
I I 

f ) 
I' , / 

/1 

/' 

--

Ingen 

privat 
biltrafik 

söder 

om 
• 
Akersti g en 

Sluttningshus 
med 10 
bostads rä tt er 

Totalt 38 nya 
lägenheter 
inom området 

Fram
ti do. 
buss

gata 

-- , .... 

3 

I J." ' 

I
J 

/. : , 

F 

4 (J 

HUVUDKÄLEN 

I 
I I 

I I 

/ I 

I I 

[Z I ______ - - - -

I I 
I 

I I 

I I 

Ekar och björkar sparas 

10 5 O 10 20 

"Grupphem" med 
5 lägenhe ter 

SKALA 1: 1000 

30 40 50 

+ 
2: 1 

SKARABERG 

100 m 

.' . ' ' 

SKARABERG 2:5 OCH 2:8 
I SKARA T Ä TORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN 

UPPRÄTTAD DEN 13 SEPTEMBER OCH REVIDERAD DEN 11 OKTOBER 1989 

Östen Andersson 
st adsarkitekt 

PLANBEST ÄMMELSER. 

Erik W!stlin 
planarkitekt 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen 
tör hela planområdet , Endast angiven användning och utformning är tillåten, 

GRÄNSBETECKNINGAR 
_. - - Linje på kartan ritad 3 mm utanför planområdets gräns. 
_. -_._- Användningsgräns 
- "-" _ .. _ .. - Egenskapsgräns 

MARKANV ÄNDNING 

Allmän plats 

! LOKALGAT'A-'l Lokaltrafik 
1:.-.. . _.~ 
• GC- V AG -I' Gång- och cykeltrafrk t·_·_· 
~~_K_. __ j Parkområ-de 

Kvarrersmark 
~.~.:=J Bostäder 

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS 
+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet 

UTNYTT JANDEGRAD 
le10Ö.=.~ Högsta antal lägenheter 

ie20~0 __ . ----i Största bruttoarea i kvadratmeter 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
r· ....... ·' .......... -· _00' Marken får inte bebyggas 

~ ~.:.-f.~.::. ~.:;.::.; .~! Marken f år inte bebyggas. Utan hinder därav få r dock byggnadsnämnden medje upp
L:.. .: -' 00 '-' , :---.J förande av mindre uthus och liknande om det för var je enskilt fall prövas vara för-

enligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret, 

W:.j..-::j:" '+"1-=·l Marken får endast bebyg,gas med uthus och garage. i-±...±. . :L.:±-.:-:±q 
. u . Marken skall vara tillgänglig för allmänna under jordiska ledningar L::. .. _oo_ .. .-.l 
MARKENS ANORDNANDE 
in" -- -""l Befintliga träd med stamomfång över 20 cm f år fällas endast om byggnadsnämnden så 
L .. _ .. __ ---1 medger. 

jr-. -e-. ---El Utfart får inte anordnas 

PLACERING, UTFORMNING 
Garage eller garageport skall placeras minst 6 meter från gata eller gemensam körväg på kvartersmark. 

~:=::=:.~ Högsta byggnadshöjd i meter, för huvudbyggnad 

~_ .. _ .. ~ Högsta totalhöjd i meter över nollplanet. 

Uthus eller garage f år inte uppföras till högre byggnadshöjd än 3.0 meter. 

Minsta respektive största taklutning skall vara 22 respektive 27 grader, 

r"-"-"-"l 
: I : 
~,,-,,_oo-1 
: v : 
L.:. .. _oo_ .. --1 

Högsta antal våningar 

Suter ängv åning f år anordnas 

ADMINISTRA TlV BESTÄMMELSE 
Genomtörandetiden slutar 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 

OVRIGT 

Grundkartans bete ckningar och gällande detaljplans gränser finns på den separata grundkartan. 

ILLUSTRA TIONER (Exempel på utformning) 
- - - - - - ---- Illustrationslinje 

Antagen av b,'ggnadsnämnden den 6 november 1989 
Laga kraft den 1 december 1989 
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DETALJPLAN FÖR 

Skaraberg 2:5 och 2:8 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

Planen utgörs av plankarta med bestämmelser och illustrations
karta, denna planbeskrivning samt en genomförandebeskrivning. 
Till planen hör grundkarta och fastighetsförteckning. 

