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Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 20 december 1982 
ett av stadsarkitekt Östen Andersson och planingenjör Mats 
Windmark den 8 januari 1982 upprättat och den 4 augusti 1982 
reviderat förslag till stadsplan för HÄSTHAGENS INDUSTRIOM
RAD E M M (stg 852 m fl) i Skara tätort med därtill hörande 
karta, bestämmelser och beskrivning. 

Anmärkningar mot planförslaget har under utställningstiden 
framställts från fritidsnämnden samt från idrottsklubben 
Gandvik beträffande lokaliseringen av industriområdet med 
hänsyn till friluftslivet. Anmärkningarna har behandlats av 
byggnadsnämnden i protokoll den 11 oktober 1982 § 264 och 
ej föran l ett n ågra åtgärder. 

Idrottsklubben Gandvik har beretts tillfälle till yttrande 
utan att begagna sig härav. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fastställel
seprövning . 

Länsstyrelsen finner att anmärkningarna inte är av beskaffen
het att utgöra hinder för fastställelse av planförslaget. 

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § byggnadslagen 
det av kommunfullmäktige antagna planförslaget . 

Länsstyrelsen förordnar att i planen ingående mark ej skall 
omfattas av strandskyddet för ån Afsen. 

Länsstyrelsen upphäver föreskrifterna om anmälan av skogsav
verkning från den 30 mars 1979 för i planen ingående mark . 
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BESKRIVNING 

Planförslaget utgör es av 
Plankarta 
Beskrivning + kartbilagor 
Samrådsredogörelse 
Bestämmelser 

Till planförslaget hör 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 
Översiktlig geoteknisk utredning 
VA-utredning 
Vegetationsinventering 
Flygfotokarta 

Planförslagets syfte är att ge handlingsberedskap inför 
ett förväntat långsikti gt behov av industrimark i anslut
ning till Skara tätort . Förslaget syftar också till att 
möjliggöra en förbättring av korsningen mellan Biskop 
Bengtsgatan/nuvarande Falköpingsvägen och E3. 

Beräkning av ytbehov för industriområden 1980- 95 finns 
i en särskild rapport som avses behandlas samtidigt med 
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detta stadsplaneförslag . Enligt ytbehovsberäkningen be 
höver drygt hälften av Hästhagens industriområde ianspråk
tagas fram till 1995 medan resterande yta är betecknad 
som reservområde. Eftersom förutsättningarna är likar 
tade inom hela området föreslås en heltäckande stadsp l an 
i stället för att upprätta en översiktsplan och göra en 
etappvis stadsplaneläggning. Området kommer dock att ut
byggas etappvis så att inte kapital binds i onödan till 
gator och ledningar. 

Motiven för lokalisering av industriområdet till just 
Hästhagen beskrivs under rubrikerna översiktsplaner och 
planförslag, huvuddrag . 

Jämfört med tidigare planförslag från november 1979 har 
så stora förändringar gjor t s att det här kan betraktas 
som ett helt nytt förslag . 

För att underlätta bl a beskrivningen av planförslaget 
har förslag till kvartersnamn angivit s på plankartan. 
När stadsplanen är fastställd avser byggnadsnämnden 
fastställa kvartersnamnen . 

Planområdet är beläget på jungfruelig mark omedelbart 
söder om Skara tätort. När området bebyggs innebär det 
att tätorten expanderar söder om E3 . Omr ådet gränsar i 
väster mot den planerade nya sträckningen av riksväg 47, 
i norr mot E3 och Björkängens bostadsområde, i nordost 
mot kvarteren Björnen, Haren och Uttern samt i öster mot 
nuvarande riksväg 47 , Falköpingsvägen. I söder gränsar 
planområdet delvis till befintli ga skogsbryn inom stads 
äga 852 F. Området går ej ända ner till "Stolpavägen". 
Planområdets läge framgår av bilaga l. 

Planområdet omfattar 55 , 0 ha varav 1,2 ha tidigare är 
planlagt.Kvartersarealen utgör 28,5 ha. 

I påbörjad översiktsplanering för Sörskogenområdet har 
Hästhagens industriområde brutits ut och godkännts av 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott för 
vidare bearbetning . Under hösten 1979 har vidare arbete 
påbörjats med en revidering av Kommunomfattande mark
dispositionsplanen. Det arbetet kommer att ge viktiga 
underlag för bl a en områdesplan för Skara tätort, som 
även kommer att omfatta Sörskogenområdet . I områdespla 
nen avses även områden för friluftsliv avsättas bl a 
omedelbart söder om Hästhagens industriområde. 

Emellertid har det uttryckts ett behov av att få fram 
industrimark i Skara innan den övergripande planeringen 
är slutförd . Inom befintliga industriområden finns näm 
ligen endast en liten disponibel areal. Det aktue lla 
området har förvärvats för industriändamål under 1979 . 
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Jämfört med tidigare dispositionsplaneförslag från no
vember 1979 har betydande ändringar gjorts såväl i kvar
tersformerna som i gatunätet. Bl a har sekundärleden 
nu dragits norr om Petersburgs friluftsgård . 

Under skissarbetet med 1979 års dispositionsplaneförslag 
fanns det ett förslag som omfattade ytterligare ca 28 ha 
kvartersmark mot söder , men det vållade starka reaktio
ner från grupper som hävdade områdets be tydelse för 
motions- och rekreationsändamål. Vissa ville helt un
danta område t från exploatering och vägbyggande. 

