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Detaljplan för 

Antagen av Samhöllsbyggnadsnämnden 
den 25 januari 2010. 
Laga kraft den 26 februari 2010. 

B 391 

Ny infart till Furuskogens industriområde 
i Skara tätort, Skara kommun, Västra Götalands län 

Planbeskrivning 

Handlin ar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en 
plankarta med bestämmelser samt en genomfö
randebeskrivning. Till planen hör en fastig
hetsförteckning. 

Sammanfattnin 

Detaljplanen ger planmässiga förutsättningar 
for en ny infart till västra delen av Furusko
gens industriområde. Dagens infart mot Julas 
centrallager, Julagatan upphör att vara kom
munal gata. En tidigare planlagd men ej byggd, 
väst-östlig gata utgår och blir del av industri
kvarteret. 

Förutsättnin ar 

Planområdets läge och omfattning 
Planen omfattar cirka 50 ha av den nordöstra 
delen av Furuskogens industriområde i västra 
Skara. I planområdet ingår även del av den 
allmänna vägen nr 2637. 

NYB 

Furu~kogen 

Furuskogen 

Planområdets läge och omfattning 

Markägare 
I stort sett hela planområdet ägs av Skara 
kommun. 

Gällande detaljplan 
För planområdet gäller de detaljplaner som 
framgår av följande karta och beskrivning. 

6319 

Gällande detaljplaner 

B208 Stg 482, 488 m fl och delar av kvarteret 
Oxen mm. fastställd 8 juni 1966 

B237 Utvidgning av Nyboholmsområdet, 
fastställd 26 april 1972 

B319 Furuskogens industriområde. lagakraft
vunnen 12 mars 1991 

B371 Del av Furuskogens industriområde, la
gakraftvunnen 2 december 2003 

Enligt plan B3 19 och B371 ska infarten till Fu
ruskogens industriområde gå via nuvarande Ju
lagatan och vidare västerut, norr om Julas 
centrallager. Planerna B208 och B237 har ing
en nämnvärd betydelse i detta sammanhang. 

Planerin sförutsättnin ar 

Nuvarande markanvändning 
Östra delen av planområdet utgörs av brukad 
åkermark medan den västra delen är skogs
mark, nyligen avverkad. Genom områdets nor
ra del löper väg 2637. Till den ansluter Julaga
tan. utfarten från Julas centrallager. Öster om 
Julagatan finns en skyddsvall. I övrigt är hela 
området i stort sett plant. 

Infart Furuskogen 



GrundfOrhållanden 
1990 gjordes en översiktlig geoteknisk under
sökning inför bygget av centrallagret. Marken 
visade sig under ytskiktet bestå av si l! (0.2 -
0.5 m) och därunder lera. Fast botten påträffa
des på mellan 1.8 och 10.2 meters djup. 

Fornlämningar 
Några fasta fornlämningar är inte kända inom 
området. Om fornlämning ändå påträffas under 
grävn ing eller annat arbete, ska arbetet ome
delbart avbrytas och förhå llandet anmälas till 
länsstyre lsen (ku ltunninneslagen 2: I O). 

Trafik 
Genom planområdets norra de l löper den a ll 
männa vägen nr 2637, som från Skara leder 
västerut mot Gröneskog och Ardala mm. Från 
denna leder Julagatan, som är en kommuna l 
gata. söderut mOl Julas centrallager. 

Öster om Julagatans anslutning är väg 2637 
cirka 7.5 meter bred medan den västerut endast 
är cirka 4 meter bred. med mötesplatser. 

Allmänna ledningar och kablar 
En a llm än vattenledning ligger i Julagatan. 

Övriga planeringsf6rutsättningar 
Beträffande övriga planeringsförutsättn ingar 
för Furuskogens industriområde hänvisas till 
1991 års detaljplan. 

Skäl för att u rätta detal'plan 

G & K Blanks Fastigheter AB har den 13 ok
lober 2009 skriftligen begärt att under våren 
20 I O få utnyttja optionsrätten enligt det op
tionsavtal som träffats mellan Skara komm un 
oc h Jula Finans AB den 21 april 2004. För att 
kunna utnyttja optionsrätten krävs ny detalj 
plan. vilket också anges i avtalet. 

Det bakomliggande syftet är att möj liggöra t il l
byggnad av centrallagret mot norr. 

