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STÄLLNINGSTAGANDEN SYFTAR TILL  
ATT SKARA SKA VARA 
 

Den lilla, nära, trygga och stimulerande 

kunskapsstaden med rötter i medeltiden, 

omhuldat av ett variationsrikt kultur- och 

naturlandskap.

Staden med en sammanhållen, varierad och 

funktionsblandad struktur, där gröna värden 

och de unika kulturhistoriska spåren bevaras, 

framhävs och utvecklas i syfte att skapa en 

hög livskvalité och ett florerande näringsliv.

Staden som främjar delaktighet, jämlikhet 

och jämställdhet i alla åldrar.

OMRÅDESINDELNING
Skaras centrum och hjärta är domkyrkan. Det är härifrån 
staden i århundraden har hämtat andan för att långsamt 
utvecklas till den mysiga och framåtsträvande småstad den 
är idag. Att Skara är en stad som präglats av århundraden 
innebär att olika kvalitéer och karaktärer ryms i staden. 
Det är naturligt att olika ställningstaganden är viktiga för 
att såväl bevara och samtidigt kunna utveckla Skara så att 
dess värden tas om hand på bästa möjliga sätt. Skara delas 
utifrån sin struktur lämpligen upp utifrån följande områ-
den:

BEBYGGELSEPRINCIPER I SKARA TÄTORT OCH NÄRMASTE OMGIVNING

OMRÅDE 1 - STADSKÄRNAN 

BEBYGGELSE INOM STADENS MEDELTIDA CENTRUM

Utgående ifrån domkyrkan omfattar området den kultur-
historiskt värdefulla del av staden där det medeltida gatu-
nätet präglar stadsbildens karaktär. Här finns för staden 
ikoniska byggnader och dagens centrum med en blandning 
av handel, restauranger, kontor, service, kulturinrättningar 
och bostäder.

OMRÅDE 2 - SKARA TÄTORT

BEBYGGELSE INNANFÖR TRAFIKLEDERNA

Området avgränsas av de tre trafikpulsådrorna som 
omgärdar skara tätort: E 20, väg 49 och väg 184. Trots att 
dragningen inte har någon historisk förankring, betraktas 
trafiklederna ur en gestaltningssynpunkt utifrån Skaras 
medeltida grundläggning som en ”Stadsmur”. Den utgör 
en tematisk skiljelinje mellan det som befinner sig innanför 
och utanför ”Stadsmuren”, dvs staden och landskapet.

OMRÅDE 3

TÄTORTSNÄRA OMRÅDE UTANFÖR TRAFIKLEDERNA 

Området som ligger utanför Skara tätort och utgör en del 
av landskapet, men som relaterar till Skara tätort funktio-
nellt (man bor exempelvis utanför tätorten, men handlar 
i tätorten, eller man bor i tätorten, men barnen går i en 
ridskola utanför tätorten). präglar och särskiljer sig från 
bebyggelse innanför ”stadsmuren”.

MÅL MED PRINCIPERNA

Skara bär på värden som gör det till en underbar småstad att 
leva och verka i. De ställningstaganden som har arbetats fram 

syftar till att värna och utveckla stadens unika värden som mani-
festerar sig i stadsrummet och stadens arkitektur. 
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STRATEGIER FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBESTÅND 
INOM SKARA TÄTORT, DESS TÄTORTSNÄRA  
OMRÅDEN OCH MÅL

I syfte att öka antalet bostäder i Skara tätort följer  

kommunen följande tre huvudsakliga strategier

Komplettering med ny bebyggelse i befintlig 

bebyggelsestruktur/ Förtätning

Omvandling av befintlig bebyggelse

Nybyggnadsområden

DE TRE OLIKA BEBYGGELSEOMRÅDENA

  DE TRE OLIKA BEBYGGELSEOMRÅDENA

Inom område 1 och 2, dvs området innanför ”stads- 

muren” är de huvudsakliga strategierna för att åstad- 

komma ett utökat bostadsbestånd att

Omvandla befintliga lokaler och områden till 

bostäder, alternativt bostadsområden

Genom påbyggnad av befintlig bebyggelse 

med fler bostäder

Ianspråktagande av obebyggda ytor utan 

särskilda värden

Rivning för att göra plats åt ny bostads- 

bebyggelse kan vara lämpligt.
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Generellt, men speciellt inom stadskärnan, bör markplanet 
reserveras för verksamheter som ger liv och diversitet åt 
stadsrummet.

Befintlig bebyggelse kan även kompletteras med ytter-
ligare bostadsbebyggelse, dock bör stor varsamhet råda 
så att områdets karaktär inte förvanskas. Rekreativa och 
biologiska värden får inte heller påverkas avsevärt i sin 
funktion. All tillkommande bebyggelse i Skara tätort är att 
betrakta som en form av förtätning där balansen mellan det 
byggda och obebyggda och övriga värden måste beaktas.

Vid förtätning ska ständigt förutsättningarna att skapa 
attraktiva boende för äldre inom närområdet utredas.

