18 
c–d § miljöbalken

Särskilda skäl
1. är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften,

2. är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,

3. behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan till-
godoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,

5. behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför strandskyddsområdet,

6. behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Naturmiljö och biodiversitet



| 20

REMISSVERSION FEBRUARI 2020

Victoriasjöarna, Teglagärdet och Naturvärden
År 2015 genomförde Pro Natura en inventering med en bred ansats i det område 
som	utgör	Teglagärdet	i	syfte	att	få	en	bättre	bild	av	den	biodiversitet	som	finns	i	
området.	Många	olika	artgrupper	inventerades	såsom	fåglar,	fladdermös,	mossor,	
lavar, svampar, fjärilar, vedlevande skalbaggar samt bin och andra steklar. Vidare 
gjordes en indelning av inventeringsområden i delområden. Samtliga inventerings-
resultat sammanvägdes därefter i en syntes där områdets värden och eventuella 
brister	 kunde	 identifieras.	 	Denna	 syntes	 utmynnade	 sedan	 i	 ett	 antal	 förslag	 på	
möjliga åtgärder för att förstärka områdets naturvärden samt förslag på framtida 
förvaltning. Fladdermöss beskrivs separat i följande avsnitt, även vilka åtgärder 
som krävs för att säkra deras bestånd.

Planområdet utgörs av delområde 8 och i delar av område 9. Dessa delområden 
beskrivs som följande:

Delområde 8

Naturtyp: Infrastruktur och bebyggd mark/sandmark

Biotoper: Grusplan

Detta delområde utgörs helt och hållet av en äldre fotbollsplan (grusplan) med 
intilliggande, numera oanvända, löparbanor och längdhoppsgropar. Under fält-
arbetet 2015 användes grusplanen främst som parkeringsplats. Själva grusplanen 
och de gamla löparbanorna är under igenväxning och har koloniserats av växter 
som trivs i torra, sandiga eller grusiga miljöer. Som exempel kan sandnarv, grå-
fibbla	och	gatkamomill.	Bitvis	finns	också	en	hel	del	maskrosor,	humlelusern,	
vitklöver och brunört. Delar av grusplanen och de gamla längdhoppsgroparna 
utgör	med	sin	blottade	sand	eller	grus,	lämpliga	miljöer	för	flera	grävande	ste-
klar och andra insekter med ekologiska kopplingar till sådana insekter. I dessa 
miljöer noterades dels en del vildbin som gräver sina bon i sanden. Vidare note-
rades exempelvis bivarg, en stor stekel som fångar bin som föda åt sina egna 
larver.	Här	noterades	också	svävflugan	med	det	lite	udda	namnet	Villa	hotten-
totta (svensk namn saknas). Denna art lägger sina ägg i sanden nära bon av vissa 
vildbin. När larverna sedan kläckts letar de upp binas bon, kryper ner och livnär 
sig på den föda bihonan har samlat ihop till sina egna larver. För mer ingående 
beskrivning	av	noterade	steklar	och	flugor	hänvisas	till	inventeringen.

Sand- och grusmarkerna är också, tack vare sin örtrika vegetation, ett populärt 
tillhåll för vissa fåglar. Bland annat noterades den vackert rödfärgade hämp-
lingen	(tidigare	rödlistad)	här	vid	flera	tillfällen.
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Delområde 9

Naturtyp: Park och trädgård

Biotoper: Gräsmatta, buskage

Runtomkring	den	äldre	grusplanen	och	bort	mot	Teglaskolan	(idag	riven)	finns	
större	öppna	gräsytor	som	avgränsats	som	delområde	9.	Här	finns	en	del	plan-
terade häckar och buskage men i övrigt består delområdet av öppna gräsmattor. 
I buskage och häckar hittar man ett ganska stort antal olika buskar, exempelvis 
rosor,	körsbär,	aronia	och	fläder.	Dessa	buskar	besöks	här,	liksom	på	andra	stäl-
len i området, av humlor, honungsbin, fjärilar och olika fåglar. Gräsmattorna 
verkar	vara	av	mindre	betydelse	 för	flora	och	 fauna.	Kajor,	 trastar,	 sädesärlor	
samt en eller annan vitfjäril går att få syn på men i övrigt är dessa gräsytor rela-
tivt artfattiga.

För en komplett redovisning av naturvärden hänvisas till inventeringen som även 
bifogas planhandlingarna.

Indelning av inventeringsområden. Observera att illustrationen är äldre och att Teglaskolan i illus-
trationens mitt är riven och att Viktoriaksolan har uppförts väster om denna.

Träd
Inga skyddsvärda träd återfanns i det tänkta planområdet och byggnation anses inte 
kunna orsaka skada på träd, då främst med hänsyn till de som ligger inom delom-
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råde 7.

Totalt noterades 44 träd (tabell 1) som kan beskrivas som skyddsvärda och dessa 
fördelade sig på delområdena 3, 4, 5 och 7. Inventeringen av skyddsvärda träd visar 
att äldre lövträd med håligheter är förhållandevis vanligt förekommande inom det 
inventerade området även om de inte är jämt fördelade mellan alla delområden. 
Särskilt viktiga i detta sammanhang är begravningsplatsen (delområde 3), Botan 
(delområde 4) och parken i områdets norra del (delområde 7). Merparten av de 
träd i vilka håligheter har noterats har relativt små eller medelstora håligheter och 
den exponerade veden i dessa håligheter ser relativt färsk ut. Endast i undantagsfall 
noterades förekoster av ved som under längre tid påverkats av svampangrepp och 
träd med större förekoster av så kallad mulm (nedbrytningsrester från vedsvampar 
som orsakar brunröta) är mycket ovanliga. Detta faktum innebär också att miljöer 
för den stora mängd skalbaggar och andra insekter som, i sina larvstadier, lever av 
att gnaga sig igen svamppåverkad ved i mer nedbrutna stadier inte i dagsläget är så 
stor.	Däremot	finns	en	mycket	god	potential	för	sådana	arter	i	framtiden.	Invente-
ringsresultatet när det gäller vedlevande skalbaggar visar också att relativt få vedg-
nagande arter noterades. Även resultatet av vedsvampsinventeringen följer detta 
mönster (se nedan för ett mer utförligt resonemang).  