Detaljplanens innebörd 

Ny infart 
Deta ljp lanen ska skapa de planmässiga förut
sättningarna för en ny infart till västra delen av 
Furuskogens industriområde. cirka 250 meter 
väster om infarten till Julas Centrallager. Da
gens infart mot centrallagret (Julagatan) upp-
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hör att vara kommunal gata, oc h kommer att 
ingå i industrikvarteret. Ä ven den tidigare 
plan lagda, väst-östliga gatan (del av Kalk
stensgatan) utgår och blir del av industrikvarte
ret. Därför behövs en ny planl agd infart till in
dustriområdets västra delar. 

Den nya infarten ges samma standard som Ju
lagatan dvs 8.5 m bred körbana och 1.75 breda 
sidoremsor. Gatuutrymmets bredd blir totalt 
12.0m. 

Utfarten komm er att ligga i en innerkurva på 
väg 2637 vilket gör att man måste ägna sikt
fö rhållandena särskild omsorg. Kurvradien på 
väg 2637 är så stor att s ikten förutsätts bli god
tagbar, men kompletterande siktröjning kan bli 
nödvändig. 

Detaljplanen innebär i praktiken ingen ändring 
får lluvarande fastigheter och verksamheter 
väster om planområdet. De förutsätts även i 
fortsättningen. med stöd av gällande servitut. 
ha sin infart mellan fastigheterna Nyboholm 
4:3 (Furuskogens gård) och Kopparslagaren I. 
Det är först när nya verksamheter etableras i 
industriområdet som den nya tillfarten behöver 
byggas. 

När ny infart byggs. behöver sannol ikt ytterl i
gare 250 meter av väg 2637 breddas. 

Utfarter och utfartsfOrbud 
Några andra utfarter mot väg 2637 tillåts in te 
dvs utf3l1sfOrbud gäller mot norr. 

Gång- och cykeltrafik 
Sedan flera år finns en ambition att bygga en 
separat gång- och cykelväg parallellt med och 
söder om väg 2637. Några ekonomiska medel 
finns ännu inte budgeterade. men utrymme 
finn s för ge-vägen. 

Planen innebär att en tidigare planerad gång
och cyke lväg från småhusområdet Nybohol m i 
öster utgår. Den skulle anslutit till den tidigare 
planerade Kalkstensgatan, som nu utgå r. 

Gångtrafiken inom industriområdet bedöms bli 
mycket liten, och fotgängare bör kunna använ
da körbanan eller sidoremsorna. Cykli ster 
inoll1 industriområdet förutsätts använda sall1-
ma körbana som biltrafiken. Om sådan verk
samhet etableras som a lstrar mycket gång- och 
cykeltrafik finns möjlighet att inoll1 det 12 me-

Infart Furuskogen 



ter breda gat uutrymmet höja gatustandarden 
genom att an tingen asfaltera sidoret11S0ma eller 
bredda körbanan. 

Planområdels användning 
Industrikvarteret får användas 16r industri och 
kontor. Med begreppet industri avses all slags 
produktion, lagring och annan hantering av va
ror. Ä ven partihandel, verkstäder och tekniska 
anläggningar samt de kontor, personalutrym
men etc som behövs för industriverksamheten 
inryms i industribegreppet. Livsmedelsförsälj
ning och detaljhandel ingår däremot inte. 

Byggnadshöjd 
Jäm16rt med gäll ande detaljplan som har högs
ta tillåtna byggnadshöjd resp. totalhöjd på 8.0 
resp 10,0 meter så sätts i den nya planen endast 
en planbestämmelse 16r totalhöjd ti ll 12.5 me
ter. Detta är en anpassning till den höjd som 
gäll er för centrallagret söder om pIanolOrådet, 
dvs byggnaden som ska byggas till. 

Skyddsvallen förbättras 
I och med att gång- och cykelvägen från Ny
boholm utgår, ska luckan i nuvarande skydds
vall täppas igen. Det innebär att bostäderna i 
norra delen av Nyboholmsområdet fä r bättre 
skydd mot störningar frå n indust riområdet och 
till fartsvägen . 

Dagvatten 
Centrallagret är en stor byggnad idag, och ska 
bli än nu större. De asfalterade körytorna ut
ökas kraftigt. Detta ställer stora krav på om
händertagandet av dagvatten. Det leds idag i 
ledningar norrut , via utjämningsdammar och 
ett äldre dränerings- och täckdikningssystem, 
till Drysan någon kilometer norr om pIanolO
rådet. 

