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Magnus Peterson 

StadsplunE:grbns belägen 6 meter litanior för2slaget område. 
Gäl lande omrädesg räns avsedd att bi behållas . 
Gällande områdesgräns avsedd 'att utgå. 

Kvarters- eller annan områdesgräns 
Bestömmelsegräns 
Grunslinje ej avsedd att laststdllas 

Allmän plats 
Gata eller t org 
Park eller plantering 

Byggnadskvarter 
All mänt dndamål 
Bostäder 

Saml i ngs lokaler 
Handel 

Specialområden 
Pa rke n·ng 
Id rottsområde 

Hogspänn ingsled n I ng 
Trans forma torst a tian 

Ma rk som inte får bebyggas 

Mar k t illgänglig for allmän gångtrafik (~ångtunnel) 
Gällande gatuhöj d 
Gällande gatuhöJd avsedd att utgo 
Gatuhöjd 
Fr i stående hu s 

Antal våningar 
Byggnaclshöjd 
Taklutning 

Utfartsforbud. Tvbrstreck med pil markerar förbudets slut 
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Kvartersgräns 
Tomtgrdns 

Bestämmelsegräns 
Rutnät 
Kvartersnamn 
Registernummer för fastighet 

Nummer på stadsäga 

Mark tillgänglig för underjordiska ledningar 

Boningshus respektive uthus karierat 
efter huslivet 
Boningshus respektive uthus karterat 
efter takkontur 
Staket 

Häck 

Väg med resp utan sidouirymmen 

Slänt 

Dike 

Ägoslagsgräns 
Åker 
Ängs;- hag- eller betesmark 
Brunn 
Tran sformatorbyggnad 
Faslsttilld höjd p& gata eller väg 

Höjdkurvor 
Kopian. likhet med orit;inalet betv"as. 
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SKARABERGSOMRADET mm SKARA, 

Skara kommun 

Upprättat 1978-03-09 
Contekton arkitekt Kontor ab 

Le nlor t ÖlJemark Magnus Peterson 

Illustrationsplan 
TECKENFÖRLARING 

--- Stadsplanegröns belägen 6 meter utanfi::ir fi::ireslaget ornråde 
Tomtgräns 
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Cykelparkering 
Parkering 

Fi::ireslagna byggnader I~ 
=3== = == Ny dragning av hi::igspänningsledningar 3xL,OkV 
= == 

Plandata 

Mark för: enskilt byggda småhus (2ast) 

LM - skola 

förskola 

idrottsöndamöl 

handelsändamål (butik, post, bank) 

parkering ( 75platser) 

samlingslokal ( kyrka) 

tran stor matorstati one r 

GRUNDKARTA 
TECKENFÖRKLARING 

- - - - Kvartersgräns 
Tomtgräns 

------- Bestämmelsegräns + Rutnät 
Kvarter sno mn. 
Registernummer för fastighet 

Nummer p& stadsäga 
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SKARABERGSONRÄDET N.M . I SKARA 

Skara kommun 

S T A D S P L A N E B E S K R I V N I N G 

PLANERINSSFvRUTSÄTTNINGJI.R 

Planområdet omfattar ca 17 , 5 ha och är 
beläget ca 1 , 3 km nordost om Skara centrum. 
Området gränsar i söder mot den befintliga 
bebyggelsen i kv. Biskopen och kv . Månglaren, 
i väster mot Brogårdens jordbruksmark , i norr 
mot hag - och skogsmark och i öster mot åker
mark. 

S10CKHOl ~ 

I.IA~I[S TAO 

I den kommunomfattande markdispositonsplanen 
antagen av kommunfullmäktige 1976 - 04 - 05 
re dovisas planområdet som utbyggnadsområde 
för bostäder . 

