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Planbeskrivning 
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planläggningen är att skapa fl er bostadsmöjlighet i Skara kommun.  Det 
aktuella planområdet ligger i södra utkanten av Skara tätort och platsen anknyter 
till omgivande landsbygd. Avsikten är att ge det nya bostadsområdet en karaktär 
av lantligt och naturnära boende men också närhet till utbudet i Skara centrum. 
Utgångspunkt vid gestaltning är att skapa ett boende av hög kvalitet och god arki-
tektur som också är anpassat för en hållbar livsstil. Initiativet kommer från en privat 
fastighetsägare. 

Planförfarande

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL SFS 2018:636.

Avvägning enligt miljöbalken
Planens utförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan enligt 5 kap, 
Miljöbalken. Planen berör inga riksintressen enligt 3 och 4 kap, Miljöbalken.

Plandata

Lägesbestämning och areal
Fastigheten är belägen ca 2,5 km söder om centrala Skara. Området ligger längs-
med G:a Falköpingsvägen (2675).  Marken omfattar ca 3,2 ha blandskog. 

Markägoförhållanden
Planområdet är i privat ägo av Lars Olén. 
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Fig 1:

Fastighetskarta
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Tidigare ställningstagande 
Gällande detaljplaner 
Det aktuella planområdet är inte tidigare planlagt. 

Översiktsplan och kommunala beslut i övrigt
Det fi nns ingen aktuell översiktlig plan som har betydelse för området. 

Bostadsförsörjningsprogrammet 2016-2018, för Skara kommun, som vann laga 
kraft maj 2016, anger omgivningarna kring aktuellt planområde som lämpligt för 
utredning av bostadsbyggande. Området benämns S5 i fi gur 2 och är inte utpekat 
som ett prioriterat område under nuvarande mandatperiod 2016-2018. Denna utred-
ning är således ett privat initiativ men med god förankring i kommunala mål.

Detaljplanenens syfte stämmer väl överens med den övergripande visionen för Ska-
ra (2025) och har utarbetats med det som utgångspunkt. Bostadsområdet ökar val-
möjligheten på tomtmarknaden. Området ger goda förutsättningar för ett hållbart 
boende med bebyggelse av hög kvalitet och god arkitektur. Planområdets geografi  
medger också ett boende nära naturen och staden. Det är ett hållbart alternativ efter-
som exploatering sker på icke odlingsmark. 

Skara vision 2025

Bostadsförsörjningsprogram 2016-2018:
”Skara är en attraktiv boendekommun där det fi nns stort utbud av val-
möjligheter och boende med olika karaktär – Hög kvalitet och till-
gänglighet i det befi ntliga bostadsbeståndet.”

Landsbygdsstrategi 2016-2020: 
- Skara kommun uppmuntrar och möjliggör för byggnation av olika 
boendeformer på landsbygden. 

- Exploatering på icke odlingsmark.

- Hållbar livsstil, bebyggelse med hög kvalitet och god arkitektur.
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PLANOMRÅDE

Fig 2:

Utdrag ur Bostadsförsörjningsprogram 2016-2018



10 |

GRANSKNINGSHANDLING AUG 2018

Ställningstagande 
Behovsbedömning
Behovsbedömning för aktuellt område har tagits fram av Skara kommun daterat 
maj 2017. Bedömningen görs att planen inte innebär någon betydande miljöpåver-
kan och att miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4:34 inte är nödvändig. 

I behovsbedömningen noteras behovet av vidare utredning av dagvattenhantering, 
geoteknik och buller i närområdet. Länsstyrelsen gav sitt yttrande 2017-06-02 och 
samtyckte med Skara kommuns utlåtande. Övriga synpunkter (utöver kommunens) 
från Länsstyrelsen är att vidare utredning vad gäller kraftledning bör göras. Planen 
bör också enligt Länsstyrelsen följa den befi ntliga bystrukturen med småskalighet 
och anpassning till miljön.

Barnperspektiv
Området innebär en möjlighet för barn att växa upp i en miljö nära naturen och 
landsbygden. Närheten till skogen innebär en naturlig lekplats med stora ytor för 
kreativitet. Området är beläget nära Skara tätorts friluftsområde med stora möjlgi-
heter för rekreation och fritidsaktiviteter.

Detaljplanens genomförande kommer inte att påverka barn som bor i området nega-
tivt utan kan istället vara en positiv kraft för att öka ungas infl ytande i området.

