
.. 1.\;0 

\ 

VADUREN 
! 

\ 

+ 

-

+ 

I 

1 1 

+1 
1 1 

j<b:SK=n~TE-'" - , 1 I 

Sk.I.11000 

I 

• 
• 
i 

• \1~ \ 

i 

B:o~Å;bH~ 
(II l I I , , 

, 

I 
, 

I 

'" 

PLANTERINGEN 

I I 
• 

--

" <, 

+ 

PLANTERI NGEN 

• • I • 

, 
' . G 

i 

" • 

, 
"-

• 

h ~: 
U" 

B 
! t250 '. 
I 

-
I 

• 
I 
I 
I • 
i 

B I 
I e2S0 

i 
L _____ _ 

,250 

-," '" 

Fornbyn 

DOHf'ROSTEGÅROEN 

" 

+ o 

, 

PLAN TERINGEN 

" .. 
---'+-

, 
, ,--- ---' -\.-- -

~\\~~ -- --

• • --- -~~ 

---- ----

BISKO PEN 

I 

PLANKARTA 

DET ALJPLAN 

"DOMPROSTEBYN" 
IBOSTÄDER NORR OM FORNBYN) 
'SKARA T A TORT, SKARA KOMMUN 
UPPRA TT AD DEN 5 FEBRUARI 2004 OCH REVIDERAD DEN 29 MARS 2004 

OSTEN ANDERSSON 
ST~OSARKIT[KT 

HIIK WESTlI N 
Pl ~NARKITEKT 

Planbes t ämmel ser 
Fo rande galler ,no", o",Jden "',d ntd.ns thndt behckn,n ga,. Dir be lt'kn,ng u,nu giller 
bul ... m, ' •• n ,no m ~tl. pl.no1fll"~d . , [nd .. , ong"e" .".and",ng oc h utformnlng.r t,IIS,on 

GfWIS BEIHK~INGM! 

- -- llll it "hd 3 "'''' uh nl •• pll nomrJdth gr.n< 

MARKAN VANDNING 

a All mt n pl jlS 

I lOKAl~A~ 

I GCVAG= =:J 
I SKYDD==:J 
b, hlrlc rs mark 

ÄMindnmg<gran. 
<g,nS' ,psg,,,n. 

GJng- och cyk t lvig 

Om,Jd. so", , hydd or mo T .torn,ng 

UTFORMNING AV ALLMAN PLATS 

.000 O 

U1NYTT }A NDtGRAD 

• 000 

Fo rn krIv en hOjd c,t, no llpl int! 

, 
Stonlil bY99nidsaru. m per DOs tadSb,gg nad 

!lEGRANSN NG AV MARKENS 8E8YGGANDE 

C"-'-:::J . '" " --_ .. 
C"-":J • • • • • 

• • • • • • .. _ .. 
C~-~:J ' .... ... .. . . ' . , . . . . . . . . -----
r;;-----:::J 
~--_ .. 
MAR~ENS ANO~DNANOE 

rg;'-":::J l...!.. ____ _ 

rgi'-" :::J l...!.. ____ _ 

Mir'tn flr Ind .. t blb,ggu med ut~ u s o{~ girage 

Milrken tSr ,nt e bebyggn Ula n I"nder dlri' fl r dOC' ""tJo, oc ~ b,ggnadsn • ."ndln 
medge upp/ora nd .... m,nOrt ut~u' oc~ I" nondl om di t lot virJI,~s.,l t hll pro,n 
'ilra lortnlig t m.d I t t pr,dl,~ 1 o,n anda mllun llgt bebyggande a, k, artereT 

1"arken ,"all ,Ir. 1111; lngl<; lor uMer 10rd,s l, l I II"' IMI leon,ngar 

Milr'tn s kall 'jril tI1l 9i1~gl ,g lor gl ml num Inhr l"ag 

Mft ' .n lir anVlndn l or pl' . e"ng Ge menum glng,ag Silml il llitrid 
clc 1I0gs1 IS m, ttt , kall I,nnu plutt so'" nar mlrt I ngu. plano"'mnlngen 

Milr'tn "all ,ar. 1,l lg ln;l<g lor upplag lor ,"O Irln gill AlI i t rld elc 
nog,1 IS metlr , kall / ,no ilS pi satl 10m narmi .. ang", ' plil~bu ,,,, n,ngln 