Kommunstyrelsen har i samråd med l änsstyrelse n 
och lantbruksnämnden i januari 1977 utarbetat 
e tt program för hushå lln i ngen med jordbruks
marken där planområdet vilket berör jordbruks
mark klass A redovisas som expansionsområde 
under 1976 - 1980 . 



detaljplaner 

För Skarabergsområdet gäller en av kommun
fullmäkt i ge 1975 - 03 - 03 antagen dispositions 
p l an , revide r ad i april 1977 . Underlag för 
planen utgjordes av vinnande förs l ag i en 
arkitekttävling där kommunen fått belyst hur 
bebyggelsen kan ges taltas. Förslaget till 
revidering a v dispositionsplanen an togs av 
kommunfullmäktige 1977 - 07 - 04. I de tta be 
skrivs planeringsförutsättn ingar och mål 
sättningar fhr Skarabergsområdets utbyggnad. 

DISPOS IT ION 

o 
, Rv49 
~ 

Vid samråd ang ående dispositionsplanen har 
synpunkter , som skall beaktas under detalj 
planearbetet inkommit frå n vägförvaltningen. 
Vägförvaltningen föreslår att Skarabergs 
områdets anslutning till Brogårdsleden bör 
utformas som en rondell . Vid detaljprojek
teringen av anslutningen har dessa synpunkter 
beaktats (se trafi k) . 

I övrigt följer planförslaget intentionerna 
enligt det reviderade dispositionsplane 
förslaget. 

Planområdet ansluter i sydväst till stadsplanen 
fö r kv. Biskopen m. m. fastställd 1976 - 12-02 
och i sydost till stadsplan för kv . Krämaren 
m. m. fastställd 1975 - 04 - 21 , i söder till stads
plan för del av stg 9 45 m. m. fastställd 
1972 - 04 - 24 . I övrig t gäller utomplansbestämmel 
ser. 



topografi och 
vegetation 

grundförhållanden 

fornlämningar 

bebyggelse 

ägoförhållanden 

BEFINTLIGA FÖRHÄLLANDEN 

Området består i huvudsak av åkermark klass A 
(se översiktliga planerings förutsättningar) . 
Området saknar i stort sett vegetation. Dock 
finns vid gränserna till de bebyggda fastig
heterna större löv- och barrträd , vilka i stor 
utsträckning kan bevaras enligt den föreslagna 
p l anutformningen. 

Området sluttar åt söder och sydväst ca 6- 7 
meter vilket innebär att man från vissa punkter 
har utsikt mot Skara centrum. 

Enlig t en översiktlig grundundersökning daterad 
1971-04-26 utförd av Bjurströms Geotekniska 
byrå AB består grunden aven moränås i öst-västlig 
riktning . Denna är täckt med en meter torr
skorpelera och omgiven av sänkor bestående i 
huvudsak av överkonsoliderad lera med en mäktig
het på upp till 15 meter. 
Enligt ovanstående grundundersökning bör det 
ej uppstå några grundläggningsproblem med före
slagen bebyggelse. För grundläggning och 
schaktning hänvisas till den kompl. grundunder
sökningen vilken utförts av PIAB, Skövde. 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar . 

Tre bostadsfastigheter berörs av planförslaget. 
Stadsägorna 791 A, 450 A och 444. 
Förhandlingar har inletts mellan kommunen och 
berörda fastighets5gare . 

Skara kommun äger huvuddelen av marken inom 
planområdet . Angående övriga delar av marken 
sker för närvarande förhandlingar mellan 
berörda fastighetsägare och kommunen. 



Stadsdelscentrum 

skola och förskola 

parkering 

leveranser 

bostäder 

PLANFÖRSLAG 

Planförslaget innehåller ett mindre stadsdels 
centrum . Lokaler för livsmedelsbutik (ev. 
post, bank), L/i-skola och förskola samt loka ler 
för kyrklig verksamhet grupperas kring det 
huvudgångstråk som skall förbinda de västra 
bostadskvarteren med de östra (s e dispositions 
plan). Mot söder öppnar sig centrumbebyggelsen 
mot ett torg med busshållplats i anslutning 
till parkeringen. Intentionerna i centrum
planeringen är att skapa en intim miljö där 
huvudentreerna för de olika anläggningarna 
vetter ut mot torget (se ill.plan). Stor omsorg 
bör läggas vid detaljutformningen av torgmi l
jön. 