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för det sis
ta av den ännu obebyggda marken på västra Skarabergsområdet. 
Marken är sedan tidigare planlagd för grupphusbebyggelse, och 
detta förslag innebär endast en viss omdisponering av den ti
digare tänkta bebyggelsen. Jämfört med gällande stadsplan in
nebär planen i huvudsak följande. 

Norr om Akerstigen byggs garage i anslutning till varje lä
genhet. Tidigare planlagda områden för gemensamma garage vid 
Storsvängen utgår. 

- En b o stadsgata för behörig trafik byggs i två slingor genom 
kvarteren norr om Akerstigen. 
Högsta tillåtna takvinkel var tidigare 45 grader inom del a v 
plano mrådet. Högsta takvinkel föreslås nu bli 27 grader inom 
hela området . 
Särskilt söder om Akerstigen grupperas husen annorlunda än i 
gällande stadsplan. 

- Husen närmast Storsvängen föreslås utformas som s k suter
ränghus (sluttningshus) . 

- Som skydd för de stora träden i nordost införs en särskild 
skyddsbestämmelse. 

- Gatan förlängs cirka 20 meter. 
- Antalet lägenheter maximeras till 38 st och brutto arean till 

4900 kvadratmeter (exklusive gemensamma garage). Gällande 
plan innehåller endast en begränsning av den totala vånings
ytan. 

- Fem lägenheter söder om Akerstigen utformas som ett grupphem 
för utvecklingsstörda. 

- Vändplanen på Storsvängen höjs, för att därigenom möjliggö
ra en framtida bussgata från vändplanen till delområde 15 
nordost därom. 
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PLANDATA 

Planområdets läge och omfattning framgår i huvudsak av kartan 
på nästa sida. Det utgörs i huvudsak av kvarteret Vaxbönan 
samt delar av kvarteren Skärbönan och Vickern. Dess storlek är 
ca 21.000 kvadratmeter varav ca 18.600 utgörs av kvartersmark. 
Skaraberg 2:5 och 2:8 ägs av Fastighetsaktiebolaget Betong
blandaren (Skanska) respektive bostadsrättsföreningen Norr-

:e r. Udde torps
:D skolan 

Sommarg6rden 
Planteringen 

Ib~==='-'~. 

• 
Planområdets läge och omfattning 

Gällande planer 

De detaljplaner som gäller för planområdet och intilliggande 
områden framgår av kartan nedan. 
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~' 
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: .. 
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Gällande detaljplaner 
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Inom planområdet: 
B 275 Stadsplan för Skaraberg nordvästra delen (delområde 6), 

fastställd av länsstyrelsen den 8 augusti 1980. 
B 297 Detaljplan för Skaraberg 2:4 och del av 2:7, lagakraft

vunnen den 16 november 1987. 

Utanför planområdet: 
B 265 Utvidgning av stadsplanen för sydvästra delen av Skara

bergsområdet, fastställd av länsstyrelsen den 18 april 
1979. 

B 287 Ändrad och utvidgad stadsplan för Skaraberg norra delen 
(delområde Se), fastställd av länsstyrelsen den 12 april 
1984. 

B 304 Detaljplan för Skaraberg delområde 11, lagakraftvunnen 
den 10 januari 1989. 

Bostadsförsörjningsprogram 

Enligt bostadsförsörjningsprogrammet för 1988-94 räknar kommu
nen med att 37 lägenheter kommer att börja uppföras inom plan
området under 1989. 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Topografi och vegetation m m 

Marken inom planområdet sluttar relativt kraftigt mot söder, 
och nivåskillnaden inom planområdet uppgår till cirka 8 meter. 
Inom området finns en del slyvegetation samt i dess nordvästra 
och nordöstra delar en del uppvuxna träd. Inom kvartersmark i 
nordost finns ett antal träd, företrädesvis ekar, som har myc
ket stort värde för helhetsmiljön och bör bevaras. 

Norrifrån löper en svag dalsänka från Skarabergsåsens krön ned 
genom planområdet. I sänkan finns en mindre bäck, som leds ned 
i en brunn med tillhörande dagvattenledning intill planområ
dets nordöstra gräns. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt grundundersökning utförd 1989 består marken till stort 
djup av starkt överkonsoliderad och tät lera som vilar på fas t 
botten av morän. Jordlagren är genomgående fasta, och lätta 
byggnader kan grundläggas direkt. I planområdets nordöstra del 
behöver viss urschaktning ske, varvid man måste iaktta stor 
försiktighet eftersom schaktmassorna sannolikt är siltiga, 
tjälfarliga och starkt flytbenägna. 