PLAWllNG UTFORM .. NG U1FO~ANDE 

PlilCfrong 

Bo.lidihu.l.a ll pl.cer ... ""MI " Smi t er Itln filslognehgrlns 

Utfo rmn,ng 

Muvudb,~gnad Ur .nh upploros T,II nogrl b,ggnldsho ld In 6 S metet 
Utn us . girlgl eller 1" nande1&r ,nt e upploru 1011 hogft b,gg nad5hO ld an lO m.ltr 
I a.lut n,ng pi ~u' udbygg n ;u 1 'r ,nIt overtl'ga n-och Inlo unde,,1 'g l le · 
Huvudb,ggn.ds sockelloo Jd skall IoggI ""ns t O l, meter over gl' ins nIVI 

UI"eooe 
Mu vudbyggn ade" h. s kall ,araltrhgtlfilrgl l Ul ln h,n der data' lir doc k m~",_ och b,ggnads
ni mndtn medge IMin kul or om der lor ,atjt en"llt 11 11 pro,as vara loftn l,gt med din blb'9;' 
elltkarakl,.r so m tfll" tr.,., 

STOR NINGSSKYDD 

, k,dd'ull Skydds'IIt, kall I,nnas t ,11 ,",ns t .116 ~ m evor grund .. rhn, ncllp lan 

ADM,NlSHlA WA BEST AMMEL SER 

Genomlorlnd,t dtn s i ulat h m I, Irln dtn dig planen 'uM,l laga kral t 
10m, ,,deln ln g 'utshlla I1 IU ," I~6 S upphgr att gilla I dtn dt l som .nglr I pl'Mm,ldtl 

OVRIGl 
Grundhr' an utgors IV uTdtl9 ut Sl.lrl hommun s d g'la la promi rkart I , "al a , 1000 
Ul drog ur ga ll onde dehlJpltn ,ng3r , planbnkrIVn,"g,n 

Ant'~ln., k O'Mm un 'utl,"~ .t,g. den 2' tUnl 200 4 
Laga kratt den 21 juli 2004 



Förslaget rymmer 
40 - 45 lägenheter. 
Huserl bör helst 
variera beträffallde 
storlek. utfoonrling 
och upplåtelseform. 

buskplarlleras, På 
irlsidarl plameras 
trad för all i viss 

_-'-I mårl dölja kraftled---
Huserl höjd ma~i
meras till 2 vårling
ar, Averl byggrlads-

per hus max-

B il uppstä IIrl irlg s plats 
firlrls i 8rlslutrling till 
va~e Mlre Utrym
me för ynerligare 
parkerirlg firlrl 5 irlom 
området 

: I · 

" 

Il 
\J 

, .... , 

\;~~ , ' 
< ' 

,,' 

" 
0 00 """ . :.,~~,,:.,~ .. , ,;,- "'';::-- " ''':~ 

N 

, '\ -"'" '" 
t 

.\ - '_ .. ______ o ". II ", Q 
- \ -' '\, ' 'I ~ 

.'.< ,", ,,), ~ /::;:~ 9"'-" ~"~ o~ 

, 

1
'_···.:, 
-~_.-\ : , 

Fornb]~ 

Q 
O , 

C-e n\' llTnbo~ Ui de r 

---------,.~---<, • 

•• -. -_ .. -. 

, 
.,< 

ligga Wls vida
re , om faslighets
agarerl och de bo
ellde så örlskar. På 
sikt karl de flyttas till 
området inrlanfÖf 
skyddsvallerl vid 

Förslag till detaljplan för 

"Domprostebyn" 
(bostäder norr om Fombyn) 

i Skara lälort. Skara kommUrl 

IlIustra!ionsbild 
(Exempel på utformrl irlg) 

Mlllo- & bYllll"8dskootorat 040329 



1 
8373 

Detaljplan för 

"Domprostebyn" (bostäder norr om Fombyn) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, 
en plankarta med bestämmelser, en illust
rationsplan, en samrådsredogörelse samt en 
genomförandebeskrivning. Till planen hör 
en bullerberäkning och en · fastighetsför
teckning. 