Fåglar
Sammantaget anser kommunen att planförslaget inte kommer att påverka fågellivet 
negativt. Tornseglaren, som mest troligt skådats födosökande i område 8, kommer  
att	kunna	finna	häckningsplatser	i	tilltänkt	byggnation.	I	samband	med	granskning	
kommer det att bifogas ett mindre sammanfattande gestaltningsprogram som bland 
annat kommer att förorda holkar på nybyggnation. Enligt kommunens bedömning 
anses Tornsvalan kunna söka sig nya områden för födosök.

Art Område Hålhäckare Kommentar
Pilfink 9 nej Troligen Häck-

ande
Hämpling 7, 8, 9 nej Tidigare rödlis-

tad, troligen häck-
ande

Steglits 7, 8, 9 nej Troligen häck-
ande

Sädessärla 1, 2, 3, 4, 7, 9 nej Häckande
Tornseglare 7, 8, 9 ibland Rödlistad VU, 

födosökande
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Ringduva 3, 4, 7, 9 nej troligen häckande

Resultat inventering av fåglar funna i område 8 och 9

Fåglarna	 är	 kanske	 den	 artgrupp,	 möjligen	 tillsammans	 med	 fladdermöss,	 som	
bäst betydelsen av det inventerade, tätortsnära grönområdets betydelse för biodi-
versiteten.	 I	 området	 runt	Teglagärdet	 finns	 lämpliga	miljöer	 för	 flera	 arter	 som	
annars har det bekymmersamt i stora delar av vårt landskap. Den här typen av 
tätortsnära grönområde omfattas inte av produktivitetskrav på samma sätt som jord- 
eller	 skogsbruksmark.	Det	kravet	 som	finns	på	 sådana	områden	är	att	producera	
lämpliga rekreationsvärden och dessa kan oftast gå hand i hand med att producera 
höga naturvärden. Förekomst av äldre, ihåliga lövträd är ett gott exempel på detta. 
Sådana lövträd har ingen större plats i ett jord- eller skogsbrukslandskap eftersom  
sådana strukturer inte anses bidra till markernas produktivitet. I ett landskap eller 
område som nyttjas för rekreationsändamål kan sådana strukturer däremot tillföra 
upplevelsevärden, även om man naturligtvis måste väga in vissa säkerhetsaspekter. 

I ett naturvårdsperspektiv är sådana strukturer oerhört värdefulla, inte minst som 
boplats för hålhäckande fåglar. Detta kan belysas av det faktum att ca en tredjedel 
av alla fågelarter som noterats som häckande eller troligen häckande är sådana som 
nyttjar trädhåligheter som boplats.

Man kan också tänka sig att rekreationsvärden kan gå hand i hand med naturvärden 
också	ur	flera	andra	aspekter	–	örtrika	gräsmarker,	förekomst	av	småvatten,	sandiga	
områden etc. – vilka skulle ha betydelse för både fågellivet och naturvärdena i stort. 
Under avsnittet nedan om synpunkter på framtida förvaltning diskuteras lämpliga 
förhållningssätt och åtgärder mer i detalj.

Fjärillar
Följande fjärillar noterades i det planområdet varav ingen är uppförd på den natio-
nella rödlistan. 

Art Område Rörlig/ stationär Kommentar
Påfågelöga 7, 9 Rörlig
Citronfjäril 3, 4, 7, 9 Rörlig
Rapsfjärill 3, 4, 5, 7, 8, 9 Rörlig
Silverstreckad 
pärlemorfjäril

9 Rörlig
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Puktörneblåvinge 9 Stationär ett exemplar note-
rades. Genom-
resa?

Kalmgräsfjäril 7, 9 Stationär ett exemplar note-
rades. Genom-
resa?

Resultat inventering av fjärillar funna i område 8 och 9

Resultatet indikerar att själva det undersökta området inte egentligen har så många 
miljöer	som	är	lämpliga	för	dagfjärilar	att	reproducera	sig	i.	Det	stora	flertalet	av	
alla	noterade	 fjärilsarter	 är	 sådana	 som	antingen	 regelmässigt	flyttar	 runt	 i	 land-
skapet eller kanske till och med över kontinenten såsom amiral, videfuks och vit-
fjärilarna, eller sådana som har ett mer stationärt uppehållsmönster men som är 
kraftfulla	flygare	och	kan	förflytta	sig	över	större	avstånd	exempelvis	påfågelöga,	
nässelfjäril	och	silverstreckad	pärlemorfjäril.	Dessa	arter	flyger	 in	 i	området	och	
drar	nytta	av	de	nektarväxter	som	finns	i	planteringar,	kantzoner	och	liknande	och	
flyger	sedan	därifrån	igen	för	att	klara	av	fortplantningen	på	annat	håll.	Man	skulle	
kunna kalla dem före pendlare.

Bin och andra Steklar
För	genomgång	av	de	olika	bin	och	steklar	som	påträffats	i	planområdet	se	rappor-
ten.	Inventeringen	av	gaddsteklar	gav	ett	varierat	resultat	med	arter	ur	flera	olika	
artgrupper. Merparten av de noterade arterna är att betrakta som vanliga eller rela-
tivt	vanliga.	Det	är	dock	värt	att	notera	att	många	olika	typer	av	levnadssätt	finns	
representerade bland de noterade arterna, något som indikerar att det inventerade 
området kan tillgodose arter med ganska vitt skilda behov (sandlevande, vedle-
vande, rovdjur, pollenätande, svalevande etc.).

Planförslaget innebär att ett habitat för sandlevande steklar kommer att förvinna. 