I stadsdelscentrum ingår en enparallellig LM
skola och en försko la för c : a 45 barn . 

Skollokalerna (bibliotek, mat- och samlingssal 
samt gymnastiksal) utformas på ett sådant sätt 
att de kan samnyttjas med fritidsbehovet. 
LM-skolans och förskolans lekytor gränsar mot 
grönområden skilda från biltrafiken. Huvud
entreerna för skola och förskola vetter mot 
torget. Separata e ntreer till k lassrum resp. 
förskolegrupper vetter mot skol- och lekgårdar . 

Parkeringsplatser vid centrum rymmer fullt ut
byggd ca 75 platser . Parkeringen har dimensio
nerats för anställda och besökande i butik, 
skola, förskola m.m. som inryms i centrumdelen. 

Leveranser till skola och förskola föreslås 
ske via körbar gångväg för att förhindra all 
män trafik. 

Centrumdelen planeras att påbörjas tidigast 
1980. på grund av nivAförhållanden och de 
trafik-tekniska anordningarna bör denna del 
dock fastställas redan i första stadsplane
förslaget för Skarabergsområdet, för att kunna 
ligga till grund för den fortsatta detalj p la
neringen. 

Förslaget innehåller två gruppe r med totalt 28 
stycken tomter för enskilt byggda småhus, vilka 
planeras påbörjas under hösten 1978 . Småhus 
grupperna är utformade med korta å t ervänds 
gator. Mellan grupperna föreslås en mindre små
barnslekplats . 

För större barn finns kvarters lekplatserna , 
ytorna för sport och rekreation i det centrala 
grönstråket (s e dispositionsplan) samt skol
idrottsplatsen, vilket uppfyller kraven i 
Statens planverks publ. nr 24 Bostadens grann 
skap . 



I . 
skyddsrum 

tra fik 
sekundärled 

matarled 

entregator 

parkmark 

trafikbuller 

Ge- vägar 

Skarabergsområdet ingår i skyddsrumsområde 
f ör Skara. För de friliggande villorna före 
slås i skydds r umsp l a nen att skyddsrums platser 
anordnas i kvarter med flerbostadshus. 
Skyddsrumsplatser fö r skola, förskola, butik 
m.m. anordnas i skolbyggna d och ev . i intill
liggande flerbo s tadskvarter . (se bilaga) . 

I södra delen av planområdet p l aneras Brogårds 
leden vilken dels ska l l av l asta centrumtrafiken 
och dels nyttj as av g enomfartstrafiken 
Lidköping (Rv 47) - Skövde (Rv 49) . 

I söder a nsluts en mat arled till Brogårds-
leden (se dispositionsplanen). Anslutningen 
har efter studier och samråd mellan kommunen, 
Harald Hultens ing . ing . byrå i Karlstad och Väg
förva ltningen utformats som en r ondel l. Till 
matar l eden ansluts entregator och gator till 
serviceanläggning och butik. 
Belysning föreslås vid matarledens övergångs 
ställen för att ge trafiksäkrare gångmi lj ö. 

Entregatorna har utformats som korta å tervänds
gator med l åg trafikbelastning vilket gör att 
husen kan läggas tätt utmed gatorna för att ge 
området smås t adskaraktär . 

Den i förs l aget föreslagna parkmarke n utmed 
Brogårdsleden består idag huvudsakligen av 
jordbruksmark . Då parkmarken här ej är l ämplig 
som rekreationsområde föreslås att den utformas 
så att den ger l åga underhålls kostnader . 