Mångfald, jämlikhet och jämställdhet
Detaljplanen medför inga hinder i arbetet med mångfald i sammhället. Detaljpla-
neförslaget ger utrymme för variationer i bostadsbebyggelsen. Det fi nns heller inga 
hinder vad gäller jämlikhet och jämställdhet på individnivå. 
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Förutsättningar 
Vägar och trafi k
Planområdet ligger mellan G:a Falköpingsvägen (2675) i öster och den ännu äldre 
byvägen kallad Slingan i söder. Båda vägarna har varit Skaras södra utfart under 
olika tidsskeden innan väg 184 mot Falköping byggdes på 80-talet. Väg 2675 har 
hastighetsbegränsning 70 km/h längs sträckan i anslutning till fastigheten och är 
asfaltsbelagd. Slingan är grusväg med bashastighet (70 km/h).

Skara kommuns tekniska avdelning sköter idag drift och underhåll av Slingan. På 
sikt vill kommunen att det bildas en gemensamhetsanläggning med en vägförening 
som ansvarar för Slingans drift och underhåll. Väghållarskapet för väg 2675 är 
statligt.

Markanvändning och karaktär
Marken i förslag till detaljplan är skogsmark. Markägaren har avverkat skogen som 
tidigare var blandskog med lövträd och barrträd. Några ädla lövträd och enstaka 
barrträd har sparats. Topografi skt befi nner sig området något lägre än kringliggande 
fastigheter. Skillnaden är inte stor men översiktligt en svacka på ca 0,5 m. Slingans 
sträckning söder om området ligger 1-1,5 m högre än marken på skogsfastigheten.

Grönvit nattviol som är en av Sveriges vanligaste orkidéer har vid en inventering 
påträff ats i området. 34 individer har noterats i grupp 11 m nordöst om fastigheten 
Petersburg 6:2. Den är ej rödlistad och området bedöms kunna bebyggas utan arten 
hotas.

Förorenad mark

Det fi nns ingen känd verksamhet i närtid som bedrivits på området eller i direkt 
anslutning till området som skulle föranleda förorenad mark. Inga undersökningar 
av marken har bedömts vara nödvändiga.

Fig 3: Foto visar Slingans södra infart från väg 2675.
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Vattendrag
Ett dike går tvärs genom planområdet med avrinning åt väster. Markerna öster om 
väg 2675 avvattnas mot detta dike via kulvert. Det fi nns fl er mindre utdikade fåror 
på planområdet som ansluter till diket bl a från angränsande villatomter. Diket har 
idag sträckor med bakfall i dikesbotten vilket medför att vattnet stängs inne i områ-
det. Marken är därför sank på sina ställen.

Avvattning sker åt väster. Fåran går genom jordbrukslandskapet och vidare till Sim-
matorps dammar. Dessa avvattnas till Afsen som i sin tur rinner ut i Flian, vidare till 
Lidan och Vänern.

Fig 4

Avrinning dike.                
lustration ALP markteknik

Geoteknik
Mitta AB har på uppdrag av fastighetsägaren Lars Olén utfört en översiktlig geo-
teknisk undersökning. Ett antal olika provtagningar i spridda positioner över fast-
igheten har gjorts för att ge en helhetsbild av området. Under ett tunt ytskikt av 
vegetation och mulljord följer i vissa fall ett lager av siltig lera och efter det övrig 
friktionsjord som via morän vilar på fast botten i form av fast lagrad morän, sten, 
block eller berg. Undersökningen noterar även rikligt med sten och block i områ-
det och det har även påträff ats berg i dagen på några ställen. Grundvattenytan är 
genomgående ytlig inom området.

Grundläggning för nybyggnation rekommenderas ske på frostskyddad nivå med 
sulor, alternativt förstyvad bottenplatta på naturligt lagrad jord eller väl packad 
fyllning sedan allt organsikt material borttagits. Risken för sättningar bedöms vara 
liten. Inom de delar där lera har påträff ats kan mer detaljerade undersökningar krä-
vas vid planering av byggnader.
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Fornlämningar
Inom planområdet fi nns inga kända fasta fornlämningar och marken är inte 
utpekad som särskilt intressant i det avseendet. Det fi nns en milsten i närheten som 
står på en av fastigheterna väster om Slingan. Om fornlämningar ändå påträff as 
vid exploatering ska arbete omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas till 
Länsstyrelsen (Kulturminneslagen 2 kap 10§) 

Befi ntlig bebyggelse och verksamheter
Det nya planområdet sluter an mot en mindre befi ntlig, sammanhållen 
bostadsbebyggelse, med varierad karaktär. Bebyggelsen har vuxit fram längsmed 
Slingan succesivt. Enstaka äldre torp är beblandade med hus av 70-talskaraktär. 
Husen på fastigheterna Petersburg 3:4 och 6:3 fi nns omnämnda som värdefull 
bebyggelse i Kulturhistorisk inventering som togs fram av Skaraborgs länsmuséum 
1983. För övrigt fi nns det enstaka nybyggen samt vissa äldre hus med moderna 
renoveringar och tillbyggnader. Bebyggelsen är ändå relativt gles och mindre 
betesängar och skogspartier blandas med bebyggda fastigheter. Öster om G:a 
Falköpingsvägen (2675) fi nns en stor skogsfastighet samt en mindre avstyckad 
fastighet som i dagsläget är uppställningsplats för containrar mm.