Vid gestaltningen av grönområdet bör det beaktas att detta habitat försvinner och 
att ett nytt sådant anläggs vid en översyn av områdets gestaltning. Leveranstid, 
dvs tiden olika typer av miljöer behöver för attutveckla en någorlunda komplett 
ekologisk funktion ligger på 5 - 10 år för sandmark. Förslaget fasthålls i Gestalt-
ningsprogrammet.

Vedlevande skalbaggar, vedlevande svampar och andra svampar
Inga	 exemplar	 av	 rubricerade	 arter	 påträffades	 i	 planområdet,	 och	 planförslaget	
anses inte påverka funna exemplar.
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Mossor och lavar
Planförslaget anses inte påverka förekomsten av rödlistade lavar eller sådana som 
kan betraktas som naturvårdsintressanta. 

Totalt noterades drygt 30 olika arter lavar och 6 arter mossor under inventeringen. 
Merparten av dessa är att betrakta som allmänna arter. Det är dock värt att påpeka 
att antalet arter av främst lavar ändå får betraktas som högt med tanke på att det 
inventerade området är beläget i en stadsmiljö.

Att så många arter av framför allt lavar förekommer i det inventerade området är 
en indikation på att luftföroreningssituationen är relativt god. Att ingen genomfarts-
trafik	tillåts	anses	som	föredelaktigt	för	att	bevara	förutsättningarna	för	mossor	och	
lavar.

Fladdermöss
Sammantaget anser kommunen att föreslagna åtgärder (planbestämmelse om plan-
terat gångstråk och dess utformning som vidare beskrivs i grönt gestaltningspro-
gram	samt	skydd	av	vissa	träd)	inte	innebär	att	fladdermuspopulationen	påverkas	
negativt.

Av	Sveriges	fladdermöss	är	9	arter	rödlistade	(ArtDatabanken	2015),	men	alla	är	
fredade enligt 3§ jaktlagen och fridlysta enligt Artskyddsförordningens fridlys-
ningsbestämmelser. Sammanlagt noterades 7-8 olika arter i området beroende på 
om	artparet	mustasch-/	tajgafladdermus	förekommer	som	en	eller	två	arter.	Övriga	
fynd	var	större	brunfladdermus,	gråskimlig	fladdermus,	nordfladdermus,	dvärgpi-
pistrell,	brunlångöra	och	vattenfladdermus.	Mest	spridd	i	området	var	nordfladder-
mus.
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Planområde

Karta över inventeringssträcka fladdermöss samt placering av autoboxar. Gul linje - Manuell inven-
teringssträcka; Gula prickar - Placering av autobox. Planområdet är rödmarkerat.

Sju	noterade	arter	visar	att	fladdermöss	är	lika	vanliga	i	staden	som	på	landsbyg-
den, även om ett par av arterna bara hördes vid ett fåtal tillfällen. Parker och stads-
skogar är viktiga för mångfalden och i det här fallet är det framför allt dammarna 
och	å-miljön	som	bidrar	till	fladdermusaktiviteten.	Växtligheten	kring	dammarna	
och	längs	ån	fungerar	som	ett	bra	skydd	för	fladdermössen.	Få	fladdermöss	rör	sig	
dock över de öppna gräsytorna mot skolan och servicehusen. I botaniska trädgår-
den	flyger	det	visserligen	en	del	fladdermöss,	men	det	relativt	öppna	ytorna	och	de	
upplysta	gångarna	och	i	vissa	fall	belysta	träden,	gör	att	de	flesta	fladdermusarter	
inte	vågar	flyga	där.	Endast	ett	fåtal	arter,	såsom	nordfladdermus	och	dvärgpipistrell	
utnyttjar det faktum att insekter lockas till ljus. 

De	allra	flesta	 arter	 ser	 ljus	 som	en	barriär.	De	potentiella	 boplatser	 som	 träden	
utgör	förstörs	därför	genom	belysningen.	Kyrkogården	är	mörkare	och	där	påträffa-
des bland annat brunlångöra, vilken är särskilt ljusskygg. Byggnaderna längs grav-
platsens östra del bör också kunna fungera som boplatser.

Fladdermöss, stadsplanering och åtgärder.
Stadsnära natur kan ibland hysa kvaliteter som saknas på landsbygden där skogs-
bruket är mer intensivt. Faktum är att människan nästan är en förutsättning för 
att vissa arter skall trivas, då vår djurhållning och klassiska gårdsbruk har format 
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landskapet	så	att	det	gynnar	fladdermössen.	Dessutom	fungerar	våra	hus	ofta	som	
boplatser.	Moderna	städer	utmanar	dock	fladdermössen	genom	att	miljön	blir	allt	
mer fragmenterad och upplyst och olika arter påverkas i olika grad beroende på 
ekologi och livsstil.

Generellt	sett	bör	växtlighet	och	vatten	finnas	kvar	så	orört	och	sammanhängande	
som möjligt, vare sig det rör sig om landsbygd eller stad. Våtmarker och vattendrag 
främjar insekter medan utdikning och dränering drastiskt kan försämra förutsätt-
ningarna	 för	fladdermössen.	Fladdermöss	ogillar	 normalt	 öppna	ytor	och	 rör	 sig	
längs ledlinjer, som till exempel ådalar, skogskanter och häckar. Man bör därför 
planera in passager över vägar och låta områden av skog länkas samman. Att låta 
områden delas in i mindre rum med häckar och trädplanteringar är gynnsamt för 
fladdermöss,	så	länge	områdena	är	sammanlänkade.