Föreliggande förslag till stadsplan för Hästhagens in
dustriområde innebär en sammanjämkning mellan vissa 
motstridiga intressen . A ena sidan kravet på väl lokali
serade arbetsplatser där kommunikationerna mellan bostad 
och arbete gjorts korta och med goda möjligheter att 
ordna trafiksäkra tillfarter för gång- och cykeltrafik, 
god anslutning ur transportsynpunkt till fjärrvägnätet 
och med goda förutsättningar att med måttliga kommunala 
investeringar erhålla bra industrimark inom en snar 
framtid. A andra sidan kravet att bevara ett för Skara 
tätort mycket välbeläget och attraktivt område för 
motion och friluftsverksamhet, där investeringar gjorts 
i form av Petersburgs friluftsgård, elljusspår, kortare 
och längre snitslade motionsstigar. Utbyggnaden av nya 
Falköpingsvägen och av det föreslagna industriområdet 
kommer naturligtvis att medföra inskränkningar i möjlig
heterna att lägga banor för orientering och för skidspår 
som ej följer motionsstigarna . Elljussp året, 3 och 5 
km-spåren samt Flianleden berörs ej. Flianleden får på 
grund av nya Falköpingsvägen anpassas till den planerade 
tunneln under vägen. Med dessa tämligen obetydliga åt
gärder kommer Petersburgs friluftsområde att även i 
fortsättningen vara attraktivt och frekventerat och upp
fylla rimliga krav på en centralt belägen motionsanlägg
ning. Förslaget gör därmed anspråk på att vara en lämp
lig avvägning mellan de konflikter gällande markanvänd
ningen som framkommit under arbetet. 

Den kommunomfattande markdispositionspl anen (antagen 
1976-04-05) anger bl a det aktuella området som "fast 
bosättning, tillkommande," samt på et t schematiskt sätt 
"utbyggnadsriktning av bostäder" . Längre österut anges 
"utbyggnadsriktning av industrier". Arbete har påbörjats 
med att stegvis revidera kommunplanen. 

Programmet för hushål lningen med jordbruksmarken (anta
get 1977-04-18) anger bl a det aktuella området som 
"intresseområde för tätortsutbyggnad perioden 1981-1990". 

I kommunöversikten (antagen 1977-04-1 8) ingår planområ 
det i södra delen av det med 01 betecknade området; 
områdesplan skall upprättas. 
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Anledningen till att Skara i översiktsplanerna föreslås 
utbyggas mot söder och sydost är främst för att man 
vill skydda den högvärdiga jordbruksmark som finns såväl 
öster som norr och väster om tätorten. I norr och öster 
bidrar därtill de för Skara väsentliga institutionella 
verksamheterna med lantbruksanknytning (veterinäri nrätt 
ningen, Uddetorps lantbruksskola, Götala) till att styra 
nybebyggelsen till andra områden . Apelskogsområdet har 
utpekats som tänkbart bostadsområde, men har med hänsyn 
till den högklassiga jordbruksmarken endast angivits 
som reservområde. 

Inom planområdet finns gällande stadsplaner endast vid 
Biskop Bengtsgatan, samt mellan E 3 och kv Fölet, 
Märren, Kvigan, Baggen och Uttern. 

Där gäller följande stadsplaner: 

Stg 527 och kv Björnen: fastställd av Kungl Maj:t 
1942-10-09. 

Sydöstra delen av Biskop Bengtsgatan och östra delen 
av kv Björnen: fastställd av länsstyrelsen (LST) 
1960-04-26. 

Västra delen av kv Uttern : fastställd av LST 1966-04-05. 

Kv Uttern, Hermelinen och Haren samt nordvästra delen 
av Biskop Bengtsgatan: fastställd av LST 1962-12-12. 

Kv Fölet, Märren och Kvigan och fram till E 3: fastställd 
av LST 1975-06-25. 

KvBaggenoch Folkets park: fastställd av LST 1971-06-28. 

I övrigt gäller följande stadsplaner utanför planornrådet: 

Kv Älgen: fastställd av LST 1960-04-26. 

Liten parkyta på stg 75: fastställd av LST 1961-06-07. 

Avstyckningsplan gäller för Björkängens bostadsområde 
och ett område väster därom . (Stg 523 A-K) 

Befintlig markanvändning som framgår av grundkartan 
överensstämmer i princip med gällande stadsplaner. I 
industrikvarteren tillåts 10 meter hög bebyggelse. Där 
finns några obebyggda industritomter. 

I länsstyrelsens förslag till na~urvårdsplan för Skara 
kommun redovisas ett ca 1 x 1 km stort område söder 
om E 3 och väster om nuvarande Falköpingsvägen som be
tydelsefullt som ströv- och rekreationsområde för tätor
ten . I området ingår bl a Petersburgs friluftsgård. Det 
utgörs av ett blandskogsområde där hällmarker och block
rik terräng förekommer. Igenväxande hagmarker och åker
lyckor finns insprängda i blandskogen. I beskrivningen 
till naturvårdsplanen betonas att den är en sektor redo-
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visning som inte gör några avvägningar gentemot andra 
markanvändningsintressen. "Sådana avvägningar och po
licydiskussioner får göras först i en integrerad kommu
nal markanvändningsplanering eller vid ställningstagan
den till skydd för visst område enligt naturvårdslagen." 

Länsstyrelsen har i beslut den 30 mars 1979 meddelat 
föreskrifter angående anmälan av skogsavverkning inom 
närströvområdet vid Björkelund vilket berör nästan hela 
planområdet . Beslutet innebär att skogsvårdsstyrelsen 
ska underrätta länsstyrelsen när markägaren planerar 
att avverka skog inom området. 

Akerjorden är f n utarrenderad till två l antbrukare. 
Enligt lantbruksnämndens översiktliga åker jordsklassi
ficering är åkermarken inom området av klass C, dvs den 
lägsta bonitetsklassen. 

Endast en mindre del av planförslaget berör skogsmark, 
nämligen södra delen av kv Fårtick an och kv Bläcksvampen 
samt inom grönområdet väster om kv Musseronen. Se flyg
fotokartan. 

I skogsvårdsstyrelsens översiktliga inventering av skog
liga produktionsförhållanden är skogen inom området pla
cerad i den högsta attraktivitetsklassen, nr l. 

Arbetsplan är fastställd för en ny sträckning av väg 47 
mellan Munkatorp och Broke (vid Flian ca 5 km söder om 
Skara). I vägplanen i ngår en gång- och cykeltunnel ca 
2,1 km söder om E3. Kommunen har vidare ansökt om stats
bidrag för en tunnel ca 1,3 km söder om E3. Båda är utan
för planområdet. När den nya vägen har öppnats blir nu
varande väg 47 sekundärled. 

Någon särskild programhandling utöver kommunplanen från 
1976 för planering söder om väg E3 har inte utarbetats. 
Kommunstyrelsens a rbetsutskott har sedan hösten 1975 
hemställt om planering av områden söder om E3 för in
dustriändamå l. 