Kommunens friluftsområd, Petersburg, ligger strax norr om planområdet och har 
motionsleder med olika längder. 

Fig 4-7. Foto från närliggande fastigheter.
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Allmänna ledningar
Verksamhetsområdet för kommunalt VA sträcker sig fram till norra gränsen för 
planområdet. Befi ntlig bebyggelse i angränsning till planområdet har idag olika 
lösningar för vattenförsörjning. Kommunalt vatten fi nns framdraget i en huvudledning 
som går längs Slingan. Det fi nns även ett fl ertal fastigheter som försörjs genom 
en lokal vattenförening, Sörskogens vattenförening. Det kan också förekomma 
privata enskilda brunnar. Vad gäller spillvattenhantering i planområdets närhet så 
har kommunen jobbat aktivt med att sanera undermåliga enskilda avloppslösningar 
i området kring Petersburg och Sörskogen. Kommunal spillvattenledning fi nns 
framdragen längs Slingan och G:a Falköpingsvägen (2675). Elnätet ägs i området 
av Skara energi som ansvarar för drift och underhåll.

Fig 8. 

Verksamhetsområde för VA i 
Skara kommun.

PLANOMRÅDE

Radon
Geoteknisk undersökning innehåller provtagning av radon i området. Provtag-
ningen är gjord i två punkter. Ett vattenskadat prov har dock visat förhöjtvärde 
på 24 kBq/m3. Ny provtagning i samma läge gav värdet 1 kBq/m3 vilket klassas 
som lågriskområde. Det fi nns en osäkerhet även i låga värden. Eftersom kostna-
den för att förbereda för radonåtgärder i nybyggnadsskedet är liten i förhållande 
till ombyggnaden bör nybyggnad förberedas för radonsäkring trots att geoteknisk 
undersökning visar på lågradonmark.

Skyddsrum

Området utgörs inte av skyddsrumsområde. Skyddsrum behöver inte uppföras.
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Planens innebörd

Bostadsbebyggelse, byggnadskultur och gestaltning
Aktuellt markområde är planerat för 22 småhustomter som ligger längs en ny 
slingrande byväg. Tanken är att husliven skall följa vägens välvda form och 
skapa en organisk helhet med variation och inte raka strikta linjer. Storleken på 
tomterna varierar och ligger mellan ca 900 m2 och 1800 m2. Tomterna närmast G:a 
Falköpingsvägen (2675) har gjorts större för att öka avståndet till störande trafi k. 
Byggnadshöjden är anpassat för småhus med två våningsplan.

I enlighet med planens syfte är det önskvärt att bebyggelse knyter an till Svensk 
traditionell lantlig byggnadskultur med naturnära material såsom trä och tegeltak 
istället för plast och betongpannor. Det är också lämpligt att färgsätta enligt en 
färgskala som ansluter till traditionell bebyggelse såsom Falurödfärg och ljusa 
oljefärger. Med en omsorgsfull utformning kan även naturnära modernare material 
användas som tex Sedumtak.

I enlighet med PBL från 2011 har detaljstyrning undvikts i planen. Därför är det 
viktigt att planens syfte kommuniceras under bygglovsprocessen så att det uppfylls 
i möjligaste mån.

Verksamheter
I linje med planens syfte om lantligt boende bör man även kunna bedriva mindre ej 
störande verksamhet inom planområdet.

Fig 9. Ex på äldre bygata. (Foto från Grums)



16 |

GRANSKNINGSHANDLING AUG 2018

Fig 10. Illustrationsplan

Pumpstation

Fördröjnings-
damm

Dike

Transformator-
station
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Friytor
Området har inte några allmänna ytor avsedda för rekreation. Behovet av friytor 
för barn boende i området bedöms i huvudsak kunna tillgodoses på tomtmark. När-
het till kommunens motionsområde Petersburg samt andra skogsområden gör att 
rekreationsmöjligheterna anses vara goda.

Naturmiljö
Med ett naturnära boende som syfte och ambition för planen är det viktigt att identi-
fi era befi ntliga miljöskapande värden som är förknippade med platsen innan explo-
atering sker. Möjlighet fi nns då att bevara men också utveckla dessa värden. 