Det är en stor fördel att spara så mycket ursprungsväxtlighet som möjligt då nyplan-
teringar och särskilt främmande arter minskar attraktiviteten för insekter. I gamla 
hus	finns	många	håligheter	och	sprickor,	i	vilka	fladdermöss	kan	finna	boplatser.	Så	
är sällan fallet med nybyggda hus och därför kan man med fördel planera in konst-
gjorda	bostäder	för	såväl	fladdermöss	som	insekter.	Ett	nybyggt	och/eller	förändrat	
område	tenderar	också	att	förses	med	fler	belysta	vägar.	Detta	kan	förändra	fladder-
musfaunan	så	till	vida	att	de	fladdermöss	som	gärna	jagar	i	ljuspelarna	konkurrerar	
ut	andra	arter.	Men	även	nordfladdermus	och	dvärgpipistrell,	som	ofta	ses	i	lampor-
nas sken, föredrar normalt att födosöka på mörkare platser.

Hänsynstagande i detaljplanen
Fladdermössens förutsättningar att kunna röra sig, jaga och bo i området säkras i 
detaljplanen genom 

•	 att träd med en diameter större än 20 cm i den östra delen av planområdet förses 
med fällningsförbud ifall det inte krävs för att säkerställa en säker in- och utfart. 
Då	säker	in-	och	utfart	redan	finns	anlagt	anses	inget	skäl	till	fällning	föreligga

•	 En korridor om 20 meter i planområdets västra gräns säkerställs som ska hållas 
planterad med inhemska buskarter.

Utanför ramarna av vad som är möjligt att reglera ska även hänsyn tas till de gröna 
gestaltningsprogrammet som anger att

•	 En varsam avvägning ska ske med belysning inom området och byggnader 
och behovet att tillgodose trygghet. Kommunen anser att det går att skapa kon-
sensus i dessa till synes motstridiga intressen där kraftig belysning anses öka 
tryggheten men samtidigt störa Fladdermöss habitat. Ljusförorening av käns-
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liga områden ska exempelvis i möjligaste mån undvikas ( Område 6 och 7 samt 
den västra passagen förbi byggrätten)

Kultur och friluftsliv

Kultur
Under avsnittet ”Bebyggelse och stadsbild - den anlagda omgivningen” beskrivs 
de kulturhistoriska värden som anses vara av betydelse och ligger i planområdets 
direkta närhet. 

Den	vida	definitionen	av	kultur	som	en	totalitet	av	en	viss	populations	tankar,	hand-
lingar och omgivande förhållanden manifesteras även påtagligt genom förskolan 
och skolan, som båda ligger söder om planområdet, samt det småskaliga vägnätet 
och övrig bebyggelse som Victoriagården. 

Kultur begränsat från det ursprungliga kulturbegreppe i form av konst manifeste-
rar sig främst i de områden som beskrivs under ”Bebyggelse och stadsbild - den 
anlagda omgivningen” där estetiska faktorer har haft betydelse vid anläggandet. 
Även Victoriaskolan kan betraktas som ett kulturellt konstnärligt inslag med värde.

De konstnärliga artefakter som nämns ovan anses inte påverkas av planförslaget.

Friluftsliv
Flertalet	defintioner	finns,	men	naturvårdsverket	utgår	 ifrån	definitionen	att	”Fri-
luftsliv	är	vistelse	utomhus	i	natur-	och	kulturlandskap	för	välbefinnande	och	natur-
upplevelse utan krav på tävling”

Kommunen anser att strängt betraktat, så utgör området inte område lämpad för 
friluftsliv, varför frågan om påverkan behandlas under ”rekreation”.

Grön korridor
I såväl planprogrammet samt i planarbetets fortgång har kunnat konstateras att 
bevarandet av en grön korridor är av betydelse för ekosystemet. Måttstock för 
utformningen och säkerställandet av en funktionell grön korridor är möjligheten 
för	fladdermöss	att	kunna	röra	sig	mellan	Victoriasjöarna	(Plats	för	födosök),	Botan	
och Kyrkogården (Plats för födosök och boplats).
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Victoriasjöarna

Botan

Kyrkogård

Gröna Pilar visar förmodade rörelsemönster av Fladdermöss. Gula cirklar redovisar potentiellt 
kritiska punkter.

Grön korridor säkerställs i planområdet delvis genom att trädridån säkras, samt 
genom en korridor i planområdets västra del som inte får bebyggas och som delvis 
ska hållas planterad

Mark
Dagvattenhantering
Med hänsyn till de täta jordlagren inom området samt den relativt ytliga grundvat-
tennivån	bedöms	LOD	genom	infiltration	som	mindre	lämpligt.	Andra	alternativa	
lösningar såsom fördröjningsmagasin, fördröjningsdammar är att föredra.
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Geoteknik
En geoteknisk utredning har upprättats i syfte att utreda förutsättningar för planerad 
byggnation. Utredningen i sin helhet ingår som underlag till planhandlingarna.

Det skall beaktas att undersökningen är översiktlig. Innan byggnation kan mer 
detaljerade undersökningar bli aktuella för att kunna optimera grundläggningsme-
toder mm. De geotekniska förhållandena bedöms vara av sådan karaktär att de ej 
hindrar pågående planarbete.

Grundläggning
Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bot-
tenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning (sedan allt organiskt 
material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk 
kategori	GK1	(där	så	är	möjligt).	Tillåtet	grundtryck	fd	sättes	till	100	kPa	i	befintlig	
markyta. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. 
Vidare ska belysas att jorden är erosionsbenägen, vilket kräver beaktande bland 
annat med avseende på schaktarbeten.

•	 Fyllning/packning skall utföras enligt Anläggnings AMA.

•	 Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas.

•	 Innan fyllning skall schaktbotten besiktas av geotekniskt sakkunnig.

Schaktning
Schaktning i lera kan ske med slänt i lutning 1:1 till 3,0 meters djup vid belastning 
på markytan intill schaktet med som mest 20 kPa (dock ej närmare släntkrön än 1 
meter). Schakter på mindre yta, t ex för plintar och ledningar kan eventuellt ske till 
större djup än de ovan angivna och får då beräknas för varje enskilt fall.