Planens syfte 

Planen skall i ett attraktivt och centralt läge 
ge förutsättningar för 40 - 45 nya lägenhe
ter i en trädgårdsstadsliknande miljö. 

Förutsättningar 

Planområdets läge och omfattning 

., 
fl 

~ 
" " 
" " 
" ~.\ :: ._-------;-

VÄOOREN 

Planområdets läge och omfattning 

,. 

PIanområdet omfattar cirka tre hektar var
av cirka två föreslås bli kvartersmark för 
bostäder. Det ligger 500 meter norr om 
Skara domkyrka, och begränsas av Skara 

Antagen av kommunfullmäktige den 21 juni 2004. 
Laga kraft den 21 juli 2004. 

Energi AB:s anläggningar i väster, Bro
gårdsvägen (väg 2616) i norr, Centrumbo
städer i öster och Fornbyn i söder. 

Översiktliga planeringsöverväganden 
Det finns knappast några översiktliga pla
ner som är relevanta i detta sammanhang. 
Vägverket Region Väst gjorde 1999 en 
vägutredning för ombyggnad av Brogårds
vägen till "boulevard" som del i en tänkt 
ringled runt Skara. Vägen föreslås få fyra 
körfält, mittremsa, cirkulationsplatser samt 
planskilda korsningar för gång- och cykel
trafik. Hastigheten skall dock även i fort
sättningen begränsas till 70 kmlh. Den 
skall enligt förslaget trädplanteras både i 
mittremsan och längs sidorna dvs få totalt 
tre trädrader. 

Gällande detaljplaner 
För planområdet och dess närmaste om
givning gäller följande detaljplaner. Plan
områdets nordvästra del är tidigare inte de
taljplanelagt. 
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Inom pianområdet: 
288 Stadsplan för kvarteret Abboten och Pre

laten, fastställd 24 januari 1985. 

Utanför planområdet: 
279 Stadsplan för kvarteren Mu~eet, Herrgår

den, Priorn mm, fastställd 19 mars 198 L 

Plan 288 innebär att marken mellan Skara 
Energi och Centrumbostäder får användas 
som idrottsområde medan Brogården 3: l är 
byggnadskvarter för "allmänt ändamål". 
Den del av Abboten 3 som ingår i pIanom
rådet rar inte bebyggas. Genomförandeti
den har gått ut för båda planerna. 

Tomtindelning 
För kvarteret Abboten gäller tomtindelning 
fastställd 17 juni 1965. Den saknar praktisk 
betydelse och skall upphävas. En tomtin
delning kan beskrivas som ett förslag till 
fastighetsindelning. 

Markägare 
Större delen av planområdet ägs direkt el
ler indirekt av Skara kbmmun~ Abboten 3 
ägs av det kommunala bostadsbolaget 
Centrurnbostäder medan Brogården 3: l ägs 
av Skara Energi AB. Planteringen 3:1 ägs 
av Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. 

Nuvarande markanvändning 
Byggnaden på den del av Brogården 3: l 
som ingår i planen ritades 1934 av Kungli
ga Vattenfallstyrelsens Kraftverksbyrå, 
Husbyggnadskontoret, för att inrymma bo
städer åt jourpersonal vid vad som då kal
lades Trollhätte Kraftverks sekundärsta
tion. Byggnaden byggdes som parhus i l Yz 
plan med träfasad och källare och hade två . ' 
lägenheter med entreer från var sin gavel. 
Den används sedan flera år av Skara Energi 
AB som kontors- och bostadshus, och om
ges aven relativt stor trädgård. 

På den del av Abboten 3 som ingår i plan
området finns populära odlingslotter för de 
boende. 
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Mellan Brogården 3: 1 och Abboten 3 finns 
en gräsbevuxen bollplan med måtten cirka 
50 x 100 meter. Under maj och september 
används planen av Djäkneskolan minst tre 
gånger per dag samt av friskolan Metis tio 
gånger per vecka. Dessutom används pla
nen för mer eller mindre spontant bollspel, 
bl a av boende i området. 

Marken väster om bollplanen och norr om 
Brogården 3: l används som betesmark. 
Genom hagen löper en 40 kV kraftledning. 

Längs Kaplansgatans södra sida finns inom 
pIanområdet cirka 20 parkeringsplatser 
som främst nyttjas av Centrumbostäders 
boende och besökare, men också av dem 
som använder bollplanen. 