• Träd - Några befi ntliga ädla lövträd och enstaka barrträd är sparade som miljö-
skapande solitärer till de framtida trädgårdarna. 

• Bäck - Det dike som korsar området samt ytterligare en fåra som ansluter mot 
diket möjliggör inslag av vatten.

• Stenblock – Det fi nns många block och stora stenar som ligger i ansamlingar 
över området. Dessa bör ses som en tillgång i framtida trädgårdar med skogs-
karaktär.

• Stenmur – Det fi nns rester av en äldre stenmur i området. De sträckor där den 
är belägen i tomtgräns fi nns möjlighet att bevara den som en gränsmarkör med 
äldre karaktär.

Fig 11. Äldre stenmur Fig 13. Dike
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Gator och biltrafi k
Ryggraden i bostadsområdet är en ny slingrande byväg som bildar genomfart med 
trevägskorsning i området. Den angör Slingan i söder och väster och ansluter direkt 
till G:a Falköpingsvägen (2675) genom en ny utfart åt öster. Den nya bygatan utfor-
mas så att två bilar obehindrat kan mötas men möte med större fordon sker med 
mindre marginaler. Vändplanen är anpassad för större fordon såsom soptransportö-
rer. Vägens utformning med sin slingrande form håller nere hastigheten vilket ock-
så gör att risken för genomfartstrafi k bedöms vara minimal. Gående genom området 
får samsas med fordon på vägen. Föreslagen hastighetsbegränsning för området är 
30 km/h.

Visionen för området är att skapa ett naturnära och lantligt område. Det vanligaste 
materialet på vägarna ute på landsbygden är grus och genom att låta den nya byga-
tan få en yta av bundet grus istället för plan asfalt ges en lantligare karaktär till hela 
området.

Tillgänglighet
Belysning i området ökar tryggheten och tillgänligheten och bör kanta vägen. Minst 
en entré till bostadshus skall utformas så att de är handikapptillgängliga från parke-
rat fordon på fastigheten. Nivåskillnaderna i området är fl acka vilket ökar tillgäng-
liheten. Vägarna i området är belagda med en yta av bundet grus. Det är ett något 
sämre material ur tillgänglighetssynpunkt men underhålls vägen på rätt sätt bedöms 
den kunna fungera ändamålsenligt trots detta. 

Parkering och utfarter
Parkering ska ske på fastighetsmark och garage eller carport skall placeras med 
ett minsta avstånd från väg på 6 m för att ge plats åt minst en parkerad personbil. 
Besökande hänvisas till parkering längs gatan. 

Fig 14. Principskiss för gatusektion
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Pendeltrafi k med bil
Förbindelsen till E20 är viktig för pendlare. Det fi nns ingen direkt påfart till E20 
från G:a Falköpingsvägen (2675). Pendlare med bil hänvisas därför till att åka in 
mot Skara centrum och sedan angöra E20 vid trafi kplats Glasbacken vid Axvalla-
vägen eller trafi kplats Vilan vid väg 49. Ytterligare ett alternativ är att via Björke-
lundsgatan nå väg 184 och angöra E20 vid trafi kplats Munkatorp. Det sistnämnda 
alternativet är inte den geografi skt närmsta vägen men den går genom ett industri-
område istället för bostadsområdet vilket är ett mindre riskmoment i trafi ken. Det är 
troligtvis också det mest tidseff ektiva sättet oavsett färdriktning på E20.

Gång- och cykeltrafi k
Skara kommun antog under 2016 en 
cykelstrategi med syfte att främja cykeln 
som ett färdmedel. Skara har ett relativt 
väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar 
i den centrala tätorten. Till det aktuella 
området fi nns det idag separerad gång- 
och cykelväg från centrum och fram till 
Petersburgs friluftsområde. Detta är en 
prioriterad sträcka i cykelstrategin. Där-
efter gäller blandtrafi k. Cykelkartan för 
Skara föreslår cyklister att följa den gam-
la vägsträckan kallad Slingan. Vägen har 

50 km/h som högsta tillåtna hastighet öster om G:a Falköpingsvägen (2675). När 
Slingan sedan korsar väg 2675 och fortsätter västerom övergår slingan till bashas-
tighet (70 km/h). Det vore en fördel för pendlande cyklister till skola och arbete 
inne i Skara om hastigheten sänktes till 50 km/h. Området ligger i dagsläget utanför 
tätbebyggt område och det är då Länsstyrelsen som tar beslut som hastighetsbe-
gränsningar. En säkrare korsning för cyklister där Slingan korsar 2675 är önskvärd. 
Finansieringen för cykelvägar på det statliga vägnätet bekostas inte av staten utan 
blir en kommunal angelägenhet men skall utföras i dialog med trafi kverket.