Vid	schaktning	under	grundvattenytan	och	samtidig	länshållning	av	schakten	finns	
risk för erosion och bottenuppluckring. Eftersom det kan bli aktuellt med schakt-
ning och återfyllning under grundvattennivån krävs att detta studeras och planeras 
särskilt	innan	arbetet	påbörjas.	Vid	schaktning	i	siltig	jord	finns	risk	för	ytuppmjuk-
ning	och	utflytning	av	slänter	vid	vattenövermättnad	på	grund	av	t	ex	regn.	För	att	
begränsa	utflytning	av	slänter	kan	dessa	övertäckas	vid	regnväder.
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All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk Byggtjänst, 
SGI/SBUF 2015)

Markförhållanden
Markytan inom området är relativt plan och sluttar lätt åt norr. Jorddjupet inom 
området är genomgående relativt litet, strax norr om området förekommer berg i 
dagen. Direkt under ytskiktet utgörs jorden av lera som direkt eller via skikt av frik-
tionsjord vilar på för utförda sondering fast botten – troligen fast lagrad friktions-
jord, block eller berg. Leran är siltig och i de övre lagren utbildad som torrskorpa. 
Leran bedöms som halvfast – fast lagrad.

Den underliggande friktionsjorden bedöms som fast lagrad.

Sättningar
Någon sättningsundersökning har ej utförts. Enligt utförda CPT-sonderingar är leran 
inom området överkonsoliderad. Detta innebär att leran kan påföras viss belastning 
utan att oacceptabla sättningar uppstår.

Det ska beaktas att belastningsökningar som ger upphov till sättningar kan förutom 
belastning från byggnad även utgöras av fyllning och/eller orsakas av grundvatten-
sänkning. Exempelvis ger 1 m grundvattensänkning upphov till en belastningsök-
ning motsvarande 10 kPa.

Stabilitet
Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem inom området. Detta med hänsyn 
till planerad byggnation samt rådande jordlagerförhållanden. Det bedöms ej heller 
föreligga någon risk för ras eller blockutfall i eller i nära anslutning till planområ-
det.	Ingen	pågående	erosion	har	påträffats	i	samband	med	fältundersökningen.

Fornlämningar
Inom	planområdet	och	närliggande	område	finns	 inga	kända	 fornfynd	eller	 läm-
ningar.	 Om	 det	 vid	 byggnation	 påträffas	 en	 okänd	 fornlämning	 i	 samband	med	
grävarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 

Miljö och hälsa
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Förutsättningar och förändringar

Förorenad mark

Slutsats
Det	finns	inga	indikationer	på	att	någon	omfattande	eller	allvarlig	föroreningssprid-
ning	pågår	in	till	planområdet	från	intilliggande	fastigheter.	Det	finns	inga	indika-
tioner på att klorerade lösningsmedel har föreorenat området. Vid byggnation ska 
kontakt	tas	med	miljö-	och	hälsoskydd	beträffande	hantering	av	massor.

Historik
En övergripande inventering av förorenad mark har gjorts i programskedet. Utred-
ningen	visar	att	det	finns	förekomster	av	föroreningar	inom	området.	Utredningen	
visar dock inte omfattningen eller kostnader för att sanera föroreningar, varför en 
mera utförlig utredning behöver utföras i samband med detaljplanering för att få en 
klar bild över markföroreningarnas omfattning.

Förorenat områdeUtredningsområde 2015

Planområde

Förorenade områden är grönmarkerade. Aktuellt planområde är utpekat med linje-streckad svart 
cirkel. Gulmarkerat linjer visar utredningsområde för miljötekniks undersökning genomförd 2015.

År 2013 presenterades resultaten från den miljötekniska undersökningen beträf-
fande Kemtvätt på fastigheten SIRIUS 8. Studien visar att fastigheten är förorenad. 
Svårigheten med föroreningarna efter en kemtvätt (klorerade alifater) är att de upp-
för	sig	annorlunda	mot	de	flesta	andra	föroreningar	och	kan	vara	väldigt	lokal	i	sin	
förekomst samt ha ett oberäkneligt rörelsemönster i mark. Undersökningen begrän-
sade sig till fastigheten SIRIUS 8.
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Miljöteknisk utredning 2015
År 2015 genomfördes en översiktlig miljöteknisk undersökning som omfattade pla-
nområdet där även aktuellt planområde ingår. Inom planområdet togs tre markpro-
ver, och ett (punkt 1515) som ligger strax utanför planområdet och intill en före 
detta verkstadsskola.

Markprover inom planområdet med beteckningen 1516, 1517,1518. Strax utanför planområdet ligg-
ger provpunkt 1515.

Klorerade lösningsmedel
Vid provpunkt 1516 och 1518 har grundvattenprover tagits. Analyspaketet ”Envis-
creen” för dess två punkter är ett screeningpaket med analys avseende metaller, 
PAH (polycykliska aromatiska kolväten), PCB (polyklorerade bifenyler), klorerade 
och aromatiska volatila, ämnen, pesticider, klorfenoler, klorbensener, ftalater, frak-
tionerade alifater och aromater, kväve och klorinnehållande semivolatila kolväten.

Vid provpunkt 1518 ansågs det mest sannolikt med hänsyn till närheten till kem-
tvätten av vikt att göra en utökad analys där även förekomst av klorerade alyfa-
ter undersöktes (se bilaga Miljöteknisk utredning sida 86 ”AR-15-SL-085759-01” 
beträffande	 vilka	 klorerade	 lösningsmedel	 som	 efterlysts).	 Proven	 visade	 inget	
överskridande av referens- eller bakgrundsvärden varför kommunen bedömmer att  
det är låg risk att föroreningen spridit sig till planområdet.