Vegetation 
Inom pIanområdet finns ett antal mer eller 
mindre högvuxna träd. Ä ven om inga av 
dem är omistliga, kan de bli värdefulla in
slag j boendemilj ön om de bevaras. 

Grundförhållanden 
Någon separat grundundersökning har inte 
gjorts. Viss vägledning rar man aven un
dersökning som gjordes 1961 av del av 
kvarteret Abboten. Enligt den består mar
ken av "4 - 8 m moig lera vilande på O -
1.0 m sand och grus på fast botten av berg 
eller mycket hård morän. Med undantag a~ 
en 3.5 - 4 m ~ock, fast torrskorpa är leran 
halvfast - fast". 

Bollplanen anlades cirka 1960 varvid mar
ken mellan Skara Energi AB och Centrum
bostäder planades ut. 

Biltrafik 
Omedelbart norr om pIanområdet passerar 
den allmänna vägen 2626, Brogårdsvägen, 
med ca 4.200 fordon per dygn (årsdygns
trafik ådt) . 

PIanområdet nås idag från öster via Kani
kegatan eller från söder via Domprostega-
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tan. Fastigheten Brogården 3: I nås från 
väster via Sven AdolfNorlings gata. 

Gång- och cykeltrafik 
Den gång- och cykelväg som löper längs 
Fornbyns norra gräns är en mycket viktig 
länk i Skaras cykelvägnät. Den knyter 
samman stadens norra delar från Hindsbo 
och Vårdcentralen i väster till Katedralsko
lan och Skara berg i öster. 

Allmänna ledningar mm 
Huvudledningar för spi llvatten, vatten och 
dagvatten ligger innanför den skyddsvall 
som finns vid Brogårdsvägen. En allmän 
vattenledning följer gränsen mellan boll
planen och Brogården 3: l. 
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Befintliga allmänna ledningar 

Skäl för att upprätta detaljplan 

Centrumbostäder har anmält intresse för att 
köpa och bebygga del av marken mellan 
Skara Energi AB och kvaI1eret Abboten. 
Området är, som nämnts ovan, planlagt för 
idrott och s k "allmänt ändamål" och in
rymmer bl a en bollplan och en kontors
byggnad med stor trädgård. Bollplanen har 
relativt begränsad användning, och Skara 
Energi AB har inte behov av kontorsbygg
naden sedan det f d vattenverket byggts om 
till kontor. 
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F ör att skapa de byggrätter som efterfrågas 
behöver ny detaljplan upprättas . 

Ökat bostadsbehov 
Under de senaste åren har antalet lediga lä
genheter minskat avsevärt, och priset på 
småhus stigit. Det mesta tyder på att det 
finns en uppenbart behov av nya lägenlle
ter. 

Detaljplanens innebörd 

Program för området: Trädgårdsstaden 
Den traditionella svenska småstaden inne
håller många av våra mest uppskattade bo
stadsmiljöer. I början av 1900-talet använ
des äldre småstadsbebyggelse som föreb ild 
för ett stort antal stadsbyggnadsprojekt. 
Begreppet "trädgårdsstad" lanserades fö rst 
i England, men blev snabbt ett begrepp i 
stora delar av västvärlden. Begreppet bru
kar kärmetecknas av måttlig täthet, låga 
hus, trädgårdar samt traditionella gator, 
torg och platser. I de ursprungliga tankarna 
ingick även att minska skillnaderna mellan 
stad och land, och knyta samman dem till 
en ekologisk enhet. 

Som mål, eller program, för planområdet 
har miljö- och byggnadskontoret föreslagit 
att planering och byggande i princip skall 
följa de ideer som låg till grund för förra 
sekelskiftets trädgårdsstäder. I Skara repre
senteras de främst av bebyggelsen vid 
Gunnar Wennerbergsgatan och S:ta Anna
gatan. Detaljplanen skall styra gatornas ut
formning och läge samt byggnadernas stor
lek och placering, men inom dessa ramar 
både kan och bör bebyggelsen få ett relativt 
modernt formspråk. 