Täckdikningssystemet har inte tillräcklig kapa
citet fOr att omedelbart ta emot de stora och 
plötsl iga regnvattenmängder som kan upp
kom ma när stora ytor asfal teras och bebyggs. 
Därför har ut jämni ngs- och reningsdammar re
dan tidigare byggts norr om väg 2637. De har 
projekterats för full utbyggnad av industriom
rådet, men kan behöva utökas när centrallagret 
byggs. 

Mirö och hölsokonsekvenser 

Sedan 2004 gäller nya regler i PBL 5: 18 för 
"milj öbedömning" av detaljplaner. En plan ska 
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genomgå miljöbedömn ing om den kan antas 
medföra sådan betydande m i Ijöpåverkan som 
avses i miljöbalken 6 kap II §. 

Den ursprungliga detaljplanen får Furuskogens 
industriområde gjordes för nitton år sedan. 
Miljökonsekvenserna av denna revidering blir, 
i relation till den planen, mycket marginella. 
Planen bedöms inte kunna med16ra betydande 
miljöpåverkan varlOr särskild miljöbedömning 
inte behövs. 

En positiv effekt av planen är den ovan nämn
da 16rbättringen av skyddsvallen. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 4 december 
2009 och reviderad den 14 december 2009. 
Revideringens innebörd framgår av utl åtandet 

er samråd. 

\ ------.;rIAA~~ l---f{ aJtJa~ V\ 

Erik Westlin Marie-Anne Eriksson 
planarkitekt fysisk planerare 
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. 1991 års detaljplan (B319). Utdrag ur 
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Detaljplan tör 

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 
den 25 januari 2010. 
Laga kra ft den 26 februari 201 O. 

B 391 

Ny infart till Furuskogens industriområde 
i Skara tätor!, Skara kommun, Västra Götalands län 

Genomförandebeskrivning 

Detaljplanens syfte 

Detaljplanen ska ge de planmässiga förutsätt
ningarna fOr en ny infart till västra delen av 
Furuskogens industriområde. Dagens infart 
mot Julas centrallager upphör att vara kommu
nal gata. En tidigare planlagd. väst-östlig gata 
utgår och blir en del av industrikvarteret. 

Planarbetet 

Planen bedöms vara av begränsad betydelse 
och sakna betydelse fOr allmänheten. Den han
teras därför med enkelt förfarande enligt plan
och bygglagen 5:28 vilket innebär att förslaget 
inte ställs ut, utan skickas direkt till dem som 
äger fastighet inom eller intill planområdet el
ler på annat sätt kan vara berörd av planen. 
Ambitionen är att planen antas av samhälls
byggnadsnämnden den 25 januari 20 I O. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden regleras i pIanbestämmel
serna och är tio år från den dag planen vunnit 
laga kraft. 

Ansvars- och kostnadsfördelnin 

Huvudregeln är att Skara kommun ansvarar fOr 
åtgärder inom allmän platsmark medan respek
tive fastighetsägare ansvarar fOr kvartersmar
ken . Följande undantag behöver dock göras, t 
ex i köpeavtal när marken säljs: 

• Köparen fyller igen luckan i skyddsvallen 
till samma höjd som anslutande vallar. 

• Även den del av vallen som ligger på 
kommunens mark byggs av köparen, men 
skötseln övertas efter fardigställandet av 
kommunen. 

• Vallen ges släntlutning 1:3 mot öster om 
inte annat överenskommes med samhälls
byggnadsnämnden. 

• Vatten- och avloppsavgift betalas enligt 
kommunens taxa. 

Köparen har inget ansvar för den nya infarts
vägen eller för breddning av väg 2637. 

Skara kommun ansvarar via Skara Energi AB 
fOr att utanför fastigheten ta emot dagvattnet. 

Fasti hetsbildnin 

Syftet med planen är att i stort sett all kvar
tersmark inom planområdet tillfOrs Gjutaren 6. 
Den slutliga bedömningen görs av lantmäteriet 
i samband med fastighetsbildningen. 

I samband med fastighetsregleringen förutsätts 
ledningsrätt säkerställas för befintlig kommu
nal vattenledning. Vidare fOrutsätts anslut
ningspunkten för vatten och avlopp flyttas 
norrut till den nya fastighetsgränsen. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 4 december 
2009 och reviderad den 14 december 2009. 
Revideringens innebörd framgår av utlåtandet 
efter samråd. 

~e&~~ 
planarkitekt fysisk planerare 
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