Skarabergsåsen ingår i ett system av tvärgående åsbildningar 
genom Skandinavien och Finland som är av mycket stort veten
skapligt intresse. Vid mark arbeten inom planområdet bör man 
därför ge tillfälle till dokumentation av lagerföljder m m. 
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Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om sådana 
påträffas skall iakttas vad som gäller enligt 2 kap 6 & 10-14 
§§ kulturminneslagen. 

Bebyggelse och tekniska anläggningar 

Planområdet saknar bebyggelse. Däremot har kommunen i enlighet 
med gällande stadsplan anlagt gata och VA-ledningar vilket 
begränsar möjligheterna att omdisponera området. En huvudled
ning för vatten och avlopp löper i nord-sydlig riktning genom 
kvarteret Vaxbönan . 

Fjärrvärme finns framdragen till Skaraberg 2:7 strax väster om 
planområdet, och enligt kommunfullmäktiges beslut skall hela 
Skarabergsområdet anslutas till fjärrvärmen. Grupphusen på 
Skaraberg 2:4 väster om planområdet samt de styckebyggda husen 
idelområdena 5e och 11 norr och öster om planområdet har dock 
inte anslutits. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD 

Bostäder och trafiksystem 

Detaljplanen innebär att området bebyggs med 38 bostadsrätts
lägenheter, varav de flesta inryms i envånings parhus. De fem 
p a rhusen längs Storsvängen i norr bör utformas som suterräng
hus med tvåvåningsfasad mot söder. Fem lägenheter söder om 
Akerstigen kommer sannolikt att utformas som ett s k grupphem 
för utvecklingsstörda. Liksom i gällande plan kommer området 
söder om Akerstigen att utformas bilfritt, med gemensamma ga
rage omedelbart norr om gång- och cykelvägen. Endast behörig 
trafik som flyttbilar, sopbilar, färdtjänst o likn kommer att 
tillåtas. Norr om Akerstigen kommer man däremot att via en 10-
kalgata på kvartersmark kunna köra bil ända fram till den egna 
lägenheten. 

Bl a för att medge utblickar inom området och från kvarteren 
norr om Storsvängen hålls husens höjd nere, och takens lutning 
får inte överstiga 27 grader. Bruttoarean har maximerats till 
4900 kvadratmeter vilket är i huvudsak samma exploatering som 
i gällande stadsplan. För att få korta gångavstånd till husen 
söder om Akerstigen skall Tröskvägen förlängas cirka 20 meter. 

Viss del av kvartersmarken är markerad med kors och prickar. 
på denna finns ingen generell byggrätt. För att ändå kunna 
tillgodose okontroversiella, framtida önskemål om mindre kom
pletteringar som växthus, skärmtak, små uthus el likn får 
byggnadsnämnden emellertid ge bygglov efter prövning i varje 
särskilt fall. I praktiken förutsättes att berörda grannar och 
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bostadsrättsföreningen är överens om åtgärden. Det bör i detta 
sammanhang framhållas att begreppet "Friggebod" inte är till
lämpbart på fastigheter med fler än två lägenheter. 

Bussgata 

Som framgår av detaljplanen för Skaraberg delområde 11 behöver 
mark reserveras för en en bussgata från vändplanen på Stor
svängen till ett framtida utbyggnads område , det s k delområde 
15, cirka 60 meter nordost om vändplanen. För att undvika 
alltför stor lutning på bussgatan bör den östra delen av vänd
planen höjas cirka en meter. Planen innehåller en ny gatuhöjd 
som möjliggör denna höjning . 

Skydd för värdefulla träd 

Som skydd för de större träden i nordost inhehåller planen en 
skyddsbestämmelse som innebär att varken under byggtiden eller 
senare får träden fällas utan byggnadsnämndens medgivande. 

Befolkningsskydd 

Enligt skyddsrumsplanen har angränsande områden ingen ledig 
skyddsrumskapacitet varför nybebyggelsens behov - ca 90 plat
ser - bör täckas inom planområdet. Eftersom Skara tätort inte 
utgör s k riskområde finns emellertid inga statliga medel för 
skyddsrumsbyggande varför kommunen inte kommer att kräva att 
skyddsrum byggs. 

Tekniska anläggningar 

För att säkerställa utrymme för befintliga och eventuellt 
tillkommande allmänna ledningar innehåller planen ett led
ningsområde genom kvarteret Vaxbönan. 

