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SKARABERG, NORDVÄSTRA DELEN 
STYCKEBYGGDA SMA HU S (DELOMRADE 5) 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL STADSPLAN 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

l § PLANOMRADETS ANVÄNDNING 

l mom Byggnadskvarter 

8276 5 

a ) Med B betecknat område får användas endast 
för bostadsändamål . 

b) 

2 mom 

Med Ba betecknat område får användas för 
bostadsändamål samt där så prövas lämpligt, 
för barnstuga eller därmed jämförligt ända
må 1. 

Specialområden 

Med Es betecknat område får användas endas t 
för transformatorstation och därmed samhörigt 
ändamål. 

2 § MARK SOM INTE FAR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke 
bebyggas . 



2 • 

3 § BYGGNADSSÄTT 

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

4 § BYGGNADS LÄGE 

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

bl Garagebyggnad skall placeras minst 6 meter 
från gata. 

5 § EXPLOATERING AV TOMT 

1 mom 

2 mom 

Antal byggnader ' 

På tomt med F betecknat område får endast en 
huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårds
byggnad uppföras. 

Byggnadsyta 

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

6 § BYGGNADS UTFORMNING 

1 mom 

al 

bl 

2 mom 

3 mom 

Våningsantal 

På med romersk siffra betecknat område får 
byggnad uppföras med högst det antal vå
ningar som siffran anger. Härutöver får, där 
terrängens lutning så medger, sluttningsvå
ning anordnas . 

På med n betecknat område får vind icke inre
das utöver angivet våningsantal. 

Byggnadshöjd 

På med siffra i romb betecknat område får bygg
nad uppföras till högst den höjd i meter som 
siffran anger. 

Taklutning 

På med siffror i triangel betecknat område skall 
huvudbyggnads tak ges en lutning mot horison
talplanet motsvarande det gradtal som siff
rorna anger. Sälskild del av huvudbyggnad inne
hållande garage, förråd och dylikt omfattas ej av 
bestämmelsen. 

Planförslaget uppr5ttat 1980-03-14 

)..-~ Lv~ 
Mats Windmark ~ 
p1aningenjör 
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BESKRIVNING 

Plankart a 
Illustrationskarta 
Bestämmelser 
Beskrivning 
Samrådsredogörelse 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 

Planområdet är beläget ca 1 , 4 km nordost om Skara 
centrum i nordväst ra hörnet av Skarabergsområdet. 
Området gränsar i söder till påbörjat område med 
gruppbyggda och enskilt byggda småhus . I väster, 
norr och öster till skogs- och tidigare jordbruksmark. 
I sydost pågår planarbete för ett område med grupp
byggda småhus med såväl hyresrätt, bostadsrätt som 
äganderätt . 

Planområdet omfattar 7,3 ha. 
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PLANERINGS
FöRUTSÄTT
NI NGAR 
översiktliga 
planer 

Detaljplaner 

Topografi och 
vege t ation 

Grundför
hå llanden 

3 . 

I den kommunomfattande markdispositionsplanen antagen 
av kommunfullmäktige 1976-04-05 redovisas planområdet 
som utbyggnadsområde för bostäder. 

För Skarabergsområdet gäller en reviderad dispositions
plan antagen av kommunfullmäktige 1977-07 - 04 . I denna 
beskrivs planeringsförutsättningar och må lsättningar 
för Skarabergsområde ts utbyggnad . Planförslaget följer 
i huvudsak dispositionsplanens intentioner och utgör 
där delområde 5 . Vissa mindre ändringa r har dock gjorts. 
Antalet tomter har ökats något, men i gengäld har del
område 7 utgått. Matargatan har anpassats bättre till 
terrängen och entregatorna ändrats från å tervändsgator 
med vändplaner till å tervändsslingor, för att förenkla 
gatuunderhåll, sophämtning m m och ge en intressantare 
miljö . Området har utökats lite mot öster vilket kommer 
att påverka utformningen av Skarabergs delområde 16, 
det sista enligt di spositionspl anen. 

Planområdet ansluter i söder till stadsplan för syd
västra delen av Skarabergsområdet, fastställd 1978-10 - 25. 
I övrigt gäller utomplansbestämmelser . För området 
sydost om matarleden pågår stadsplanearbete för grupp 
byggda småhus. 

Området är helt skogsbevuxet med en bitvis mycket tät 
barrskog. Marken sluttar åt söder inom större delen 
av område t. Nivåski llnaden mellan den södra och norra 
delen är mel lan 6 och 7 meter. 

Enligt en översiktlig grundundersökning da t erad 
1971-04-26 ut fö rd av Bjurströms Geotekniska byrå AB 
består grunden aven moränås i öst-väs tli g riktning . 
Inom planområdet är denna täckt med ett ca l meter 
tjockt lage r torrskorpelera. Enligt unders ökningen 
bör det ej uppstå någ ra grundläggningsproblem med 
föreslagen bebyggelse. 

Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända fornlämningar . 

Bebyggelse 

Ägoförhål
landen 

PLANFöRSLAG 
Bostäder 

Skolor , för
skolor och 
service 

Inom planområde t finns idag lnga bo s t adsfas ti gheter. 

All mark inom pl anområdet ägs av Skara kommun. 

Planförslaget utgör en del i Skara tätorts stora ut 
byggnadsområde för bostäder under 1980-talet och inne 
håller 45 st t omter för enskilt byggda småhus . 