Planförs l aget är anpassat för att uppfy l la de 
i Statens Planverks rapport nr 22 samhälls 
planering och vägtrafikbuller före slagna rikt 
vä rdena ang å e nde trafikbuller . Hä n syn har även 
t ag its t ill e n av Ingemanssons ing . byrå , 
Göteborg gjord bullerutredning . 

på illustrationsplanen redovisas gång- och 
cykelvägar vilka för centrumdelen möts i torget 
som bildas av serviceanläggningarna. 
Huvudgångstråket från de p l anerade bebyggelse 
grupperna och s t adsde lscentrum ansluts ti ll 



kollektivtrafik 

tekn i sk försörj
ning vatten och 
avlopp 

värme 

el 

en gång - ooh cykelväg söderut mot idrottshall , 
bad , gymnasium och Skara centrum. Stråket korsar 
Brogårdsleden planskilt i en tunnel . P . g . a. 
nivåförhållandena utformas korsningen med 
matarleden så att möjlighet finns att anordna 
signa l reglering. 

Ko l lektivtrafikförsörjningen för den nu före 
slagna utbyggnaden utreds för närvarande . 
på grund av ddt korta avståndet till Skara 
huvudcen trum - 1 , 5 km - och området s till en 
början låga befolkningsunderlag utbyggs troli
gen inte kollektivtrafike n förrän ett senare 
skede. 

Skarabergsområdet kommer att anslutas till 
Vätternvattensystemet . 

Avloppet ansluts med självfallsledningar till 
Skara avloppsreningsverk vid ån Dofsan. 
I övrigt se separat VA- utredning. 

Skarabergsområdet avses att uppvärmas me d fj ärr
värme. En utredning skall utföras huruvida 
befintlig värmecentral vid kv Biskopen eller 
om mobila värmecentraler skall nyttjas under 
områdets utbyggnad. En större värmecentral 
kommer senare att byggas vid industriområdet 
utmed E3:an. Beträffande de enskilt byggda 
småhusen kan dock elvärme bli aktuell. 
Beslut ang de o l ika fjärrvärmealternativen 
avses ske under våren 1978. 

Tre 40 kV kraftledningar berörs och föreslås 
flyttas till parks tråket mellan Brogå rdsleden 
och matarleden . 
Samråd har skett med Trollhätte kraft , vilka 
ej har någo t att erinra mot sträckningen . 
Dock förutsätter Trollhätte kraft att kommunen 
bestrider kostnaderna för flyttningen . 
I övrigt föreslås två transformatorstationer 
i nom planområdet. Tran sformatorstat ionen vid 
centrum föreslås betjänas från lastgården 
inom området för handelsändamå l, nyttjande
rätten bör regleras i ett markavtal . 



plangenomförande 

samråd 

Borås 1978- 03-09 

Planområdet avses att exploateras med kommunen 
som huvudman. 

Stora delar av exploateringskostnaderna utgörs 
av s.k. generalplaneinvesteringar (t.ex. för 
vissa gator, va m.m.) vilka kommer att fördelas 
mellan Skarabergsområdet och kommunen. Tomterna 
för styckebyggda småhus kommer att förmedlas 
genom kommunens tomtkö under hösten 1978. 

Vid utarbetandet av planförslaget har förbe
redande samråd skett med länsmyndigheten. 
Förslaget är utarbetat i samråd och samarbete 
med berörda förvaltningar, främst Gatukontor 
och Arkitektkontor samt Trollhätte kraft. 

Planberedningen har behandlat förslaget på ett 
tidigt stadium och kontinuerligt följt plan
arbetet. 

Planförslaget har behandlats vid plansamråd inom 
länsstyrelsen 1978-01-23 (minnesanteckningar 
1976-01-16) • 
De synpunkter som framförts har i stort beak
tats och inarbetats i förslaget. 

ONTEKTO~ ARKITEKTKONTOR AB 

Öli~ ~~~ 
"T1llhir 'änss :vrf.5 ~m . Skaraberr." 

beslut der J,l~_·J.9. _ I _~1~ . •• typ. 
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OMRÄDE SKYDDSRUMSPL. 
DAG - NATT 

l 350 220 
2 60 145 
3 50 120 
4 130 320 
5 320 175 
6 220 235 
7 170 115 
8 70 180 
9 175 235 

ANM 
SKYDDSRUMMEN BÖR VID 
DETALJPROJEKTERINGEN 

DIM 
M2 

260 
110 

90 
240 
240 
175 
130 
135 
175 

'o, YTTERLIGARE STUDERAS 
BETR. STORLEK , LÄGE SAMT 
ANV I FREDSTID . 