Kollektivtrafi k

Det går ingen busslinje längs väg 2675 utan närmaste hållplats ligger knappt 1,5 km 
bort med påstigning vid nya Falköpingsvägen 184. Busslinjen trafi kerar sträckan 
mellan Skara och Falköping. 

Det planeras ytterligare exploatering av bostäder i närområdet och om Västtrafi k 
bedömer underlaget tillräckligt för en ny linje fi nns det inget hinder i denna detalj-
plan. Förslagsvis placeras i sådana fall hållplatser längsmed väg 2675 för att bli 
tillgängliga för de boende i området. Bussen varken bör eller behöver ta en extra 
omväg in i området.

PLANOMRÅDE

Fig 15. Utdrag cykelkartan
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Teknisk försörjning

Dricksvatten och avlopp
Det är möjligt att ansluta området till kommunalt VA (vatten och avlopp). Områ-
det ligger dock precis utanför gränsen för kommunens verksamhetsområde för VA. 
Följande resonemang kring kommunalt VA för området förutsätter att Skara kom-
mun utökar sitt verksamhetsområde så att det även innefattar Sörskogen 5:1 del 
2. Utbyggnadsområdet kommer enligt Skara energi innebära ett mer omfattande 
arbete än normalfallet i Skara.

Huvudledning för dricksvatten är idag dragen längs Slingan. Denna ledning är inte 
anpassad för utökad bebyggelse i större skala. Eventuellt skulle en del av det nya 
bostadsområdet kunna försörjas av befi ntlig ledning men ledningens fulla kapacitet 
är i dagsläget oklart. En dricksvattenförsörjning från befi ntlig huvudledning skulle 
förse området med anslutningspunkt vid skaftvägen i väster. 

Skara energi är i idéstadiet för en ny huvudlednings för dricksvattenledning med 
anslutning strax söder om E20, vid Nyhem. Denna ledning skulle i så fall dimen-
sioneras för försörjning av utbyggnadsområdet vid Sörskogen norra, dras vidare 
ner mot det aktuella planområdet och sedan ytterligare sträckning söderut. Denna 
lösningen skulle ansluta området i det nordöstra hörnet. 

Anslutning till det kommunal avloppsnätet vid utökat verksamhetsområde inne-
bär en kommunal avloppsledning i bygatan där tomtägare kopplar ledningen vid 
tomtgräns. Det kräves en för området gemensam pumpstation för att kopplar 
bostadsområdet till huvudstammen. Det optimala är att spillvattnet samlas från alla 
småhustomter och rinner genom självfall mot pumpstationen, i nordöstra hörnet. 
Översiktlig topografi  medger detta men markens beskaff enhet med risk för berg i 
dagen och liknande kan försvåra dragningen och det kan komma att krävas mindre 
enstaka lågtryckspumpar i området. För att ge besked om i vilken omfattningen krä-
ver en detaljprojektering.Vid planering och byggnation skall eventuella störningar 
från pumpstation och lågtryckspumpar beaktas så att de inte överskrider godkända 
värden eller innebär olägenheter för de boende (Se vidare avsnitt Störningar).

Om området avses bebyggas innan fastigheterna kan anslutas till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet, fi nns det förutsättningar att borra egen brunn och anordna 
egen avloppsanläggning inom respektive fastighet. Oavsett om enskild vatten och 
avlopp har ordnats inom egen fastighet, ska varje enskild fastighet vid fullbordad 
utbyggnad anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet 
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Dagvatten
ALP Markteknik AB har utfört en dagvattenutredning för området för att utreda 
dagvattnets påverkan på omgivande mark och recipient vid exploatering. Utgångs-
punkt har varit att bibehålla fl ödet i det befi ntliga diket. Flödesberäkningar för dag-
vattenanläggning har initialt gjorts utifrån 20-årsregn vilket är praxis. För att ge 
ytterligare marginal har komplettering gjorts så att det täcker upp för även 100-års-
regn.

Vid planläggning av ny bebyggelse vill man enligt Skara kommuns Vatten- och 
avloppsplan tillämpa LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, på varje enskilld 
fastighet. Detta är inte möjligt att göra utan området behöver ses som en helhet och 
LOD tillämpas som en enhet för hela området. 