Övriga föroreningar
Enligt analysen så överskrider följande ämnen referens- eller bakgrundsvärden, 
samt	angivna	riktvärden	i	grundvattnet.	Inga	alifater	påträffades	i	vattenproverna.

referens- eller bak-
grundsvärden

angivna riktvärden Provpunkt

1516 1518
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Vanadin V 1 (Referensvärden 
SGU 20082)

- 1,3

2,6-Diklor-
benzamid

Detekterat 0,1 0,41

Kondukti-
vitet

38 (Referensvärden 
SGU 20082)

- 44

Sammanställning av analysresultat Vatten 

Jordundersökningen visar följande för de fyra markproverna

Märr KM (NV) Provpunkt

1515 1516 1517 1518
Bly 20 50 160 14 13 5,6
Kadmium 0,2 0,5 0,2 < 0,20 0,2 < 0,20
Kvicksilver 0,1 0,25 0,11 0,018 0,03 0,016

Sammanställning av analysresultat Jord

Blå ruta = Halt överskridande Mindre Än Ringa Risk (MÄRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 
2010:1

Gul ruta = Halt överskridande Naturvårdsverkets riktvärde för Känslig Markanvändning (KM), 
2009 (Bostäder, förskolor etc)

Provresultaten för vatten och jord visar att marken är lämplig för bebyggelse. De 
höga	blyhalterna	som	påträffats	vid	provpunkt	1515	ligger	utanför	planområdet	och	
kan antas härledas till den tidigare verkstadsskolan och vara lokala. Bly har inte 
samma spridningsförmåga som exempelvis klorerade lösningsmedel, och vid övri-
ga provpunkter har halterna legat under Märr vilket stöder hypotesen. Med hänsyn 
till	Kadmium	som	påträffats	vid	borrpunkt	1517	och	som	är	lika	med	riktvärde	för	
känslig	markanvädning	ska	det	rådgöras	med	miljöavdelningen	beträffande	hante-
ring av massor

Radon
Radonmätning har utförts i tre punkter med radonmätare typ Markus 10. Mätvär-
dena uppgår till 3, 10 resp. 34 kBq/m3. Detta innebär att marken skall klassas som 
lågradonmark	som	för	lera	och	finsilt	ligger	i	intervallet	<60	kBq/m3.	Vilket	bety-
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der att inga radonskyddande åtgärder krävs.

Buller

Bostäder och övriga användningssätt i detaljplanen kan uppföras inom hela det 
område där bebyggelse får uppföras utan att vidare åtgärder behöver vidtas.

Trafikbuller
Buller som anses kunna påverka är vägbuller från Skaraborgsgatan. Syftet med bul-
lerutredningen var att visa inom vilka delar av planområdet det är möjligt att bygga 
bostäder utan att åtgärder gällande buller krävs. 

Gällande riktvärden för Trafikbuller utomhus
Förordning (2015:216) tom SFS 2017:359 innehåller bestämmelser om riktvärden 
för	buller	utomhus	för	spårtrafik	och	vägar	vid	bostadsbyggnader,	se	tabell	1.

Plats Ekvivalent ljudnivå 
dBA

Maximal ljudnivå dBA

På fasad 60 -
Vid uteplats 50 70

Riktvärden och riktlinjer för trafikbuller för bostäder.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i för-
sta raden i tabell 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad.

Förordning (2015:216) tom SFS 2017:359 föreskriver vidare att om den ekviva-
lenta ljudnivå utomhus 60 dBA som anges i tabell 1 ändå överskrids bör:

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Om riktvärdet gällande maximal ljudnivå på uteplats, 70 dBA ändå överskrids, bör 
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per 
timme mellan kl. 06:00 och 22:00. Utomhusnivåerna är frifältsvärden, d v s utan 
inverkan	av	eventuella	reflekterande	ytor	från	den	egna	byggnaden.
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Trafikdata
Väg Antal for-

don 2020 
(ÅDT)

Antal for-
don 2040 
(ÅDT)

Andel 
tunga for-
don 2020 
(%)

Andel 
tunga for-
don 2040 
(%)

Hastighet 
(km/h)

Skaraborgs-
vägen

7730 9541 5 6 50

Resultat och slutsats
Beräkningsresultaten presenteras som ekvivalent ljudnivå LAeq,24h och maximal 
ljudnivå LAFmax i ljudutbredningskartor(grid) på 2 m ovan marknivå samt fasad-
nivå för högsta beräknade värde oavsett våningsplan. Ett scenario har tagits fram. 
Scenariot visar hela den yta inom planområdet som går att bygga på utan att dagens 
riktvärde	enligt	avsnitt	”Gällande	riktvärden	för	Trafikbuller	utomhus”	ovan	över-
skrids.

Godkänd uteplats skall väljas så att den klarar riktvärden för uteplats enligt avsnitt 
3.	En	uteplats	kan	vara	gemensam	för	flera	boende.	Boende	kan	även	ha	flera	ute-
platser, där den primära av dem skall uppfylla kraven.

Resultat Ekvivalentnivå (LAeq, 24h) utbredningskarta för 2 m höjd. Röd linje visar planområdes-
gräns för detaljplanen.
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Resultat Maximalnivå (LAFmax, 24h) utbredningskarta för 2 m höjd.

Elektromagnetiska fält
Samråd har hållits med Skara Energi för att utreda risken av påverkan av elektro-
magnetisk strålning från möjlig, ny transformatorstation i den södra delen av plan-
området.		Transformatorstation	anses	inte	utgöra	risk	för	vare	sig	befintlig	förskola	
eller de användningssätt som tillåts i planförslaget.

Infrastruktur
Förutsättningar och förändringar

Förändringar i vägnätet och området. Vänster bild visar området innan planprogrammet upprät-
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tats, den högra den delvis genomförda visionen. Aktuellt planområde är utpekat med linje-streckad 
svart cirkel.

Gång- och cykelvägnät

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken	i	Skara	sköts	av	Västtrafik.	Det	tilltänkta	äldreboendet	kommer	att	
kunna angöras av såväl besökare, anställda samt i viss utsträckning även de boende 
(beroende	på	de	boendes	hälsotillstånd)	via	kollektivtrafiken.		

