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DET ALJPLAN FÖR 

Mariebergsskolan (Vallen 2 mm) 
I SKARA TÄTORT. SKARA KOMMUN 
UPPRÄTTAD DEN 4 SEPTEMBER OCH REVIDERAD DEN 1 NOVEMBER 2006 

ÖSTEN ANDERSSON 
ST AD SA RKITEK T 

Planbes t ämmelser 

ERIK WESTLIN 
PLANARKITEKT 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckn ingar. Där beteckning saknas gäller 
bestämmelsen inom hel a planområdet . Endast angiven användning och utformning är tillåten. 

GRÄNSBETECK~NGAR 

----- Linje ritad 3 mm utanför planområdets gräns. 
Användningsgräns . 

-------- Egenskapsgräns. 

MARKANV ÄNDNING 

Allmän plats : 

I LOKAL~A-T-A----' Lokaltrafik. 

Gång- och cykelväg. IGC-vÄ~=~ 
I G(-V Ä~ 1:....-----, Gång- och cykelväg. Därutöver kan medges sådan distributionstrafik 

som är förenlig med god boendemiljö och god trafiksäkerhet . 
Kvartersmark: 

Bostäder. 

Skola. 

Transformatorst ation. 

UTFORMNING AV ALLMÄN PLA TS 

+000.0 Föreskriven höjd över nollplanet. 

UTNYTTJANDEGRAD 

Av fastighets area får högst 30 % bebyggas. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS SES YGGANDE 

r ...... ~~ ...... 'J 
•• • • • • o ••• • • •• • .. , . . . . .. . .... . . Marken f år inte bebyggas . 

I u I Marken skall vara t illgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

MARKENS ANORDNANDE 

~p-- e--+tq Körbar utfart får inte anordnas. 

PLACERING OCH UTFORMNING 

Högsta byggnadshöjd i meter. 

Högsta totalhöjd i meter. 
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Inom en area all högst 200 m får byggnads totalhöjd uppgå till högst 
13.0 meter. 

ADMINISTRA TIV BES T ÄMMELSE 

Genomförandetiden slutar fem år från den dag planen vunnit laga kraft. 

Tomtindelning fastställd den 10 april 1972 upphör att gälla i den del som ingår i planområdet . 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digit ala primärkarta i skala 1:1000, 

Utdrag ur gällande detaljplan ingår i planbeskrivningen. 

Antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2007. 
Laga kraft den 26 mars 2007. KOPIANS LiKHET 

MED ORIGINALET 

~'L 
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Detaljplan för 

Mariebergsskolan (Vallen 2 mm) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlin ar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en 
plankarta med bestämmelser och illustrations
plan samt en genomförandebeskrivn ing. Till 
detaljp lanen hör en samrådsredogörelse samt 
en fa stighetsförteckning. 

Planens s f te . 

Detaljplanen skall ge de planmässiga förut
sättningarna för en nästan helt ny skola där 
Mariebergsskolan ligger idag. Endast en mind
re del av dagens skola behålls. 

'Förutsättnin ar 

PlalJområdelS läge 

Läge och omfattning 
Planområdet ligger i den västra delen av Skara 
och omfattar c irka 2 hektar. 

Markägare 
Hela planområdet ägs av Skara kommun. 

Översiktlig plan 
Det finns ingen översiktlig plan som har bety
delse i detta sammanhang. 

Antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2007. 
Laga kraft den 26 mars 2007. 

Gällande detaljplaner 
För planområdet och dess omgivning gäller de 
detaljplaner som framgår av följande karta och 
förteckning. 
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Gällal/de detaljplaner 

Inom planområdet: 
209 Stadsplan för kvarteren Valhall och 

Verdandi mm, fa stställd 28/6 1966. 
235 Stadsplan för kvarteret Vallen mm, 

fastställd 1 711 1 1971. 
359 Detaljplan för ny angöring vid Marie-

bergsskoIan, lagakraftvunnen 23/7 
1999. 

Utanför planområdet: 
192 Stadsplan för delar av Hindsberg mm, 

faststä lld 2811 l 1964. 

Enligt plan 235 får större delen av pIanområ
det användas för " Allmänt ändamål". Byggna
der får ha högst två våningar och högsta tillåt
na byggnadshöjd (motsvarar ungefar fasad
höjd) 7.6 meter. Förminskat utdrag ur plan 235 
finns som bilaga till beskrivningen, se sid 5. 

Topografi och vegetation 
Planområdet är relativt plant men ändå med 
vissa nivåskillnader. Framför allt ligger dess 
västra del något lägre än fastigheten i övrigt. 

MARIEBERGSSKOLAN 



Nuvarande bebyggelse och verksamhet 
Mariebergsskolan etablerades i slutet av 1960-
talet i samband med att Skaras västra stadsde
lar byggdes ut. 