Enligt dagvattenutredningen behöver det fi nnas ytor i området med överdämnings-
funktion som tillsammans med utvidgat befi ntligt dike kan täcker upp för ökade fl ö-
den vid kraftiga nederbörd. Området planeras med dam enligt planillustration. Flö-
det från det exploaterade området kan således hållas konstant i diket och påverkar 
inte befi ntlig bebyggelse mer än tidigare. Förslaget förutsätter dock att kommunens 
trumma under Slingan i väster breddas och sänks. Bygatans beläggning av bundet 
grus är också en viktig del vad gäller fördröjning av dagvattnet. Ytterligare eff ekt 
fås genom att utforma vägen med ett makadamdike. Topografi n i området medger 
en lutning på vägen med avrinning mot det befi ntliga diket och fördröjningsmaga-

Fig 20. Illustrationen visar genomskärning vid bef 
dike som anordnats till ett makadamdike.

Fig 19.  Bef dike efter en blöt 
period.

sin. För att säkerställa egendom skall färdigt golv i ny 
bebyggelse vara 300 mm över närmaste vägavsnitt. 

För enskilda fastighetsägare skall det vid bygglovs-
prövning uppmutras till åtgärder som underlättar 
LOD, t.ex. vegetationstak, regnvattentunnor anslutna 
till stuprör och genomsläpplig beläggning på parke-
ringsytor. 

Den geotekniska utredningen ger stöd till dagvatten-
utredningen och bedömmer LOD genom spridd infi l-
tration i fördröjningsmagasin och fördröjningsdam-
mar eller liknande som ett bra alternativ. 
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El

Skara energi AB är ägare av elnätet i området och har elkoncesson. 

Det har gått en luftledning med högspänning över området. Den är förlagd i mark 
längsmed Slingan och en transformatorstation har byggts i områdets sydvästra hörn.

El förläggs i mark längsmed vägnätet. Anslutning till området görs vid södra res-
pektive västra infarten till området. Matning till de blivande småhustomterna sker 
sedan genom dragning i planområdets bygata. 

Två fastigheter öster om området (Petersburg 6:2 och 2:12) försörjs idag genom en 
luftledning över området. Denna skall förläggas i mark. Det sker genom markerat 
u-område på planekartan.

Telefon och fi ber

Fiber är framdragen till ny transformatorstation i det sydvästra hörnet av detaljpla-
neområdet med kapasitet att försörja det nya bostadsområdet. 

Uppvärmning

Det fi nns ingen framdragen fjärrvärme till området. Närmsta anslutningspunkt lig-
ger norr om E20 och det fi nns ingen förtjänst i att ansluta aktuellt området till fjärr-
värmenätet.

Avfall
Hushållsavfall hämtas från varje fastighet genom kommunens försorg. 

Närmaste återvinningsstation för sopsortering av hushållsavfall fi nns vid Smeds-
torpsgatan ca 3 km från området.
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Störningar

Närhet till kraftledning
Befi ntlig högspänningsledning har förlagts till mark. Dragningen sträcker sig längs-
med Slingan och påverkar inte området mer än att en ny transformatorstation har 
byggts i områdets sydvästra hörn. 

Trafi kbuller
Det anges i behovsbedömningens utredning att området ligger i påverkansområde 
för buller från E20. Här görs bedömningen att föreskrivna riktvärden i gällande 
lagstiftning inte rimligen kan överskridas med hänsyn till avståndet på minst 1200 
m från det framtida bostadsområdet till E20.

PLANOMRÅDE

Fig 16. Påverkansområde från E20 avseende buller.
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På uppdrag av fastighetsägaren har Ateljé Arkitekten AB åtagit sig uppgiften att 
utreda bullerstörning från väg 2675 som ligger i direkt anslutning till området. 
Beräkningen har gjorts med utgångspunkt från trafi kverkets senaste mätningar i 
området och med god marginal för ev ökad trafi kmängd (Se bilaga). Resultatet av 
bullerutredningen är att uppskattat buller inte innebär störning när det gäller den 
ekvivalenta ljudnivån vid fasad eller anlagd uteplats. Däremot överskrids den maxi-
malt tillåtna bullernivån, som kan alstras av enstaka högljudda fordon, vid vissa 
uteplatser. Uteplatserna närmast vägen ska därför ha ett skyddande plank mot vägen 
om de inte placeras på husets läsida ur bullersynpunkt dvs mot väster.

Gällande lagstiftning för buller (sammanfattning)
Förordning (2015:216) om trafi kbuller vid bostadsbyggnader

Bestämmelserna skall tillämpas vid bedömningen av kravet på förebyggande av olägenheter 
för människors hälsa i 2 kap. 6a § plan- och bygglagen (2010:900) vid planläggning.