Den nya bebyggelsen 
Området skall bebyggas med mindre fler
bostadshus dvs fristående tvåvåningsbygg
nader med kanske 3 - 5 lägenheter vardera. 
Totalt bedöms området kunna inrymma 
mellan 40 och 45 lägenheter. För att för
säkra sig om att området rar en öppen ka
raktär, maJumeras huvudbyggnadernas 
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byggnadsarea till 250 m2 vilket är den yta 
en byggnad upptar på marken. Vidare skall 
taklutningen ligga mellan 18° och 33°. Hu
vudbyggnader skall ha lertegelfargade tak 
om inte miljö- och byggnadsnämnden , 
medger annat. Inom dessa ramar rar bygg-
nadernas utseende varieras, gärna med ett 
relativt modernt formspråk. 

Ett av Centrumbostäders (örslag: 
A TRIO Arkitekters tegelhus 

Garage och andra uthus som byggs i områ
det skall ha tydlig och gemensam karaktär 
av uthus, t ex med traditionell träpanel och 
rödfarg. Man bör und vika att ge uthusen 
samma kulör och karaktär som huvud
byggnaderna. 

En annan A TRIO-variant 
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Upplåtelseform 
Planen innebär inget hinder för olika upp
låtelseformer (äganderätt, bostadsrätt, hy
resrätt), inte heller for att området delas in i 
flera fastigheter med olika byggherrar och 
ägare. Tvärtom bör det bidra till en positiv 
variation om byggnaderna utformas och 
byggs av olika arkitekter respektive bygg
herrar. 

Brogården 3:1 

~~F~
'i~ I " ' . . . 

Den östra delen av fastigheten Brogården 
3: I överfors från Skara Energi AB till Ska
ra kommun för att bli en integrerad del av 
det nya bostadsområdet. 

Gator 
Domprostegatan forlängs västerut och 
norrut till en cirka 300 meter lång slinga 
genom området. Körbanan skall vara all
män plats dvs kommunal gata, men blir 
bara 5.5 meter bred. 
SEKTION genom 101\;l19.t& 

I S 2.0 " i 20 

B~rh""llll6d 
okOn ,.., f ... OOllelSlg ..... ,-

Principsektion genom gata inne i området 

Längs gatans yttersida finns en 3.5 meter 
bred zon som skall utgöra gemensamhets-
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anläggning för alleträd, parkeringsfickor 
och gångbana. Längs innersidan finns en 2 
meter bred zon som skall vara gemensam
hetsanläggning för alleträd, dessutom har 
kommunen rätt att använda marken som 
snöupplag. I praktiken innebäI det senare 
att häckar, staket och liknande måste place
ras två meter från gatan. 

Gatans södra och västra delar skall schak
tas ned, så att den ligger cirka en meter un
der Fornbyns och det befintliga bostadshu
sets nivå. Både för Fornbyn och den nya 
bebyggelsen är det angeläget att gatan 
kommer att ligga relativt lågt. Överskotts
massorna används till att förlänga skydds
vallen mot Brogårdsvägen och kraftled
mngen. 

SEKTION genom gatan vid Forn byn 

IlIornrnancJe 11rukI)IJ~ 
IkOt • • ~ 'as~IUg"'" 
_U~ 

. SerntullOr • 

-I 
I i ,., 

Principsektion genom galan norr om Fornbyn 

Parkering 
Parkeringsbehovet i området tillgodoses på 
olika sätt. Längs gatan får det finnas par
keringsfickor, framför allt för tilWillig par
kering och angöring. Garage eller carportar 
byggs på många ställen i området, och am
bitionen är att varje lägenhet får tillgång 
till egen garage- eller parkepingsplats i an
slutning till entren. 

Närmast Brogårdsvägen finns möjlighet att 
anordna gemensamma bil uppställnings
platser, garage eller ear-portar för dem som 
behöver plats för ytterligare bil, släpkärra, 
husvagn, båt eller liknande; kanske även 
extra lägenbetsförråd. 
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Fornbyn 

Nuvarande parkeringsplatser norr om 
Fornbyn försvinner. De som använder dem 
idag, förutsättes kunna använda parker
ingsplatserna längs Domprostegatan. 

Biltrafik tiII området 
Förslaget innebär att pianområdet nås med 
bil från sydost. Trafik från öster kommer 
främst att använda Kanikegatan medan tra
fik från Tullportagatan i söder viker in på 
Domprostegatan omedelbart efter bron 
över Drysan. 