På den fastighet som ingår i planområdet finns 
skola F-6 (sexåringar samt klass l till 6) samt 
fOrskolan Montessori for barn från 3 till 5 år. 
Dessutom finns mottagningskök med matsal, 
idrottshall med omklädningsutrymmen, textil
och träslöjdslokaler samt personal- och admi
nistrationslokaler. 

Dagens skola består av tre byggnader, se kar
tan ovan: 
A. Den s k Lågdelen är en T -formad enplans

byggnad från 1968. Dess östra del fick 
1995 en helt ny takkonstruktion och venti
lationsanläggning, samt kompletterades 
med en barack liknande byggnad i söder. 

B. Högdelen är en tvåvåningsbyggnad från 
1972, sammanbyggd med en envånings 
paviljongbyggnad från 1997. 
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C. Byggnad C är en fristående enkel pavil
jongbyggnad for trä- och textilslöjd, byggd 
1995 . 

Inom planområdet finns också en relativt stor 
transformatorbyggnad i tegel från 1960-talet. 

GrundIörhållauden 
Någon grundundersökning har inte gjorts i det
ta sammanhang. Viss vägledning kan man få 
aven översiktlig grundundersökning som 
gjordes 1968 for fastigheten Valhall 4 ome
delbart söder om planområdet. Enligt den be
står marken av 3 - 12 m överkonsoliderad lera 
som vilar på fast underlag, troligen morän och 
berg. Lerlagrets tjocklek varierar kraftigt vilket 
kan innebära viss risk att stöta på berg i detta 
område. Andra erfarenheter har bekräftat detta. 

r nom området finns inga kända fornlämninga r. 

Trafik 
Den enda lämpliga infarten for biltrafik till 
Mariebergsskolan är från Hindsbogatan i 
nordost. Det forekommer att bilister kör in på 
bostadsgatorna norr om skolan, framfor allt 
Hökaregatan, for att hämta och lämna skolbarn 
men det är ur trafiksäkerhetssynpunkt olämp
ligt och bör på olika sätt motverkas. 

Skolan har ett ur trafiksäkerhetssynpunkt rela
tivt gynnsamt läge. Fotgängare och cyklister 
når skolan via ett nät av gång- och cykelvägar. 
Många skolbarn kommer österifrån längs 
Hindsbogatan, och enligt beslut i kommun
fullmäktige skall en separat gång- och cykel
väg byggas här (läs mer nedan). I söder, väster 
och norr omges skolområdet av gång- och cy
kelvägar som i sin tur nås från ett stort antal 
lokalgator och cykelvägar i stadsdelen. Genom 
kvarteret Valhall finns en gång- och cykelväg 
från Valhallagatan. 

MARIEBERGSSKOLAN 



Allmänna ledningar 
Läget för de allmänna ledningarna inom plan
området framgår av följande karta. 

----\ 
\-- -
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_,_, __ Tele ____ Villthn 

_____ El Spill uti en 

-- -- - Fjärtvärme - - - - - DagnIten 

Varför behövs detal"plan? 

Ar 2003 tillsattes en arbetsgrupp som fick i 
uppdrag att redovisa tre alternativ för hur Ska
ra kommuns behov av lokaler skulle kunna 
tillgodoses i framtiden. J uppdraget ingick 
framför allt att analysera barn- och utbild
ningsnämndens behov av förskolor och sko lor. 

Detta ledde till att kommunen an litade White 
Ark itekter AB som tog fram ett beslutsunder
lag i form aven s k lokal utredning. Utredning
en innehåller behovsanalys, verksamhets- och 
lokalanalys, tekni sk statusbedömning samt ett 
antal handlingsalternativ . 

Vid analys av Mariebergsskolan konstaterade 
man bl a att gällande skolplaners pedagogiska 
krav inte kan tillgodoses i dagens lokaler. Av
skiljbara grupprum saknas, liksom arbetsrum 
för lärare. Det minskande elevantalet skulle 
visserligen kunna ge utrymme för att anpassa 
skolan till nya krav, men man konstaterade 
också att skolan var i dåligt tekniskt skick. 
Omfattande ombyggnadsåtgärder bedömdes 
nödvändiga såsom förbättrad värmeisolering i 
golv, byte av värme- och ventilationsanlägg
ning, nya invändiga ytskikt, fönsterrenovering, 
anslutning till fjärrvärme mm. Ventilationsan
läggningen i högdelen är mycket dålig. Slut
satsen blev att nybyggnad rekommenderades. 