Buller från vägar bör inte överskrida:

- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad

- 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats

- 70dBA maximal ljudnivå vid en uteplats

Fig 17. 

Bef bebyggelse längsmed 2675
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Buller från skytteverksamhet
Sedan länge bedrivs skytteverksamhet i norra delen av Sörskogen på fastighet Sör-
skogen 4:1. Skjutbanorna drivs och vårdas av jaktskytteklubben som arrenderar 
mark av kommunen. Verksamheterna genererar bullerimpulser som är störande för 
omgivningen. Naturvårdsverkets ”Allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 
2005:15)” är vägledande vid bedömning av skytteverksamheters bullerstörning.

Processen för detaljplanering av bostadsområdet vid Sörskogen genererade en större 
utredning av skjutbanornas buller och till slut en upprustning av befi ntliga skutba-
nor med bullerdämpande åtgärder för att uppnå en godtagbar nivå för nybyggnation 
i det området. Tider för skyttet har också justerats för att uppnå godkända värden.

Området i detta förslag ligger i bakvattnet av utbredningsområdet för ljudimpulsen 
som alstras på skjutbanorna och har ur det hänseende en mer fördelaktig placering. 
Utredningen, som togs fram på uppdrag av skytteföreningen, visar också på god-
kända beräknade värden med marginal för det aktuella planområdet.

PLANOMRÅDE

Fig 17. Visualisering av bullerstörning älgskyttebanan efter 
bullerreducerande åtgärder på skytteanläggningen
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Buller och lukt från pumphus

Pumpstationen för avlopp till det kommunala nätet har en planerad placering i direkt 
anslutning till bebyggelsen och liggeri områdets nordöstra del längsmed väg 2675. 
Placeringen är vald för att underlätta naturliga fallhöjder för ledningar, åtkomst för 
service  men också för att komma så långt som möjligt från närmsta bostadshus. 
Närmsta avståndet till fasad är beräknat till ca 30 m och berör två av fastigheterna. 
Avstånd till tomtgräns är ca 5m.

Buller som alstras från pumpstationen kan betraktas som externt industribuller. 
Boverkets rapport 2015:21 har använts som vägledning.

Det är svårt att uppskatta vilket faktiskt buller som alstras från pumpstationen efter-
som det beror av vilken teknisk lösning som kommer projekteras i detalj. Buller 
som kommer alstras från pumphuset behöver därför regleras i detaljplanen för att 
inte riskera störande ljud för de boende. Enligt ovannämda rapporter gäller följande 
riktvärden för ekvivalent ljudnivå utomhus för bostäder:

• Mån-fre 07-18: 50 dBA

• Mån-fre 18-22: 45 dBA

• Lör, sön och helgdag 07-18: 45 dBA

• Natt 22-07: 40 dBA

• Högsta nivå (läge ”FAST”) momentana ljud 22-07: 55 dBA

För att med margingal skapa en god ljudmiljö för de boende i direkt anslutning 
till pumpstationen skall inte buller som alstras från pumpstationen överstiga dessa 
värden i tomtgräns. Värdet gäller även för lågtryckspumpar som kan komma att 
placeras i området.

Det fi nns en viss risk för oanjenäm lukt vid avloppsanläggningar. Det kan uppstå 
på grund av svavelväte som bildas i avloppsvattnet. Detta är sällan ett problem där 
avloppet med självfall rinner mot pumpstationen. I ett system där lågtryckspumpar 
används på olika platser är risken större. Lukt kan då uppstå vid de enskilda låg-
tryckspumparna och vid pumpstationen. Det går delvis att förebygga men kan inte 
helt uteslutas. Skulle lukt trots detta uppstå fi nns det idag fl era olika tekniker för att 
åtgärda problemet.



| 27

GRANSKNINGSHANDLING AUG 2018

Planens genomförande
Tidplan
Preliminär tidplan för detaljplanen är att ett antaganden kan komma till stånd under 
hösten 2018.

Ansvarsfördelning
Skara energi ansvarar för elnätet i området och ansvrar för att luftledningar förläggs 
i mark. 

I fallet där området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för VA ligger 
ansvaret på Skara energi att planera, projektera och bygga VA-nät i området fram 
till tomtgräns. När området kan komma att anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet är idag oklart, men utbyggnaden kan i så fall väntas ske inom de när-
maste åren.  Alla gemensamma VA-åtgärder för området såsom pumpstation för 
spillvatten, ledningsdragning i gatan, ev lokala lågtryckspumpar och dyligt kommer 
då vara kommunens ansvar fram till tomtgräns. En pumpstation är en anmälnings-
pliktig verksamhet och skall anmälas till Miljöenheten.