Större delen av området är ganska plant. Inom hela det 
föreslagna industriområdet skiljer det ca fem meter 
mellan högst a och lägsta punkterna. 

En översiktlig vegetations- och markanvändningsinvente
ring har utförts för hela Sörskogenområdet . Av denna 
framgår att en stor del av planområdet består av åker
mark . I övrigt finns blandskog, lövskog, gräsmark m m. 
Intill de befintliga vägarna finns större gräsytor. 

En översiktlig geoteknisk utredning har utförts . Delar 
av området är täckt av morän. Inom åkermarksområdena 
utgörs grunden under matjordstäcket av finsediment 
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(lera, sil t) . Bebyggbarheten är god eller mede l god för 
normala industribyggnader . Inom områden där lerans mäk 
tighet är större än ca 2 meter och där leran är lös kan 
byggnader grundläggas med pålar eller styva plattor al
ternativt utgrävning av leran . Ojämna sättningar riske
ras bl a beroende på lerans ojämna mäktighet . Omfatt 
ningen av grundförstärkningsåtgärderna får avgöras ef
ter detalj undersökningar. Om källare utförs måste grund 
vattenytan beaktas särskilt. 

I grundundersökningen anges också bl a följande: 

Grunden kan belastas med lasten 50-100 kN/m 2 utan risk 
för skadliga sättningar. Totalstabiliteten inom området 
är god och risk för skred föreligger ej . 

Jordlagrens schaktbarhet bedöms som normal inom det un
dersökta området (klass B-C enligt Svenska Teknolog 
föreningen). 

Grundvattensänkningar i storleksordningen ca l meter 
kan förväntas inom området vid anläggande av va-led
ningar samt hårdgjorda ytor, dessa förändringar är dock 
av ringa betydelse för planerad byggnation. Infiltration 
av dagvatten inom området bör dock beaktas vid det fort
satta projekteringsarbetet. Inom områden med genomsläpp
liga jordarter och berg i dagen föreligger risker för 
spridning av föroreningar till grundvattnet. Inom lerom
rådena bedöms dock föroreningsrisken som mycket liten. 

Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom området. 

Bebyggelse Inom planområdet finns ingen bebyggelse förutom Peters
burgs friluftsgård och en mindre byggnad i närheten. 

Vägar 

Gång- och 
cykelvägar 
Motionsstigar 
bilaga 3 

Ledningar 

Utanför planområdet är de flesta bostads- respektive 
industrifastigheter bebyggda. 

E3 går norr om planområdet. Väster om planområdet ska 
den nya sträckningen av riksväg 47 mellan Falköping och 
Lidköping dras fram. Inom trafikområdet finns nuvarande 
r i ks väg 47 som kommer att bli sekundärled. 

Småvägarna inom området används av jord- och skogsbru
ket . Tillsammans med stigarna bildar de ett nät som an
vänds för motionslöpning, promenader och skidåkning . 
Många av småvägarna går också att cykla på . Befintligt 
elljusspår kommer att moderniseras och utökas med undan
tag av den norra lilla slingan . Övriga motionsspår fort
sätter sydväst om elljusspåret . Spåren utgår från Peters 
burgs friluftsgård som drivs av idrottsklubben Gandvik. 
De snitslade spåren framgår av bilaga 3. 

Öster om Björkängens bostadsområde finns en högspännings
l uftledning samt en telekabel . Petersburgs friluftsgård 
och Björkängens bostadsområde har kommunalt vatten- och 
avlopp . I övrigt finns endast täckdikningsledningar. 
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Kommun en ha r under 1979 fö rvärva t marken i nom föreslaget 
industriområde förutom någ r a hektar i de sydväs tra och 
östra de larna . Även större de len av trafikområde t ägs 
av kommunen. 

Planfö r s laget innebär a tt ett nytt indus t ri omr åde s kapas 
i Skara tätort söder om E3 och öster om planerade nya 
rik sväg 47 . Enligt "be r äkning av ytbe hov fö r industriom
råden 1980-1 995 " erfordras nämli ge n på sik t mer industri
mark än vad som idag är planlagt . 

Föreslagna indus tri kvarter är i huvudsak belägna norr 
och väs ter om de t område där motionsspåren kring 
Petersburg finns utl agda . 

Las tbil s trafik avs es i huvudsak matas via nya riksväg 47 
medan personbilstrafiken från Skara t ätort i huvudsak 
avses mat as via Petersburgskorsningen och en ny tvärled 
parallellt med E3 . Planförslaget medger att Petersburgs
korsn i ngen görs planskild. 

Motiven för områdets l okal i sering hänfö r sig till tidi
gare gjorda öve rsiktliga be dömningar , trafikmässiga 
och planmässiga synpunkt er bl a i den 1976 antagna kom
munomfat tande markdi sposi tionsplanen och i det 1977 an
tagna programmet för hushållningen med jordbruksmarken. 

Jämfört med den antagna markdispositionsplanen innebär 
förslaget dock en avvikelse . Markdispositionsplanen an
ger i de t aktuella område t ut byggnadsr iktning av bostä
der. Motiven för att i s t äl l et l ägga industriområde här 
är fö lj ande : 

l ) Industriexploatering avses påbö rjas under 1980 -
talet oc h kräver trafik säke r anslutning till E3 
och god kontakt med vägnätet i övrigt. Den enda 
planskilda korsningen med E3 föru tom Vilankorset 
under nä rma s t e 10 - å rspe rioden ä r sannoli kt Mun
katorpskorset. Genom väg 47 blir kontakten god 
med E3 samt med Lidköping och inom några år även 
med Falköping . 

2) Området är inte attraktivt för bostäder efter 
som de kräver kortare avstånd och bättre kontakt 
med s t adscentrum och övriga bo s t adsomr åden. 
Bättre områden fö r bo s t äder torde finnas öst er 
om Fa lköping svägen. 

3) Markägoförhållandena är okomplicerade och där 
finns ingen bebyggelse. 