Med detta som underlag beslutade kommun
fullmäktige den 13 juni 2005 (§ 70) att avsätta 
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59 miljoner kronor (Mkr) för nyproduktion av 
Mariebergsskolan år 2007 - 2008. Invester
ingsbeloppet avsåg samtliga kostnader för 
markarbeten, produktion och inventarier. 

Tekniska kontoret begärde i oktober 2006 att 
investeringsramen skulle ökas till 75 Mkr, en 
siffra som senare reducerades till 67 Mkr (ex
klusive utökad gymnastiksal mm). Ambitionen 
är att beslut om investeringen tas den 15 no
vember. 

Den nya Mariebergsskolan förutsätter att da
gens skolområde utökas cirka 50 meter österut. 
Skälen för detta har i huvudsak varit följande. 
I. Man vill behålla lågdelens västra del, med 

gymnastiksal och matsal , och bygga till 
den mot öster. Tillbyggnaden ska ll bl a in
nehålla en rymlig entrehall. 

2. Man vill skapa ett rymligt och välkomnan
de entre-, parkerings- och angöringsområ
de i nordost. 

3. Man vill behålla högdelen så länge som 
möjligt, så att skolverksamheten kan pågå 
samtidigt som de nya lokalerna byggs. 

4 . Behovet av ytor på Skaravallen bedöms ha 
minskat i och med att mycket av fotbolls
och friidrottsverksamheten koncentrerats 
till Vilanområdet. 

Drygt 5.000 m2 av Skaravallens idrottsplats tas 
i anspråk. Enligt gällande detaljplan, fastställd 
28/6 1966, får denna mark endast användas för 
"idrottsändamål". Detta är det huvudsakliga 
skälet till att ny detaljplan måste upprättas. 

Planens innebörd 

Planen innebär i huvudsak följande ändringar, 
jämfÖr! med gällande detaljplaner. 
l. Cirka 5.000 m2 av Skaravallen tas i an

språk som skolområde. 
2. Den äldre, numera olämpliga formulering

en "allmänt ändamål" ersätts av det idag 
rekommenderade begreppet "skola" . 

3. Högsta tillåtna byggnadshöjd (totalhöjd) 
precIseras. 

4. Högsta tillåtna exploateringsgrad anges. 
5. Rätten att lösa in en mindre del av fastig

heten Fasanen 7 utgår. 

Bebyggelse och stadsbild 
Detaljplanen innehåller, liksom 1971 års plan, 
en ganska generell och flexibel byggrätt. Det 
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betyder att planen inte i detalj anger hur skol
byggnaderna skall placeras eller utfonnas. Det 
som regleras är framfOr allt högsta tillåtna höjd 
samt hur stor del av fastigheten får bebyggas. 
För vissa delar av fastigheten anges uttryckli
gen att marken inte får bebyggas, framför allt 
vid den planerade infarten och parkeringen i 
nordost. 

lllustrationsplanen och bilden ovan visar det 
förslag som för närvarande är aktuellt . Detalj
planen utgör inget hinder fOr att byggnaderna 
placeras på annat sätt. Planen innebär också an 
skolan kan kompletteras med ytterligare bygg
nader i framtiden. Byggrätt finns t ex för att 
utöka gymnastiksalen mot norr samt att be
bygga del av nuvarande Skaravallen. Den 
högsta tillåtna exploateringsgraden får dock 
inte överskridas, se nedan. 

Stadsbilden i denna del av Skara är inte käns
lig i den meningen att den inte tål förändring
ar, snarare tvärtom. Den nya skolan behöver 
inte underordna sig områdets nuvarande karak
tär. Det bör vara positivt om den idag ganska 
anonyma bostadsbebyggelsen kompletteras 
med en skolbyggnad och en utemiljö som i po
sitiv mening avviker från omgivningen. 

Planen medger därför att skolbyggnaderna får 
bli relativt höga. Den högsta tillåtna "totalhöj
den" sätts till 12.0 meter vilket i praktiken in
nebär att byggnaderna kan inrymma två rymli
ga våningar fOr skolverksamhet samt ytterliga
re nästan en våning för ventilation och liknan
de. Inom en begränsad del får totalhöjden upp
gå till 13.0 meter. Som jämfOrelse har trevå
ningshusen i kvarteret Valhall, söder om sko
lan, ungefar samma höjd. Siffran kan också 
jämfOras med gällande plan som medgav 7.6 
meters "byggnadshöjd", ett begrepp som unge
far motsvarar fasadens höjd, inte totalhöjden. 

Totalhöjden 12.0 meter medges inom en be
gränsad del av fastigheten. I skolområdets 
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västra delar får den högsta tillåtna totalhöjden 
inte överstiga 8.0 meter. 

Högst 30 % av skolfastigheten får bebyggas 
dvs byggnadsarean får inte uppgå till mer än 
30 % av fastighetens area. Det är en garanti för 
att det på fastigheten kommer att finnas till
räckligt stort utrymme för lek och utevistelse. 