Sopbilar , utryckningsfordon, taxi o likn förutsättes utnyttja 
den slinga som utgörs av lokal gatan genom kvarteren Vaxbönan 
och Skärbönan samt gång- och cykelvägen genom kvarteret Vick
ern. Dessa körytor måste därför dimensioneras för tunga for
don. 

Uppvärmning 

Planområdet kan uppvärmas med fjärrvärme eller el, men det 
senare förutsätter en ändring av ovan nämnda beslut att hela 
Skaraberg skall anslutas till fjärrvärmenätet. Valet mellan 
fjärrvärme och ev annat uppvärmningssystem påverkar inte 
planens utformning och kan därför ske i annat sammanhang. 

REVIDERING OCH UNDERSKRIFT 

Revideringens innebörd framgår av utlåtandet efter samrådet. 
Detaljplanen är upprättad den 13 september och reviderad den 
11 oktober 1989. 

~' 4-x-~ 
Östen Ande~'Lon 
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 
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DETALJPLAN FÖR 

Skaraberg 2:5 och 2:8 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN 

Genomförandebeskrivning 

INLEDNING 

Detaljplanen innebär en viss omdisponering av byggrätten i 
gällande stadsplan, för att bl a möjliggöra framkörning med 
bil till lägenheterna norr om Akerstigen. 

TIDPLAN OCH GENOMFÖRANDETID 

Byggstart skall ske snarast möjligt vilket beräknas till no
vember 1989. Hela planområdet avses bebyggas i ett sammanhang. 
Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är fern år 
från den dag planen vunnit laga kraft. 

ANSVARSFÖRDELNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL 

Grundregeln är att kommunen ansvarar för anläggning och sköt
sel inom allmän platsmark och respektive fastighetsägare för 
åtgärder på kvartersmark. Som framgår av det följande behöver 
v issa undantag göras från denna regel. Detta skall preciseras 
i ett exploateringsavtal som träffas mel lan kommunen och ex
ploatören innan detaljplanen antas. 

Allmänna ledningar mm 

Sedan flera år finns inom kvartersmark allmänna ledningar för 
vatten, dagvatten och spillvatten nedlagda i enlighet med gäl
lande stadsplan. Dessa ledningar förutsättes ligga kvar och 
betraktas som allmänna fram till anslutningspunkterna för de 
separata lägenheterna. Anslutningspunkternas läge kommer att 
redovisas på nybyggnadskartan och blir i princip 0.5 meter 
utanför bostadsrätts-"tomterna". För allmänna ledningar på 
kvartersmark skallledningsrätt upplåtas till förmån för Skara 
kommun. 

Alla å tgärder som föranleds av att detaljplanen ändras - såsom 
f örlängning av gatan, proppning av inaktuella och anläggning 
av nya anslutningspunkter, höjdjustering av VA-betäckningar o 
dyl - skall bekostas av exploatören. Anslutningsavgifternas 
storlek b ö r preciseras i exploateringsavtalet. 
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ytvatten 

Kommunen ansvarar för att vatten från den högre belägna marken 
norr om planområdet inte leds in på bostadsfastigheterna. 

Vegetation 

Inom planområdet finns i nordost två stora ekar och en björk 
som skall bevaras. Omedelbart utanför planområdet finns flera 
stora träd som inte får skadas av exploateringen. 

Fastighetsregleringar 

I och med att gatan förlängs och vändplanen flyttas behöver 
nuvarande gränser för kvarteren Vaxbönan och Skärbönan juste
ras. Planen förutsätter vidare att Skaraberg 2:8 utökas något 
mot sydost och att gränsen mellan 2:5 och 2:8 revideras eller 
slopas. Kostnaden för dessa fastighetsregleringar tas av ex
ploatören. 

FASTIGHETSBILDNING 

Detaljplanen förutsätter lägenheter med hyres- el l er bostads
r ä tt , och de enskilda lägenheterna kan inte sty ckas av till 
egna fastigheter. Grupphemmet förutsättes ingå i samma fas
tighet som övriga lägenheter söder om Akerstigen. Även de ge
mensamma bil uppställningsplatserna norr om Akerstigen bör ingå 
i denna fastighet. 

EKONOMI 

Planavgift beräknas enligt byggnadsnämndens taxa och tas ut 
som del av bygglovavgiften. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 13 september och reviderad den 
Il oktober 1989. 

~e1o~--
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 