4) I markdispositionsplanen fann s t ankar om at t 
loka lisera framtida indu s triområden så a tt den 
förhärskande, sydvästliga , vindriktningen inte 
för in ev utsläpp över staden . Trots dett a före 
slås nu Hästhage ns industriområde s om ligge r rakt 
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sydväst om stadens södra bostadsområden . Som 
framgå r av kapitlet miljöpåverkan förväntas inga 
miljöfarliga industrier till Skara . Sådana krav 
kommer att ställas så att andra störande utsläpp 
mi nimeras . 

5) Sammanfattningsvis f år fördelarna med områdets 
l okalis ering anses överväga över nackdelarna . 
Ur bl a ekonomisk synpunkt bör dock befintliga 
industriområden i första hand utnyttjas. 

Det är inte känt vilka sorters industrier som kommer att 
etableras inom området men följande tendenser ä r sanno 
lika: 

l) Industrier med anknytning till livsmedelsbranschen. 

2) Företag med monteringsverksamhet eller lätt pro
duktion . 

3) Företag med stora lagerytor. 

4) Företag med omfattande distributionsverksamhet . 

5) Företag inom installations -, anläggnings- eller 
åkeribranschen m fl som uppför lager och kontor 
för sin egen verksamhet eller serviceanläggning 
för sina egna fordon och sin utrustning. 

6) Försäljnings - och serviceanläggn ingar för lant
bruksmaskiner . 

Detaljhandelsförsäljning bör inte tillåtas på grund av 
det relativt långa avståndet till bostäder, centrum och 
övrig service . 

En grundtanke har varit at t åstadkomma e tt utbud av kvar
ter med varierande djup. Genom att dessutom göra skaft
tomter kan ytterligare varianter ås tadkommas . De valda 
kvartersdjupen medger tomtarealer mellan 0 , 4 och 4,5 ha. 
Ett exempel på tomtind elning för några kvarter bifogas, 
se bilaga 4 . Högsta tillåtna byggnadshöjd föreslås vara 
10,0 meter liksom inom det befintliga industriområdet 
norr om E3 . 

Kvartersarealen uppg å r til l 28 ,5 ha. 

Det är mycket svårt att beräkna hur många som kan komma 
att arbeta inom området . Personaltätheten varierar 
starkt mellan olika branscher, många företag försäkrar 
sig om stora reservytor och utbyggnads takten kan bli 
l ångsam . Om man uppskattar tätheten till 30 sysse lsatta 
per hektar kvartersyta efter full utbyggnad skulle anta
let anställda som mest kunna uppg å till 850 personer. 

Genom områdets storlek och den sannolikt mycket långa 
u tb yggnads tiden är det naturligt med etappvis utbygg
nad av gator och ledningsnät för att inte binda upp 
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kapit a l i onödan. Den utbyggnadsordning som r edovi s as 
i bil aga 5 är den ordning som i dag synes mes t lämplig. 

Industr i områden bör sektioneras med brandskyddsbälten 
för att förhindra storbrand över s tora ytor. Som brand
skyddsb ä lten kan utnyttjas parkb ä lt en, traf ikleder, 
vattendrag m m. Inom skyddsbältena får inte finnas barr
träd eftersom de ä r myc ket eldfängda. Lövsko g kan däre
mot dämp a brandspridningen. 

Enligt f as tställd skydds rumspl an för Skara tätort ingår 
planområde t i utrednings område nr 5 . Eftersom kommande 
bebyggelse inte är känd kan någon fullständig skydds
rumspl an inte utföras för utredningsomr åde t. 

Planeringsförutsättningarna är a tt alla anställda skall 
ha en skyddsrumsplat s utom 12 % av personalen s om anses 
kri gsplacerad. Gångavstånd till skydds rum får vara högs t 
200 meter och inget hinder får finnas . (I~~~~ 
6,{L,---l2-0-e-ller_ -l Z D-p e-r-s-em-eT--41 t n y tt j a s fl ä k t a r iii iii o P ti ffi-a--i::V 
Bilaga 6 v i sar att området kan be t jänas av 5 skyddsrum 
vars upptagningsomr åden överensst ämmer med den föres lagna 
etappindelningen. Härvid har föruts a tts 30 sysse l satta 
per hektar kvarter smark . 

Område t vid "Spetals äng " väster om kvarteret Musse ronen 
föreslås utgöra parkmark liksom område t mellan kvarteren 
Champinj onen och Bläcksvampen. Den befintliga vägen ge 
nom parken är t änkt att fungera s om gång- och cyke lväg 
som dels betjänar industriområdet och dels utgör en för
bindelse ner till den stora skogen . Område t avses skötas 
som en naturpark vars enda reg elbundna skötsel torde be
stå av städning någon gång per år . Genom at t vägen lig
ger i ett bälte av uppvuxen skog torde den vara at trak
tiv även för moti onärer och söndagsf l anö rer. Anl edningen 
till att skogen väster om "Speta l s äng" fö reslås undan 
tas fr ån exploa t ering är att de n ä r ett mycke t värde 
fullt miljöinslag för samtlig a tre vägar som passerar 
förbi och har mycke t låga skötselkostnader. Närmas t 
korsningen mellan E3 och nya rik sväg 47 finn s ett reser
vat för en ev framtida trafikplats (k löverblad). 

Parkområde t mellan kv Smörsoppen oc h Björkängens bostads
område ha r karaktären av skyddsområde . Området bör skog 
planteras för att skärma av industriområdet från Björk
ängens bostadsomr åde . Nä r skogen är någo rlunda uppvux en 
avses den skötas som en naturpark. 

Parkmarke n utefter vägarna avs es vara öppna diken där 
gräset s l ås någon gå ng per år. 

Utefter kr a ftledningsga t an föresl ås e tt park område som 
delar upp indust riområdet i begränsade kv art ersstor le
kar. Den kan skötas som naturpark. 

Inom planområdet bör l änsstyrel sens beslut om f öreskrif
ter fö r skogsavverkning upphävas. 
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I planförslaget föreslås en förbindelseväg mellan den 
nuvarande och den blivande sträckningen av riksväg 47, 
ca 150 meter söder om E3 . Vägens funktion är dels att 
trafikmata industriområden från riksvägnätet och dels 
att tillsammans med en planskild korsning vid Petersburg 
ge industriområdet en trafiksäker direktförbindelse 
med övriga tätort en . Gatan föreslås nu dragas norr om 
Petersburgs friluftsgård för att inte skära av de långa 
motionsspåren från friluftsgården. Däremot skär vägen av 
den korta elljusslingan . 