Närmaste hållplats ligger cirka 230 m från tänkt äldreboendes entré vid Viktoria-
skolan.	Här	angör	 lokaltrafikens	bussar,	 likväl	som	det	finns	möjligheter	att	utan	
ombyte ta sig till Götene, Vara, Axvall, Skövde och Lidköping.

Bilvägnät
I samband med planprogrammet arbetades en sammanhållen vision fram kring hur  
tillgängligheten	för	de	olika	trafikslagen	skulle	anordnas.	I	sambandmed	nybyggna-
den av Viktoriaskolan stängdes exempelvis vägen förbi Kyrkogården (Skolgatan) 
av	 för	 att	 undvika	 icke	 önskvärd	 genomfartstrafik	 till	 den	 östra	 delen	 av	Skara-
borgsgatan.

Angöring
I	enlighet	med	planprogrammet	kommer	angöring	 för	motoriserad	 trafik	 till	 äld-
reboendet	ske	från	Skaraborgsgatan	i	den	östra	delen	av	planområdet	via	befintlig	
infart.	Även	om	annan	angöring	anses	osannolik,	anses	det	på	grund	av	trafiksäker-
heten skäligt att förse plankartan med in- och utfartsförbud för att förhindra annan 
infart från Skaraborgsgatan.

Med	hänsyn	till	att	det	finns	ett	vänstersvängfält	för	norrgående	trafik	och	mot	bak-
grund	av	dagens	trafikflöden	längs	med	Skaraborgsgatan,	anses	det	inte	nödvändigt	
med	en	trafikutredning.
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Framtida angöring till planområdet från Skaraborgsgatan för norr- och södergående biltrafik

Parkering

Bilparkering
Planområdet	upptas	idag	av	en	grusad	plan	som	flitigt	används	som	parkeringsyta,	
och planförslaget innebär att parkeringsytan försvinner till förmån för bebyggelse.  
Såmed genereras ett parkeringsbehov inom planområdets gränser, samtidigt som 
parkeringsplatser	riskerar	att	försvinna	som	nyttjas	av	andra.	Inga	avtal	finns	som	
reglerar nyttjandet av grusytan för en bestämd grupp.

De som i huvudsak använder den grusade parkeringsytan är verksamma på Vikto-
riagården och Viktoriaskolan. 

Bilparkeringsbehov inom planområdet 
Nytt äldreboende

I detaljplanen kommer det inte krävas ett visst antal parkeringsplatser (ingen 
parkeringsnorm) som tillgodoser de framtida äldreboendets behov, men kommu-
nen utgår ifrån att parkeringsbehov som genereras inom planområdet genom ny 
bebyggelse kan och ska lösas inom planområdets gränser.
I nuläget uppskattas behovet för det nya äldreboendet, inklusive anställdas- och 
besöksparkering, till mellan 20 - 30 bilparkeringsplatser. I samband med projekte-
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ring bör frågan utredas vidare.

Bostäder
För bostäder som uppförs för personer som inte har särskilda behov eller avser 
studentbostäder bör ett minsta parkeringstal på 0,6 bilparkeringsplatser per bostad 
antas.

Beträffande	 behov	 som	 uppstår	 genom	 övriga	 tillåtna	 användningsområden	 bör	
behovet utredas i samband med projektering.

Bilparkeringsbehov för verksamheter utanför planområdet
Såväl anställda vid Viktoriagården och Viktoriaskolan nyttjar grusytan för parke-
ring. Detaljplanen anger inte att parkeringsplatser ska uppföras som tillgodoser 
deras behov, men kommunen bör beakta hur planförslaget påverkar deras situation. 

Enligt parkeringsstrategin och plan till parkeringsstrategin ligger båda verksam-
heter inte inom den centrala del av stan där arbetsplatsparkering bör utlokaliseras, 
och	geografiskt	sett	ligger	befintlig	yta	för	parkering	väl	till.	Förslagsvis	anordnas	
inom planområdet även parkeringsplatser för Viktoriagården och Viktoriaskolan, 
dock bör anläggandet av parkeringsplatser för deras behov med hänsyn till markens 
värde för bostadsbebyggelse utvärderas vidare. Viktoriaskolan har exempelvis pro-
blem med att parkeringsplatser tänkta för deras anställda nyttjas av andra, varför 
andra alternativ så som dedikerade parkeringsplatser invid skolan bör utvärderas i 
första hand.

Viktoriaskolans och Viktoriagårdens parkeringsbehov kan inom aktuellt planom-
råde antas uppgå till följande antal parkeringsplatser. Frågan bör bevakas kontinu-
erligt och förslagsvis en arbetsgrupp upprättas som utreder det exakta behovet och 
hur en tillfredställande parkeringssituation ordnas. 
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Verksamhet Bilparkeringsbehov 
anställda

Bilparkeringsbehov 
besökare

Behov inom aktuellt planområde, dvs ej totalt behov.
Victoriaskolan ~ 15 - 20 -

Parkeringsanläggningen invid Viktoriaskolan kan vara underdimensionerad då 
centralköket flyttade till skolan efter det att skolan projekterats samt att parke-
ringsanläggningen inte uteslutande nyttjas av anställda vid skolan.

Viktoriagårdens sär-
skilda boende och Vik-
toria förvaltning

~ 80 ~ 10 - 20

Summan sätter sig samman ur antagandet av att cirka 50% av de anställda tar 
sig med bil till sitt arbete. Ett visst antal besöksparkeringsplatser bör anordnas, 
dock bör befintliga arbetsplatsparkeringar för kontorsanställda som inte arbetar 
helger kunna täcka upp för besökandes parkering. 

Totalt parkeringsbe-
hov exklusive boende-
parkering

anställda besökare

~ 100 ~ 10

Trygghet och tillgänglighet
Se under avsnittet Sociala frågor beträffande	trygghet	och	tillgänglighet

Teknisk försörjning
Kommunägda Skara Energi AB distribuerar el, värme, vatten och data inom Skara 
tätort. Bolaget ansvarar också för att ta hand om avloppsvatten och avfall.