Fastighetsägaren ansvarar för byggnation och drift av ledningsdragning och ev låg-
tryckspumpar för avlopp på tomt. 

Om området avses bebyggas innan fastigheterna kan anslutas till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet och anordna enskild VA blir detta respektive fastighetsä-
gares ansvar. 

Exploatören ansvarar för samtliga initiala åtaganden för planering, projektering och 
byggnation av väg inklusive besysning samt anläggning för gemensam dagvatten-
hantering på området. Detta gäller även åtgärder utanför planområdet för anslutning 
till väg 2675 och sänkning av vägtrumma där diket korsar Slingan.

Förvaltning av vägar och anläggning ansvara blivande samfällighet för.

Huvudmannaskap 

Allmän platsmark är en gemensam angelägenhet i området. Ansvaret organiseras 
i den blivande samfällighetsföreningen som då blir huvudman. Huvudman är den 
blivande samfällighetsföreningen.
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Fastighetsrättsliga frågor
De blivande tomterna skall bildas genom avstyckning. Exploatören ansvarar för 
och bekostar utredningar för fastighetsbildning. 

Rättigheter för allmänna ledningar skall säkerställas med servitut eller ledningsrätt 
där så krävs.

Gemensamhetsanläggningar
Den nya vägen inklusive belysning och dagvattenhantering i området är en gemen-
sam angelägenhet för de boende. Det krävs en organisation för förvaltning av vägen 
samt tillhörande dagvattenanläggin i form av en samfällighetsförening med repre-
sentanter från de berörda fastigheterna. Kostnaderna skall fördelas mellan berörda 
parter men inrättning initieras av exploatören.

Kommunen sköter idag väghållarskapet för Slingan. Det nya området ansluter till 
Slingan.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vinner laga kraft.

Etappindelning
Exploatören planerar anläggning av området i två etapper. Den norra delen med 
avgränsning vid befi ntligt dike iordningställs i etapp 1 med vändplan strax söder om 
diket. Fastigheterna i den södra delen utförs i etapp 2.

Vid en etappindelning enligt ovan fi nns större chans att etapp 1 kan förses med 
dricksvatten från befi ntlig ledning och att planläggningen inte fördröjs på grund av 
arbetet med dragning av ny huvudledning.
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Fastighetskonsekvensbeskrivning
Marken för planområdet är idag i privat ägo av Lars Olén. Vid ny fastighetsbild-
ning övergår ägandet till nya tomtköpare som vid förvärvet även köper in sig i en 
andel av gemensamhetsanläggningen för väg- och dagvattenanläggning. Befi ntliga 
fastighetesägare som är beroende av områdets gemensamhetsanläggning blir såle-
des också en del av gemensamhetsanläggningen. Detta gäller främst för fastighet 
Petersburg 6:5. 

Det kommer att krävas uppränsning av dike mellan fastigheterna Petersburg 6:3 och 
6:4 så att inte vatten blir stående i bakfall. Det nya bostadsområdet avvattnas mot 
befi ntligt dike. Beräkningar är utförda med fördröjningsmagasin enligt dagvatten-
utredning och kommer inte att påverka fl ödet i det befi ntliga diket. Det krävs dock 
åtgärder på kulvert under Slingan (fastighet Gällkvist 5:1 som är i kommunens ägo). 

Ekonomiska frågor
Kostnader för detaljplanens uppförande bekostas av exploatören.

Vid utökat kommunalt verksamhetsområdet för VA står Skara energi för alla kost-
nader fram till tomtgräns. Anslutningsavgift för de boende prissätts enligt kommu-
nal praxis för nyanslutning. Väljer fastighetsägare att initialt anordna enskilt vatten 
och avlopp bekostas det av fastighetsägaren. Krävs lågtryckspumpar på tomtmark 
bekostas detta av fastighetsägaren.

Ny ledningsdragning för el fram till tomtgräns bekostas av Skara energi.

Exploatören ansvarar för alla kostnader för utredning, projektering, byggande och 
anläggning av vägar, anslutning till befi ntliga vägar, sänkning av vägtrumma under 
Slingan och dagvattenanläggning i området. Förvaltningskostnader står blivande 
samfällighet för.

Kommande tomtköpare ansvarar för genomförandet och anslutningskostnader 
inom varje blivande fastighet i området. 

Tekniska frågor
Enligt översiktlig geoteknisk undersökning krävs i vissa fall en mer detaljerad 
undersökning. Exploatören och fastighetsägaren ansvarar för detaljutredning angå-
ende markens bärighet för respektive markområde.

Anläggning av våtmarker är anmälningspliktig verksamhet