Exploateringen av industriområdet avses påbörj as i väs
ter och det kan ta l ång tid innan ens halva området är 
exploaterat. Därför måste allt trafikutbyte i början 
ske via blivande riksväg 47 . Någon arbetspl an för en 
ombyggnad av Petersburgskorset till planskildhet finns 
inte, varför området har lagts in som trafikomr åde i 
planen. Om området öster om nuvarande Falköpingsvägen 
exploateras för bostadsändamål måste Petersburgskors
ningen byggas om även av det skälet. Om den korsningen 
blir enkelt planskild d v s ut an ansl utningar till E3 
kan en viss genomfartstrafik uppst å till Munkatorpskor
set. Den trafikströmmen bedöms dock bli mycket liten . 
I bilagorna 8 och 9 skisseras alternativa utformningar 
av Petersburgskorset. 

En utbyggnad av Munkatorpskorset med ytterligare "klö
verblad" är inte aktuell men mark mås te reserveras för 
ändamålet (strax utanför planområdet) liksom har ske tt 
tidigare vid kv Fölet och Hingsten. 

I bilaga 7 redovisas de tänkta gatusektionerna. 

Hästhagens industriområde föreslås få två gång- och cy
kelvägar mot Skara, dels från Pe t ersburgskorsningen där 
det nyligen har byggts en gång- och cykel tunnel och dels 
från Katri neberg sgatan vilket kräver en ny gång- och cy 
keltunnel under E3. Koporten unde r E3 vid Ängatorpsgatan 
är någo t låg men föreslås inte byggas om. Däremot bör 
tillfarterna närmast tunneln förbättras . Uteft er den ost
västliga tvärvägen föreslås en ny gång- och cykelväg . I 
nord-sydlig riktning föreslås den nuvarande körvägen i 
parkstråket användas. Endast mindre förbättringar torde 
erfordras . 

Cykelavståndet till centrum är ca 2 kilometer och till 
Skaraberg ca 4 kilometer . 

Elljusspåret söder om Petersburgs fri lufts gård är belä
get utanför planområdet. Den norra, korta elljusslingan 
skärs av, men i gengäld ska elljusspåret förlängas och 
moderni se ras på övriga delar. (Se illustrationen på 
plankar tan). De snitslade motionsspåre n ligger utanför 
industriområdets sydöstra hörn. Den blivande sträckningen 
av riksväg 47 påverkar de längre motionsspåren, men kom
munen kommer att verka för ytterligare en gångtunnel 
under vägen utöver den av vägverket föreslagna tunneln, 
(båda utanför planomr ådet) . 
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Gång- och cykelvägarna inom planarnrådet torde också kunna 
fungera som motionsvägar . Parkmarken ut eft er kraftled
ningsgatan kan också inrymma en promenads tig som inte 
iordningstäl l s särskilt. 

Strax söder om planarnrådet finns en skogsväg " Sto lpa
vägen" som inte berörs av planförsl age t. 

Parkering All parkering av personbilar avses ske på tomtmark. In 
dustrigatans bredd medger tillfällig uppställning av 
lastbilar och släpfordon . På den ost-västliga tvärvägen 
kan parkering inte tillåtas . 

Trafikbuller Kvarteren utefter E3 och i viss mån kvarteret mot nya 
riksväg 47 ä r ut satta för trafikbull er . Genom de rela
tivt s tora tomtdjupen finns det goda möjligheter att 
placera kontor e ller andra bu l lerkänsli ga verksamheter 
l ångt från bu llerkällan och därmed få god t agbara bu ller
värden . Om e tt kontor ändå avses placeras nära någon av 
de s tora vägarna finns möjligheten a tt använda sig av 
fönster med goda ljudreduktionsegenskaper el l er att ut
forma huset med fönstren vända bort från vägen. Vidare 
kan förråds - eller ve rkstadsbyggnader placeras som bul
lerskärmar inom tomterna. 

Miljöpåverkan Miljöpåverkan och anp assningsmöjligheter berbr av vilka 
föret ag som etableras och vilka krav som ställs från 
centralt och kommunalt håll . Följande bedömningar byg
ger på den tidigare antagna företagsstrukturen. 

Storindustri eller s törre miljöfarlig tillverkning är 
mindre sannolik ef t ersom den i r egel fordrar stor vat 
tenrecipient, järnvägsanslutning elle r hamnkon takt . 

Farliga luftutsläpp är osannolika, men livsmedelsin
dustrier kan släppa ut matos eller sta l lukt vars verk
ningar avtager med avståndet . Den förhärskande vindr ikt
ningen är sydvästlig, men andra vindriktningar är inte 
ovanliga. Krav kommer att ställas så att sådana stör 
ningar minimeras . 

Avloppsvattenutsläpp kan ställa speciella krav på kommu
nens reningsverk eller att företaget bygger ege t renings
verk. 

Ky lva tten torde kunna släppas ut direkt i dagva ttensyste
met . 

Livsmedelstillverkning kan ställa spec i e lla krav på av
fallshanter ingen. 

Buller från själva verksamheterna bör kunna begränsas 
genom att så mycket som möjligt av tillverkningen sker 
inomhus. 

Många föret ag kommer att alstra en omfattande tung tra 
fik som både bullrar och påverkar trafikförhållandena 
för andra tr afikanter . Den tunga trafiken kommer dock 
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att kanaliseras direkt till nya väg 47 och E3 utan att 
passera f ler bostadsomr åden än fjärrtrafiken gör i dag. 

Till förslaget hör en särskild VA -utredning. 

Hårdgörande t av stora ytor genom asfa ltering och byggna
tion kan medföra att grundvatt ennivån sänk s . Genom att 
spara t ill räckligt s t ora grönytor även på tomtmark och 
eventuellt att ordna konstgjord i nf i ltration mins kar 
risken fö r grundvattensänkning. Dagvattnet avses för 
övrigt ledas till öppna diken i nom grönytor oc h vägom
råden . I den geotekniska undersökningen fram gå r äve n 
grundvattennivåer . 