I ett planerat stadsdelscentrum ca 500 me t er sydost om 
planområdet skall ingå LM-skola, förskola, butik och 
eventuellt viss annan service. Förskolan kommer att 
byggas först, medan övrig service kommer att erfordra 
ett större underl ag . Tidplan finns f n int e . De fyra 
kvartershus som är under byggnad eller planeras i om
rådena 2,4 och 6 skulle även kunna användas av intillig 
gande områden. 



Skyddsrum 

Lek 

Natur 

Vägar och 
trafik 

4 . 

Under utbyggnaden i Skarabergsområdet har det emeller
tid från kommunalt håll påtalats behovet av tillfäl
liga barnstugor i delar som har byggts och nu skall 
byggas. Detta gäller i synnerhet innan centrum har 
byggts. Som en följd av detta har i planförslaget två 
villatomter i områdets västliga del avsatts för att 
alternativt kunna användas för barnstugeändamål. Be
stämmelsen är dock utformad så att när behovet på sikt 
upphör skall de kunna användas för bostadsändamål. 
Barnstugan kan byggas som en villa på den södra tomten. 

Planområdet ingår i Skara tätorts skyddsrumsområde. 
Behovet av skyddsrumsplatser inom planområdet före-
slås tillgodoses i angränsande planer i söder och öster. 
Se stadsplan för delområde 6. 

Inom planområdet föreslås en småbarnslekplats på en 
central plats. För större barn finns en större lek
plats med bollplan ca 250 meter söder om området. 

I planområdets västra del har ett parkmarksområde före
slagits. Avsikten är här att den befintliga skogsmar
ken efter viss gallring skall bevaras som den är. En
dast en del gång-och cykelvägar avses anläggas här. 
På detta sätt bör man få ner underhållskostnaderna sam
tidigt som marken troligtvis får ett större rekrea
tionsvärde än om den skulle vara anlagd på vanligt vis . 
Området ner mot kvarteret Axet och Strået avses skogs
planteras. 

Alla träd över en viss storlek inom området kommer att 
avverkas för att förhindra framtida stormskador. Inom 
villatomterna får det avgöras i samband med byggnatio
nen vilka träd som ska sparas. Samråd bör lämpligen ske 
med berörda grannar och byggnadsnämnden. 

Skogen norr och öster om planområdet kommer att skötas 
ungefär som en vanlig skog, men viss extra hänsyn kan 
behöva tas till den intilliggande bebyggelsen. 

Öster om planområdet kommer enligt dispositionsplanen 
den sista etappen av Skaraberg, delområde 16, att byg
gas. Mellan områdena 5 och 16 kommer en del av skogen 
att sparas som parkmark. 

Planområdet trafikmatas via två entregator som ansluter 
till matargatan i områdets södra del. Entregatorna 
är utformade som återvändsslingor med ungefär 20 hus 
kring vardera. Vid utformningen aventregatorna har 
funnits en ambition att ge dem en mjuk dragning i 
terrängen för att på det sättet få intressanta och le
vande gaturum. 

Matargatan, Storsvängen, avses få 7 meters bredd liksom 
i den tidigare etappen. 

Entregatorna föreslås få 6,5 meter bred körbana och en
kelsidig gångbana. 
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5 . 

På illustrationspl anen redovisas gå ng- och cyke lvägar
nas anslutningar till befintliga sådana som leder mot 
stadsdelscentrum och stadens centrum . De fyra "uts läp
pen" mot nordväst norr resp nordost avses utgöras av 
befintlig naturmark . 

Det relativt korta avståndet till Skara huvudcentrum -
1,5 km - och områdets till en början låga befolknings
underlag har medfört att det är osäkert när kollektiv
trafik kommer att anordnas . Som en förberedelse har 
hållplatser föreslagits vid matargatan i planområdets 
sydvästra del. 

För att klara parkering och angöring till barnstugan 
föreslås en särskild parkeringsplats utanför tomten . 
Den kan även användas för besökare till Planteringen 
och för folk som ska promenera i skogen . Mellan par
keringen och barnstugetomten bör skyddsplantering 
ordnas . 

Missionskyrkans sommargård Planteringen på stadsäga 
771 kan vid enstaka tillfällen ge ljudstörningar från 
högtalaranläggningar . Detta kan inträffa vid utomhus
gudstjänster, sångarrangeman och dyl. 

För att klara vattentrycket måste en tryckstegrings
station anläggas i sydvästra hörnet. Avloppet ansluts 
med självfallsledningar till Skara avlopps reningsverk. 
Ti ll förslaget hör en separat VA-utredning . 

Skarabergsområdet kommer att uppvärmas med fjärrvärme 
och anslutas till panncentralen i kvarteret Diakonen 
(under utbyggnadsperioden). En större värmecentral kom
mer senare att byggas i industriområdet utmed E3 : an. 

Tomterna kommer att förmedlas genom kommunens tomtkö 
under våren 1981, utom de två tomter som reserverats 
för den kommunala barnstugan. Parkeringsplatsen söder 
därom kommer att tillhöra kommunen. 

Till planförslaget hör en särskild samrådsredogörelse. 

Planförslaget upprättat 19 80 -0 3-14 

~LJo \L-~--..i. 
Mats Windmark 
planingenjör 