FÖRSLAG TILL REVIDERING AV 

DISPOSITIONSPLANEN FÖR 

SKARABERG 
ILLUSTRATIONSPLAN 

SKARA KOMMUN 
SKALA , l ' 6000 
CONTEKTON APRIL 1977 
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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1978-05-22; § 67, betygar 8260 
~åo~jänlS'rtke#s vägnar : 

§l 
l mom 

2 mom. 

§2 

§3 

Förslag till ändring och utvidgning 
stadsplanen för sydvästra delen av 

SKARABERGSOMRÄDET MM i Skara, 

Skara kommun. 

STADSPLANEBESTÄMt1ELSER 

STADSPLANEOMRÄDETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvarter 

av 

al Med A betecknat område får användas 
endast för allmänt ändamål. 

bl ~led B betecknat område får användas 
e ndast för bostadsändamål. 

cl Med C betecknat område får användas 
endast för samlings- och förenings
lokaler och därmed samhörigt ändamål. 

dl Med H betecknat område får användas 
endast för handelsändamål. 

Specialområden 

al 14ed Tp betecknat område får användas 
endast för parkeringsändamål. 

bl Hed Ri betecknat område får användas 
endast för idrottsändamål och därmed 
samhörigt ändamål . 

cl Med El betecknat område får användas 
endast för högspänningsledning och 
därmed samhörigt ändamål. 

dl ~Ied Es betecknat område får användas 
endast för transformatorstation och 
därmed samhörigt ändamål. 

14ARK S014 ICKE FÄR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke 
bebyggas . 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÄENDE OMRÄDEN FÖR 
ALLMÄN TRAFIK. 

Med x betecknad del av gata skall hållas 
tillgänglig för gångtunnel under gatu
planet. 
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§4 

§5 

l mom. 

2 mom. 

§6 

l mom. 

2 mom. 

§7 

l mom. 

2 mom. 

3 mom. 

§8 

J illt, or .Iänsstvrt!: :! ~m ' ')k.r~DorfB" 

"dut den.J :,_S" · .lO. , • ~ .<<Yla, 

BYGGNADSSÄTT 

Med F betecknat område får bebyggas endast 
med hus som uppförs frist ående. 

BYGGNADS LÄGE 

Inom med F betecknad område får garage 
eller förrådsbyggnad placeras intill en 
meter från gräns mot granntomt, oavsett 
om den utförs fristående eller samman
byggd med huvudbyggnad. 

Garagebyggnad skall placeras minst 6 meter 
från gata. 

EXPLOATERING AV TOMT 

på tomt med F betecknat omr åde får endast 
en huvudbyggnad och ett uthus eller annan 
gårdsbyggnad uppföras. 

Av tomt som omfattar med F betecknat område 
får högst en fjärdedel bebyggas . 

BYGGlmDS UTFORMNING 

på med romersk siffra betecknat område f å r 
byggnad uppföras med högst det antal 
våningar som siffran anger. 

på med siffra i romb betecknat område får 
byggnad uppföras till högst den höjd i 
meter som siffran anger. 

på med siffror i triangel betecknat område 
skall huvudbyggnads tak ges en lutning mot 
horisontalplanet motsvarande de gradtal 
som siffrorna anger. Särskild del av huvud
byggnad innehållande garage, förråd och 
dylikt omfattas ej av bestämmelsen. 

UTFARTSFÖRBUD 

Utfart eller annan utgång får icke anordnas 
över områdesgräns som även betecknats med 
ofyllda cirklar. 

Borås 1978-03-09 

N ';J.EKTKONTOH~~~ 

Lennart' j emark ~Igus Peterson 