Någ ra geme nsamma anläggningar för lokaluppvärmning är 
inte planerade . 

Industr iomr ådet kommer till en början att matas med 
elkablar frå n en transformatorstation vid Ängatorps 
gatan. 

För framtida behov har utlagts e tt område för hög 
spänningsledningar och en ny transformatorstation . St a 
t i onen kan även bli en ny matningspunkt för södra delen 
av st aden . Den pl aner ade ledningen kommer från en bli 
vande 130/40 kW- sta t ion vid Stenumsvägen och den kan 
även dras vidare r un t staden väster och norr om, som en 
reservmatning till transforma t orstationen vid Museet. 

Gatukont or et och elverket har i september 1979 beräknat 
kostnaderna fö r exploatering av det då aktuella förs la
get med 34 ha kvart ersareal . Enligt denna skul l e kommu
nens kostnader för VA, ga tor, el och 2råmark uppgå till 
8,9 miljoner kronor el l er 26:30 kr/m tomtyta . 

Ga tu- och ledningsnät avses exp loat eras av kommunen me 
dan markpl anering av tomterna ordnas av respektive kö 
pare. Ev kan samordn ing av schaktmassorna ske mellan 
olika tomtköpare . 

Ti ll planförslaget hör särskild samråds redogörelse. 

Planförslage t upprätt a t 1982 - 01-08 , rev iderat 1982-08-04 

~eq;:~----~~ 
stadsarkitekt planingen jör 
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beslut 1982-12-20 , § 35, betygar 
på tjänstens vägnar: 

HÄSTHAGENS INDUSTRIOMRADE MM (STG 852 F M FL) 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL STADSPLAN 

SAMRADSREDOGÖRELSE 

Vid remissbehandlingen av 1979 års dispositionsplane
förslag framkom motstridiga synpunkter beträffand~ den 
öst- västliga matargatan förbi Petersburgs friluf~kård . 
Vägförvaltningen och länsstyrelsen hävdade att den för
bindelsen var absolut nödvändig, medan många inom kommu
nen inte accepterade den föreslagna gatan. Bl a uttalade 
Kommunstyrelsen att vid exploatering av området skall 
den östra delen av matargatan ejkornrna till utförande 
förrän hela industriområdets användning fastlagts . Väg
verket har vid ett senare sammanträde framhållit att en 
absolut förutsättning för fastställelsen av ett stads
planeförslag är att detta även innefattar en öst- väst
lig tvärförbindelse fram till nuvarande Falköpingsvägen. 

På begäran av byggnadsnämnden ändrade kommunstyrelsen 
i november 1980 sitt tidigare beslut och godkännde att 
det i planförslaget redovisas en öst- västlig matargata 
och att denna kommer till utförande i samband med genom
förandet av stadsplanen i övrigt . Till sammanträdet hade 
också utarbetats en skiss till stadsplan där matargatan 
hade dragits norr om Petersburgs friluftsgård och som 
även innehöll andra förändringar jämfört med tidigare 
förslag . Den skissen låg sedan till grund för samråd 
med IK Gandvik, fritidsnämnden och ägaren av stg 525 
+ 544 i december 1980 . 



Skissen från november 1980 ligger direkt till grund 
för planförslaget från januari 1982. Av flera skäl 
behandlas detta som ett nytt förslag jämfört med 1979 
års stadsplaneförslag. 

2 . 

Planförslag upprättat 1982-01-08 har skickats på sam
rådsremiss enligt 14 § byggnads stadgan till följande: 
kommunstyrelsen, gatukontoret, fastighetsnämnden, el
verket, fritidsnämnden, brandförsvaret, kulturnämnden, 
hälsovårdsnämnden, skolstyrelsen, sociala centralnämn
den, trafiksäkerhetsnämnden, televerket, länsmuseet, 
vägförvaltningen, Trollhätte kraftverk, Sellbergs ren
hållning, Lantmäteriet Skövde, näringslivskommi t t eq, 
hantverks och industri föreningen samt naturskyddsom
buden. 

Sammanfattning och kart utdrag har skickats till berörda 
fastighetsägare som därmed givits möjlighet att under 
remisstiden inkomma med synpunkter. Det kompletta plan
förslaget har dessutom ställts ut på Petersburgs fri
luftsgård, Kulturlagret och hos byggnadsnämnden. Infor
mationsmöte har hållits i Gällkvistskolan. 

Följande synpunkter har inkommit: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Tillstyrkan. 

Fastighetsnämnden: Tillstyrkan. 

Brandförsvaret: Ingen erinran. 

Kulturnämnden: Tillstyrkan. 

Socialnämnden: Ingen erinran. 

Trafiksäkerhetsnämnden: Ingen erinran. 

Televerket: Ingen erinran under förutsättning att mellan
ortskabeln f å r behålla sitt läge. 

Trollhätte kraftverk: Ingen erinran, då plats har läm
nats för den framtida 40 kV:s matningen. 

Domänverket: Ingen erinran. 

Elverket: Lokala transformatorstationen kan inplaceras 
först när man vet elbehovet, d v s när utnyttjande av 
marken blir aktuellt. 

40 kV-ledningen bör kunna dragas "obruten" genom den 
planerade transformatorstationen (Es). 
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Hälsovårdsnämnden har inget att erinra "under förutsätt
ning att tung industri ej etableras inom området, samt 
att skärpta krav ställs på industrierna avseende externt 
industribuller, luftföroreningar och övriga industriut
släpp". 

Länsmuseet finner det nya förslaget mer anpassat till 
terrängen och därigenom betydligt bättre än det tidi
gare. Registrerade fornlämningar finns inte inom områ
det. Om fornlämningar påträffas måste länsantikvarien 
omedelbart underrättas. 

Ake Jonsson, delägare i Björkelunds gård, påpekar att 
gården måste hållas skadeslös ifall plangenomförandet 
skulle påverka vattentäkten . I övrigt har han ingen er 
inran mot planförslaget. 