Gång- och cykeltrafik 
Fotgängare och cyklister når området via 
de cykel vägar och gator som finns redan 
idag. För att från Skara centrum nå områ
det, kommer många troligen att använda 
den enkla gång- och cykelväg som finns 
väster om Västergötlands Museum. Vägen 
är idag en ganska smal grusväg, som an
vänds relativt lite. Både beläggning, 
sträckning och belysning behöver förbätt
ras när det nya området blir bebyggt. 

Den nya gatan kommer att ha blandad tra
fik dvs både bil- och cykel trafik. För fot
gängare byggs en gångväg omedelbart 
utanför Fornbyns staket. 

Skyddsvall mot Brogårdsvägen 
Trafiken på Brogårdsvägen påverkas inte. 
Däremot måste man ta hänsyn till de stör
ningar som trafiken på väg 2816 ger. Nu
varande skyddsvall förlängs västerut, och 
parallellt med högspänningsledningen fram 
till Skara Energi AB:s anläggningar. Val
lens höjd skall ligga minst två meter över 
körbanan på Brogårdsvägen. 

Utemiljön 
Området skall få en påtagligt "grön" karak
tär dvs med relativt omfattande busk-och 
trädplanteringar av hög kvalite. Planbe
stämmelserna föreskriver att alleträd skall 
finnas med inbördes avstånd av högst 15 
meter. Alleträden bör utgöras av blom
mande och vackra fruktträd, kanske med 
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olika trädslag längs de fyra sidorna i den 
kvadrat som gatan bildar. 

Vision: Fruktträdsplanterad gata 

Den trädrad som planteras omedelbart 
utanför Fornbyns område, i slänten längs 
ge-vägens södra sida, ingår i den gröna 
bakgrundsfond som på sikt skapas för 
Fornbyns bebyggelse och miljöer. Vid val 
av trädslag bör man välja "traditionella" 
trädslag som var naturligt förekommande 
under den tid Fornbyn representerar. 

Ä ven om det inte styrs: av detaljplanen, är 
det mycket angeläget att i utemiljön tydligt 
skilja på offentlig, halvoffentlig och privat 
yta. Detta upplevs som en mycket positiv 
egenskap bl a hos de s k trädgårdsstäderna. 
Den som vistas och rör sig i området skall 
tydligt uppleva när han eller hon förflyttar 
sig från den allmänna gatan till en halvof
fentlig miljö dvs kvart~rsmarken, eller till 
en helt privat tomtplats. Gränser kan mar
keras på många olika sätt t ex med buskar, 
häckar, staket grindar och grindstolpar. 

Mellan skyddsvallen och bebyggelsen finns 
ett 30 - 40 meter brett område som inte far 
bebyggas med bostadshus.' Hur området 
skall användas avgörs lämpligen av fastig
hetsägare och boende gemensamt. Tänkba
ra användningsområden är odlingslotter, 
bollplan, lekplats eller parkOlmåde. 

Odlingslotter 
Dagens odlingslotter norr om infarten till 
området ligger på Centrumbostäders mark, 
och är mycket uppskattade av de boende. 
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Marken rar bebyggas på samma sätt som 
området i övrigt, men bara om och när fas
tighetsägaren och de boende så önskar. En 
tänkbar strategi kan vara att anlägga ett 
nytt område för odlingslotter innanför 
skyddsvallen, dit odlingarna efter hand 
flyttas. De nuvarande odlingslotterna be
byggs då först efter ett antal år. 

Högspänningsledning 
Planen utgår från att 40 kV-ledningen un
der överskådlig tid finns kvar som luftled
ning. En preliminär uppskattning är att det 
skulle kosta mellan en halv och en miljon 
kronor att gräva ner ledningen vilket be
döms alltför dyrbart. 

Enligt starkströmsföreskrifterna krävs ett 
byggnadsfritt avstånd på endast fem meter 
från en 40 kV-ledning. Men med hänsyn 
till osäkerheten kring effekterna av elek
tromagnetiska falt bör avståndet till bostä
der vara betydligt större. Den "försiktig
hetsprincip" som bör tillämpas innebär att 
det elektromagnetiska faltets styrka inte får 
överstiga 0.4 IlT (mikrotesla). Läs mer un
der rubriken "Planens hälsokonsekvenser" 
nedan. 