Skolgård och utemiljö 
Detaljplanen reglerar inte hur friytorna inom 
skolområdet skall disponeras, planteras eller 
användas. Ett preliminärt förslag till "skol
gård" har utarbetats parallellt med planarbetet, 
och visas i illustrationsplanen. 

Biltrafik 
Planen innebär inga större förändringar för bil
trafiken till och från skolan. Liksom i dag 
kommer skolans enda infart att vara från 
Hindsbogatan i nordost. Ambitionen är att 
skapa ett rymligt område för angöring och par
kering så som framgår av illlustrationsplanen. 

Gång- och cykeItrafik 
Planen innebär inga nämnvärda förändringar 
för gång- och cykel trafiken till eller i anslut
ning till skolan. Nuvarande gång- och cykelvä
gar kommer att finnas kvar. Dessutom skall, 
enligt beslut i kommunfullmäktige, en separat, 
dubbel riktad gång- och cykelväg byggas längs 
Hindsbogatans södra sida, från Gunnar Wen
nerbergsgatan i öster till Garvaregatan i väster. 

Fasanen 7 
I en detaljplan från 1999 fick kommunen rätt 
att lösa in en mindre del av bostadsfastigheten 
Fasanen 7. Avsikten var att skapa utrymme för 
viss distributionstrafik via Hökaregatan. Den
na rättighet tas nu bort eftersom den inte 
kommer att behövas. 

Teknisk försörjning 
Beroende på hur den nya skolan placeras och 
utformas kan kablar behöva flyttas på ett par 
ställen: 
1. I den nuvarande gränsen mellan skolområ

det och Skaravallen ligger en högspän
ningskabel som kan behöva läggas om. 

2. Längs skolområdets norra gräns ligger en 
högspänningskabel som kan behövs flyttas 
om gymnastiksalen byggs till mot norr. 

3 . Även en telekabel kan behöva flyttas om 
gymnastiksalen byggs till mot norr. 

MARIEBERGSSKOLAN 



Kablarnas läge måste preciseras i samband 
med byggprojekteringen. Se även genomfå
randebeskrivningen. 

Mil"ö- och hölsokonsekvenser 

I relation tiII gällande detaljplan bedöms pla
nen inte få några nämnbara miljö- eller hälso
konsekvenser. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 4 september och 
reviderad den I november 2006. Revidering-
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7 B382 
Detaljplan för 

Mariebergsskolan (Vallen 2 mm) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Antagen av kommunfullmäktige 
den 26 februari 2007. 

Genomförandebeskrivning Laga kraft den 26 mars 2007. 

Planens s f te 

Planens huvudsyfte är att ge de planmässiga 
fOrutsättningarna fOr en nästan helt ny skola 
där Mariebergsskolan ligger idag. 

Handlä nin 

Planen hanteras med nonnalt förfarande vi lket 
betyder att planarbetet sker i två steg: 
I . Samrådsskede 
2. Utställningsskede 

Ambitionen är att planen godkänns av miljö
och byggnadsnämnden den Il december 2006 
och antas av kommunfullmäktige den 26 feb
ruari 2007. Byggstart är beräknad till mars 
2007 för att skolan skall kunna stå klar höst
terminen 2008. 

Fasti hetsbildnin 

Planen förutsätter att cirka 5.000 m2 av fast ig
heten Marieberg 2: I (Skaravallen) överfOrs till 
fastigheten Vallen 2. 

Kommunens rätt att lösa in en mindre del av 
bostadsfastigheten Fasanen 7 utgår. 

Ansvar för enomförande 

Skara kommun har, genom tekniska kontoret, 
ansvaret för att genomföra projektet dvs skapa 
den nya skolan och iordningställa dess omgiv
ningar. Arbetet sker naturligtvis i nära samar
bete med barn- och utbildningsnämnden och 
Mariebergsskolans personal. 

Särskild uppmärksamhet krävs beträffande de 
el- och telekablar som kan beröras av skolbyg
get. Exploatören ansvarar för att ledningarnas 
exakta läge fastläggs . 

Kostnaderna för eventuell flyttning av el- eller 
telekablar fOrdelas med stöd av avtal och upp-

görelser som sedan tidigare gäller mellan Ska
ra Energi AB, TeliaSonera och Skara kommun. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid, som regleras i be
stämmelserna, är fem år från den dag planen 
vunnit laga kraft. Den har i detta sammanhang 
mycket liten betydelse. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 4 september och 
reviderad den l november 06. 

~ill--. C; A {Oii _______ ,/ 
~rsson Erik Westlin 

stadsarkitekt planarkitekt 
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