David Hamilton, representant för Munkatorps gård, före
slår ett markbyte mellan kommunen och Munkatorps gård. 

Naturskyddsombud Sven Kilander: 

Det är glädjande att högklassig jordbruksmark undantas 
från exploatering. 

Ur miljösynpunkt är det en nackdel att utsläpp i luf
ten av illaluktande, ev även skadliga ämnen kan bli 
mer besvärande än vid annan förläggning av industri
området. A andra sidan finns det stora möjligheter att 
åtgärda luftutsläpp, varför denna nackdel får bedömas 
väga relativt lätt. 

En ev placering av industriområdet längre mot öster 
skulle förmodligen orsaka något mindre besvär med luft
utsläpp, men berör samtidigt marker som har"ett högst 
väsentligt större värde ur naturvårdssynpunkt" (mellan 
Kronäng och gamla Axvallsvägen). En exploatering av 
detta området i stället för Hästhagen "skulle ådraga 
sig en hård framtida dom" . 

Då Spetals äng är intressant ur naturvårdssynpunkt är 
det betydelsefullt att den avse~ bli naturpark. 

Eftersom nya riksväg 47 skär av de små bruksvägarna 
som leder ner mot Svansvik - Marums kyrka är det gläd
jande att nödvändiga vägportar planeras under vägen. 

"Total intrycket är alltså att förslaget är bra ur de 
synpunkter jag har att granska det" 

Närings livskommitten ser med tillfredsställelse att 
ytterlIgare IndustrImark planeras för Skara tätort. 

Området får dock ej nyttjas för detaljhandel av hänsyn 
till Skaras centrumhandel. De restriktioner som är in 
förda i planbeskrivningen skall därför om möjligt ytt
erligare förstärkas. 
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Man pekar också på möjligheten att planera industri
område väs ter om blivande väg 47, gärna i s t ä ll e t för 
kv Smörsoppen och Murk lan . 
(Yttrande t är utarb e t e t i samråd med Skara Hantverks
och Industriförening). 

Vägförvaltningen har i nge n erinran i sak mot plan 
förslaget men påpekar följande: 

En utb yggnad av Petersburgskors e t bör komma till stånd 
i samband med stadsplanens genomförande. Man vill för 
närvarand e inte ta slutlig ställning till detaljutform
ningen av kor sninge n. Även andra lösningar än de ill 
ustre r ade kan bli ak tue lla . Eventuellt kan därvid visa 
sig nödvändigt med s t adsplane ändri ng för utvidgning av 
Tå - område t . 

Fritidsnämnden kan inte acceptera att tvär l eden för 
personbilstrafik dras längre österut än till i höjd 
med kv Smörsoppen, Murklan . Området norr om fril ufts 
gården ligger mycket naturskönt och har s tort värde 
för friluf t s livet . Natur i sb anan är livli gt frekven 
t erad liksom motionsspåret och strövområdet. I övrig t 
tillstyrks p lanförslaget i huvudsak. 

Skolstyrelsen rikt ar kritik mot den planerade vägen 
i öst västlig riktning . Väg en spolierar ett område 
som är en stor tillgång för Gällkvistsk6lans frilufts 
aktivitet e r. 

Det är viktigt att en isbana även i framtiden kan di
sponeras inom området. 

15 personer som bor i Björkängens bostadsområde menar 
att ma t argatan ej bör dras fö r bi Petersburgs fri luft s
gård utan föreslår att gatan i stället ansluts till 
Ängato r psga t an eller Ka trineber gsgatan via en tunne l 
under E3 . Merkostnaden kan man motive ra genom at t 
man för framt iden beva r a r ett känsligt s trövområde 
och att man får en bättre lösning ur trafiksynpunkt 
såväl för de anställda som för godstransporter. 

I K Gandvik anför fö l jande : 

För Skaras invånare är de t en nödvändighe t med ett 
f ungerande motions centrum nära bostadsbebyggelsen. 
Petersburgsområdet är sedan gammalt det naturl ig a 
omr åde t eftersom alternativa omr åde n ligger 8-10 
km från tätorten. I länsstyrelsens förslag till 
naturvårdsp lan har de t be tecknats som närs tr övområde 
för t ä t or ten och fr ån kommunens sida har betydande 
ekonomiska sa tsninga r gjorts. 

Den blivande riksväg 47 medför a tt omr ådet väster 
därom blir betydligt svårare att ' utnyttja. Därför 
ökar behove t starkt att använda omr åde t mell an nu
varande och blivande riksväg 47. 



I exploaterings området finns det f n inga fast mar 
kerade spår, men stigarna används flitigt för motion. 
Området behövs för att man ska kunna lägga ut ett 
fast 5 km spår, som då kan läggas på kommunägd mark. 

5. 

Den öst- västliga matargatan i planförslaget blir stör
ande för Petersburgsgården och omöjliggör att man 
lägger spår vid Spetals äng. 

En påbörjad industrietablering innebär troligen fort
satt utbyggnad inom anslutande områden. 

Hösten 1979 uppgav representanter för samtliga poli
tiska partier att industriområdet inte borde l äggas 
på Hästhageområdet, utan att andra alternativ borde 
arbetas fram. Jämfört med det tidigare förslaget 
har det föreliggande i princip samma nackdelar för 
friluftslivet. 

Industriområden bör i stället kunna läggas vid Munka
torp eller vid skjutbanan. Inom Hästhagenområdet kan 
i nödfall området närmast blivande Falköpingsvägen 
accepteras. Anslutningsvägen mellan industriområdet 
och nuvarande Falköpingsvägen kan inte accepteras. 

I K Gandvik avstyrker bestämt det framlagda förslaget. 

Länsstyrelsen har behandlat planförslag upprättat 
1982-01-08 vid förhandssamråd. Man säger följande: 

"Planförslaget har tillsammans med dispositionsplan 
för berört område behandlats vid plansamråd 1980-01-
21 . Därvid pekades på behovet aven heltäckande över
siktsplan för Skara tätort och att denna planering 
måste prioriteras. Det vore önskvärt att sådant över
siktligt material kunde presenteras i samband med 
fastställelseprövning av föreliggande planförslag. 