För att minska den visuella upplevelsen av 
ledningen bör skyddsvallens insida plante
ras med träd vars kronor del vis kommer att 
dölja ledningen och utgöra visuell av
gränsning av bostadsområdet. 

Varken högspänningsledning eller trans
formatorstation kommer, enligt Skara 
Energi AB, att framkalla störningar för ra
dio, TV el likn. Om så ändå sker, beror det 
på något tekniskt fel som skall åtgärdas. 

Risken att sådana fel uppkommer är f ö 
större i hemmets apparater än i högspän
ningsanläggningarna. 

Dagvatten 
Dagvattnet från området leds i huvudsak 
norrut, till befintliga dagvattenledningar 
längs Brogårdsvägen. De befintliga led-
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ningarna behöver förstärkas så att skydds
vallen kan byggas över dem. 

Vid häftiga skyfall finns en viss risk att 
regnvatten samlas i det lägst belägna om
rådet i nordväst. För att helt försäkra sig 
mot översvämningar bör en vatten trumma 
byggas genom den nya vallen. 

Övrig teknisk försörj ning 
Byggnaderna kommer att värmas med 
fj ärrvärme. 

Fastighetsreglering 

Planen förutsätter att del av Brogården 3: l, 
del av Abboten 3 samt del av Planteringen 
3: l överförs till exploateringsområdet. Läs 
mer igenomförandebeskrivningen. 

Domprostebyn 

Namnet Domprostebyn är ett arbetsnamn, 
från miljö- och byggnadskontoret. Förslag 
till alternativa namn mottas gärna under 
planarbetet. Bakgrunden till namnet är att 
Domprostegården, med rötter i medeltiden, 
ligger strax söder om planområdet liksom 
fastigheten Domprostegården l: l. Benäm
ningen "by" far i detta sammanhang be
skriva en liten och gles, men ändå väl 
sammanhållen husgrupp. 

Planens miljökonsekvenser 

Sedan många år har kommunen och Väs
tergötlands museum hävdat att planeringen 
skall värna om de utblickar besökare har 
från Fornbyn mot jordbrukslandskapet och 
Skarabergsåsen. Värdet av detta har emel
lertid ifrågasatts. Utblickarna störs nämli
gen av Brogårdsvägen, kraftledningarna 
och Centrumbostäder. Det films ett annat 
synsätt nämligen att Fornbyn behöver skär
mas av från omgivningen, främst i nordost 
och öster. Centnunbostäders moderna be
byggelse utgör ingen bra fond för det gam-
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la missionshuset och de nordöstra delarna 
av Fornbyn. 

Planförslaget innebär att utblickarna skärs 
av. Ändå bedöms bebyggelsen bli positiv 
för Fornbyn. Den ger skydd både mot tra
fikbuIIer och nordanvindar. Rätt utformad 
kan den förstärka den positiva upp leve Isen 
av Fornbyn, och ge en känsla av att Forn
byn ingår i ett större och naturligt sam
manhang. 

I övrigt bedöms bebyggelsen inte ge några 
nämnvärda miljökonsekvenser. 

Planens hälsokonsekvenser 

TrafikbuIIer från Brogårdsvägen 
Gällande gränsvärden för trafikbuller inne
bär att bullernivån (ekvivalent dygnsme
del värde) vid nyplanering av områden med 
bostäder inte skall överstiga 55 dBA utom
hus och 30 dBA inomhus. 

Den buIIerberäkning som tillhör pianhand
lingarna visar att bullervärdena inte kom
mer att överstiga 42 dBA utomhus eller 23 
dBA inomhus, vilket med mycket god mar
ginal ligger under de ovan nämnda gräns
värdena. 

Ökad trafik på lokalgatorna 
En följd av den nya bebyggelsen är att tra
fiken kommer att öka framför aIIt på Dom
prostegatan och Kanikegatan. Antalet lä
genheter som nås från Domprostegatan -
Kanikegatan ökar från cirka 15 O till cirka 
200, vilket antas innebära att trafiken på 
gatorna ökar i motsvarande grad dvs cirka 
30 %. Detta bedöms vara fullt godtagbart 
eftersom gatans trafikbelastning relativt 
sett är låg. 