Vatten och avlopp
Vatten och avlopp är utbyggt i området. Nyanläggning av spill- och vattenledningar 
kopplas	till	det	befintliga	ledningsnätet.	En	spillvatten-	samt	vattenledning	ligger	i	
planområdets norra samt östra gräns till vilken ny bebyggelse anses kunna anslutas 
till.



| 42

REMISSVERSION FEBRUARI 2020

Spillvatten: röda linjer; Dricksvatten: blå linjer; Fjärrvärme: Orange linjer. Aktuellt planområde är 
utpekat med linje-streckad svart cirkel.

Avfall

Lokala anvisningar ska följas för att möjliggöra för sophanteringsfordon att angöra 
området	på	ett	trafiksäkert	sätt.	Att	lämpliga	ytor	anläggs	ska	bevakas	i	bygglovske-
det och anses med hänsyn till den planerade bebyggelsens art inte behöva regleras i 
planskedet.	Hade	det	kunnat	antas	att	det	inom	planområdet	skulle	rymmas	flertalet	
fastighetsägare eller om det rört sig om planläggning av villabebyggelse hade det  
möjligtvis anseds rimligt med en mera ingående reglering för att säkerställa sop-
hämtning.

Uppvärmning
Skara	kommuns	fjärrvärmenät	finns	väl	utbyggt	inom	Tullportagärdet,	och	i	pla-
nområdets västra del går en fjärrvärmeledning i nord-sydlig riktning. Då fjärrvär-
meverket ligger relativt nära så är ledningarna inom området för fjärrvärme av 
större	dimensioner	och	således	också	väldigt	kostsamma	att	flytta.	Med	hänsyn	
till tänkt byggnation och därmed kopplad inversteringsvolym samt sedd fördel att 
funktionellt kunna sammankoppla Viktorigårdens verksamhet med det tilltänkta 
äldreboendet, anses det rimligt att kunna anta att fjärrvärmeledningen kan komma 
att	flyttas	om	behov	uppstår.	Av	denna	anledning	avses	inte	ledningen	att	skydds	
med ett markreservat för underjordiska ledningar.

El

Området anses välförsörjt och i nuläget bedöms med konkret, planerad byggna-
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tion  ledningsnätet vara tillräckligt dimensionerad. Vid full ytbyggnad kan behov 
för ny nätstation uppstå varför ett område i detaljplanens sydvästra del reserverats 
för nätstation.

Tekniska anläggningar

Dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten men avses i enlighet med 
planprogrammet att omhändertas lokalt. Anfallande ytvatten hanteras således 
lokalt, företrädesvis inom planområdets gränser innan det leds vidare till recipien-
ten. Syftet är att skapa en ekonomiskt och  ekologisk hållbar dagvattenhantering 
som	skapar	 ett	mervärde.	Då	området	 sluttar	mot	norr	och	Viktoriasjöarna	finns	
goda grundförutsättningar för ett lokalt omhändertagande.

En dagvattenutredning har givits i uppdrag som bedöms vara färdig i slutet av 
februari månad och som ska ge förslag över hur dagvatten ska kunna fördröjas och 
vid behov även renas innan det når recipient. 

U - område

Rödstreckad box markerar fjärrvärmeledningens läge. Fylld rosa box marker U- områdens läge.

Flertalet ledningar passerar i planområdets gränser, inget planområdets centrala 
delar.	Ledningar	som	kan	komma	att	behöva	flyttas	i	samband	med	byggnation	är	
vatten och spillvattenledningen i planområdets östra del. Ledningen kan vid behov 
placeras i Skaraborgsgatan eller i det i väst utlagda U- område.

En fjärrvärmeledning i planområdets västra del ligger utanför planerat U- område. 
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Ledningen placerades i sitt nuvarande läge med hänsyn till markförhållanden, dvs 
berg i dagen och kostnader för sprängning gjorde att ledningen inte placerades läng-
re västerut. Ledningen är i motsats till vattenledningarna (servitut 1495-491.1) inte 
säkrad, men Skara energi som är ledningsägare avser att söka ledningsrätt.  

Vid behov, dvs vid önskemål att exploatera den yta där fjärrvärmeledningen pas-
serar	idag,	kan	ledningen	flyttas	till	det	U	-	område	som	löper	i	nordsydlig	riktning	
i	planområdets	västra	del.	Kostnad	för	flytt	ska	då	bekostas	av	exploatören.

Konsekvenser av planens genom-
förande
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag då detaljplanen vinner laga kraft.

Planekonomiska frågor
Fastighetsägare bekostar avstyckning. Avstyckning antas kunna ske vid försäljning, 
och det är att anta att lantmäterikostnader då läggs köpeslilling. Övriga kostnader 
för lantmäteriförrättningar antas bekostas av den som initierar åtgärden eller har 
nytta av dem.

Kostnader förknippade med exploatering av fastigheten så som anslutning till det 
kommunala vattennätet bekostas av exploatör. Plan- och bygglovavgift tas ut i sam-
band med bygglov.

Ytor för allmänt tillgängligt gång- och cykelstråk på kvartersmark
Anläggande av ytor nödvändiga för gång- och cykelväg, därtillhörande belysning, 
möjliga	 ytor	 för	 dagvattenhantering	 och	 korridor	 för	 fladdermöss	 inom	 område	
markerat med x1 bekostas av fastighetsägare.

Drift av gång- och cykelväg, belysning samt växtlighet sköts av kommunen.
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Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för ytor inom område betecknat x1 som avser gång- och 
cykelväg,	 tillhörande	 belysning,	 korridor	 för	 fladdermöss.	 Planområdet	 omfattas	
inte av allmän plats

Anläggning för hantering av dagvatten
Ytor för hantering av dagvatten sköts och bekostas av fastighetsägare
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