Vid granskningen av förslaget har följande synpunkter 
framkommit. Europaväg 3 bör ingå i stadsplanen och 
redovisa de planskilda gång- och cykelvägarna. Väg
förvaltningen kommer att avge särskilt yttrande. 
Den gällande avstyckningsplanen över stg 523, Björk
ängen bör om möjligt upphävas i sin helhet eller på 
särskild framställning från kommunen beläggas med 
ett förordnande med stöd av 168 § byggnads lagen. Inom 
stadsplanens område bör länsstyrelsens beslut om före
skrifter för skogsavverkning upphävas. 

Granskningssynpunkter i övrigt har framförts direkt 
till planförfattarna". 



6. 

samrådsremissen har föranlett följande åtgärder eller 
kommentar e r (i samma ordning som yttrandena refererats): 

Ledningsområdet för 40 kV-Iedningen har ändrats så att 
ledninge n kan dragas genom transformatorstationen utan 
avbrott . Eftersom lokala transformatorstationer matas 
med jordkablar och inte har några spänningsförande de
lar utomhus erfordras inget egentligt säkerhetsområde. 
Stationerna kan därför placeras inom industrikvarteren 
utan att någon planändring erfordras. 

Det torde f innas många typer av "tung" industri som ur 
miljösynpunkt kan tillåtas inom området . Hälsovårds 
nämnden torde med sitt ordval "tung industri" snarare 
avse miljöstörande industri. 

Planbestämmelse n för industrikvarteren medger inte de
taljhandel. Någon ytterligare förs tä rkning av bestämmel 
serna är därför inte nödvändigt. Det är även ett kommu
nalt intresse att inte tillåta ren detaljhandel inom om
rådet. 

Eftersom väganslutningen via Petersburgs-kors e t krävs 
av länsstyrelsen och vägförvaltningen finns det ingen 
anledning att slopa kv Smörsoppen och Murklan. 

Det vore beklagligt om trafikområde t (Ta) skulle behöva 
utökas mot väster. Där finns i dag tallskog som är mycket 
värdefull ur miljösynpunkt och som avskärmning mellan 
vägarna och bostadsbebyggelsen i Björkängen och kv Uttern. 

Eftersom den föreslagna matargatan spolierar natur-is
banan, har idrottsområdet utökats för att ge plats för 
en spolad isbana . på sommaren kan grusplanen användas 
som bollpla n. 

En eventuell tunnel under E 3 vid Katrinebergsgatan eller 
Ängatorpsgatan kan inte ersätta en tunnel i Petersburgs
korsningen , och att bygga två tunnlar så nära varandra 
är helt orimligt. Matargatan skall gå 50 meter från när 
maste hus i Björkängen och kan inte ge några nämnvärda 
störningar för bebyggelsen där. Det nuvarande strövom
rådet nordväst om Petersburgs friluftsgård blir avsku
ret när matargatan byggs ut , varför aktiviteterna då 
bör förläggas söder om friluftsgården . 

Även när industriområdet har exploaterats är det me 
ningen att Peter sburg skall vara e tt a v Skaras motions
centra . I den kommande översiktsplaneri ngen för Skara 
tätort kommer området söder och sydost om Hästhagens 
industriområde att säkerställas som rekreationsområde . 
Det skogsområde som omges av nuvarande r v 47 , blivande 
rv 47 och Hästhagens industriområde har e n areal av mer 
än 150 hektar, och via två gångtunnlar under blivande 
rv 47 når man e tt mycket stort område som sträcker sig 
ner till Flian . 



," 

7. 

Kommunen planerar f n för e tt 5 km motionsspår söder om 
planområdet . 

Befintl i ga stigar bevaras och omgärdas av skogsridåer. 
Dessa st i gar knyts samman med det etablerade spårsyste
me t så att samutnyttjande kan ske . 

Spetals äng och dess omgivningar föres l ås sparas 1 plan
fö r slaget och kan nå s via gång- och cykelvägar. 

Som anges ovan skall översi ktsplanering för Skara tätort 
påbörjas . Någon tidplan för det p lanarbetet finns f n 
inte. 

I enlighet med länsstyr elsens synpunkter har planområdet 
utv i dgat s ti l l att även omfatta E 3. 

Förutom ovannämnda revideringar har den ost-västliga 
gång- och cykelväge n nu i sin h e lhet lagts på vägens 
sydsida för att bättre kunna bet jäna fri l uftslivet. 

Dessutom ha r gatuhöj der lagts in på kartan. 

Planförs l aget upprättat 1982-01-08, r eviderat 1982-08-0 4 

1f~de~s.lo~..::ao-n~·-----~~~:;k-J 
stadsarkitekt planingenjör 
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HÄSTHAGENS INDUSTRIOMRADE MM (STG 852 F M FL) 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FöRSLAG TILL STADSPLAN 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

l § PLANOMRAD ETS ANVÄNDNING 

l mom 

2 mom 

a) 

b) 

Byggnadskvarter 

Med J betecknat område får användas endast för 
industriändamål. 

Specialområden 

Med Ta be tecknat område får användas endast för 
gatutrafik och därmed samhörigt ändamål. 

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

c) Med El betecknat område får användas endast för 
högspänningsledning och därmed samhörigt ända 
mål. 

d) Med Es betecknat område får användas endast för 
trans forma torstation och därmed samhörigt ända
mål. 

2 § MARK SOM INTE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FAR 
BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke be 
byggas. 



2 . 

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR ALL
MÄN TRAFIK 

Med x betecknad del av gata skall hållas till
gänglig för gång - och cykel tunnel under gatu
planet med en fri höjd av minst 2,5 meter. 

4 § BYGGNADS UTFORMNING 

1 mom 

2 mom 

Våningsantal 

Byggnad får uppföras med det antal våningar som 
bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggör. 
Härutöver får vind icke inredas. 

Byggnadshöjd 

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

5 § UTFARTS FÖRBUD 

Utfart får icke anordnas över områdes gräns som 
även betecknats med ofyllda cirklar. 

Planförslaget upprättat 1982-01-08, reviderat 1982-08-04 

~ q . ..c.8_---;)4b~~ 
Östen Andersson Mats Windmark 
stadsarkitekt planingenjör 