Elektromagnetiska fält 
Växlande elektromagnetiska fait bildas 
kring kraftledningar, transformatorer och 
allt som drivs med växelström. Magnetfalt 
passerar obehindrat genom väggar och tak. 
Man har länge diskuterat eventuella hälso-
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risker vid långvarig exponering för lågfre
kventa elektriska och magnetiska falt. Far
hågorna har gällt cancer, fosterskador och 
så kallad elöverkänslighet, men forskning
en har inte kunnat ge svar om hur levande 
varelser påverkas. I 

Tills vidare rekommenderar Länsstyrelsen, 
Socialstyrelsen m fl myndigheter en försik
tighetsprincip som innebär att det elektro
magnetiska faltets styrka inte skall översti
ga 0.4 !-IT (mikrotesla) i bostäder. Det be
tyder att avståndet till närmaste bostad från 
ledningen eller transfonllutorstationen inte 
får understiga 10 - 15 meter. 

Detaljplanen medger att bostadshus byggs 
25 meter från ledningen, men det närmaste 
bostadshuset kommer sannolikt att ligga 
cirka 35 meter från ledningen. Inte heller 
trädgårdarna kommer att utsättas för mag
netfalt över 0.4 !-IT, möjligen med undantag 
av vallens krön. Slutsatsen blir att förslaget 
med mycket god marginal ligger under för
siktighetsprincipens riktvärde. , 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 5 februari 
och reviderad den 29 mars 2004. Revide
ringens innebörd framgår av sarnrådsredo
görelsen. 

~~t,Hs·~~~n~~~~Wj 
stadsarkitekt planarkitekt 
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9 8373 
Detaljplan för 

"Domprostebyn" (bostäder norr om Fombyn) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planen skall i ett attraktivt och centralt läge 
ge förutsättningar för 40 - 45 nya lägenhe
ter i en trädgårdsstadsliknande miljö. 

Planfårfarande 

Planen hanteras med normalt förfarande 
vilket betyder att planarbetet sker i två 
steg: 
l. Samrådsskede 
2. Utställningsskede 
Ambitionen är att planen antas av Skara 
kommunfullmäktige redan den 7 juni 2004, 
men det förutsätter att både miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsens 
arbetsutskott kan hålla extra sammanträ
den. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden, som regleras i be
stämmelserna, är fem år trån den dag pla
nen vunni t laga kraft. 

Ansvars- & kostnadsfördelning 

Skara kommun, genom telmiska kontoret 
och Skara Energi AB, har huvudansvaret 
för utbyggnad av områdets infrastruktur 
dvs gator, belysning, skydd~vall , allmänna 
ledningar mm. Även alleträd bör planteras 
innan marken säljs. 

Fastighetsbildning mm 

Planen förutsätter att del av Brogården 3: I, 
del av Abboten 3, del av Domprostegården 
l: l samt del av Planteringen 3: l överförs 
till exploateringsområdet. 

Antagen av kommunfullmäktige den 21 j uni 2004. 
Laga kraft den 21 juli 2004. 

Samtliga fastigheter inom med B beteck
nad mark skall ingå i samfallighet eller 
samfalligheter som ansvarar för skötsel och 
vidmakthållande av: 
l. Infartsväg på mark som betecknas gl på 

plankartan. 
2. Alleträd inom mark som betecknas g2 

och g3 på plankartan. 
3. Gångväg inom mark som betecknas g2 

på plankartan. 
4. Infartsväg till, samt eventuella parker

ingsplatser, carportar, garage, förråd etc 
på mark som betecknas med kors på 
plankartan. 

5. Kvartersmarken omedelbart söder om 
området betecknat SKYDD vid Bro
gårdsvägen (se nedan). 

Mark som förvaltas 

Gatunamn 

Gatan i området betraktas som en förläng
ning av Domprostegatan, och får alltså 
samma namn. 

Kvartersnamn 

PIanområdets yttre kvarter utgör en utök
ning av kvarteret Abboten, och kommer så-
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ledes att ha samma kvartersnamn. Det nya, 
inre kvarteret föreslås heta "Abbedissan". 

Underskrift 
, 

Detaljplanen är upprättad den 5 februari 
och reviderad den 29 mars 2004. 

stadsarkitekt planarkitekt 
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