Syftet är att skapa ett bostadsbestånd anpassad till livets 
ändrade omständigheter, önskemål och behov i en bekant 
miljö, och på detta vis skapa förutsättningar för flyttkedjor.

Även varsam komplettering inom befintlig bebyggelse-
struktur är möjligt. Alla nybyggnadsområden bör planläg-
gas utifrån en genomarbetad arkitektonisk idé och tema 
som ger området en egen identitet.

Målet inom ramen för denna översiktsplan är att skapa 
förutsättningar för omkring 2 500 nya bostäder som  
möjliggör flyttkedjor och attraktiva boenden utgående 
ifrån Skaras behov och särskilda karaktär.

ALLMÄNNA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR  
STADSRUMMET

ALLMÄNNA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR BEBYGGELSE 
FÖLJDUPPDRAG: Gestaltningsprogram med 

arkitekturstrategi och kulturmiljöperspektiv 

för innerstaden som beskriver stadens silhu-

ett, siktlinjer, vision och var hög bebyggelse 

är lämpligt.

Stadsplaneringen tolkar Skaras och områdets 

karaktär och avspeglar samtidigt sin egen tid.

Staden planeras så att man oavsett ålder, 

kön och funktionsvariation förstår och vågar 

använda den. Trygghet, jämlikhet och jäm-

ställdhet ska vara bärande ledord. Skara ska 

vara en attraktiv stad att bo i för alla.

Stadens bebyggelse präglas av variation, 

blandning och mångfald. En funktions- 

blandning mellan bostäder och icke-störande 

verksamheter ska eftersträvas i tätorten.

Medborgardialog präglar stadsbyggnads- 

processen i syfte att bygga ett morgon- 

dagens Skara utifrån sina medborgares  

behov och önskemål.

Planering och byggnation sker utifrån de 

kulturhistoriska, de gröna (natur), gula 

(jordbruksmark) och blåa (vatten) värden 

som präglar Skaras karaktär.

Kommunen är positiv till all form av förtät-

ning om inte andra värden i sin funktion 

påverkas menligt eller strider mot andra 

samhällsgagnande intressen.

Kommunen utreder behov och verkar för att 

skapa förutsättningar för attraktiva boende 

för äldre. Boendemiljön och tillgång till  

service anpassas efter äldres ändrade  

livssituation.

Kommunen strävar efter att bevara och 

utveckla historiska spår från stadens olika 

epoker.

Högre hus som avviker från omkringliggande 

bebyggelsestruktur är möjliga, om hållbara 

motiveringar om platsens karaktär och dess 

betydelse i stadens helhet övertygande kan 

framföras. Stort fokus bör då ligga på hur 

bebyggelsen påverkar upplevelsen av land-

märken så som domkyrkan och vattentornet 

och andra framträdande byggnader som är 

identitetsbärare. Även påverkan på staden 

och landskapets silhuett samt gaturummet 

bör beaktas.

Ny bebyggelse ska främja hållbara livsstilar 

och säkerställa energieffektivitet i både pro-

duktions- och driftskede, till exempel genom 

nyttjande av förnybar energi.

Samhällsplanering i Skara utförs med kompe-

tens och bedömningar från kommunens olika 

verksamheter för att säkerställa en ändamåls- 

enlig utveckling av staden och användning av 

marken.
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MARKENS ANVÄNDANDE OCH DE OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDENA
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ALLMÄNNA STÄLLNINGSTAGANDEN KRING  
GATURUM OCH STRÅK

Inne i staden talar vi om gator och gaturummet, som be-
gränsas av den omkringliggande bebyggelsen. Vägen är en 
länk mellan två punkter, medan gatan är en del av stads-
miljön. Med sin långa och betydelsefulla historia uppvisar 
Skara en stor variation av gator och gaturum. Det är allt 
från den lilla mysiga medeltida, kullerstensbelagda gatan 
till paradgatan Skaraborgsgatan, samt nya och gamla små 
stråk mellan olika kvarter och grönområden. Målet är att 
kunna bevara och utveckla de värden dessa gaturum har. 
De bidrar till Skaras karaktär och upplevelse, samtidigt 
som de ska tillgodose de behov och krav dagens samhälle 
ställer.

FÖLJDUPPDRAG: Framtagande av en trafik- 

utredning för centralorten.

Kommunen strävar efter att bevara och 

utveckla historiska spår från stadens olika 

epoker.

Planering utgår ifrån den oskyddade trafik-

deltagaren och att man lätt ska kunna ta sig 

hållbart genom hela staden.

Trygghet, jämlikhet och jämställdhet ska vara 

bärande ledord som återspeglar sig i process 

och utförande rörande gestaltning av den 

småskaliga infrastrukturen.

Gatunätet väver ihop staden, dess funktioner, 

värden och upplevelser för medborgare och 

besökare. Det ska vara möjligt att röra sig 

gent genom staden, men även mindre mål-

punktsorienterade, och mer stämningsfulla 

vägar utvecklas som förhöjer upplevelsen och 

livskvalitén.

De olika typerna av gaturum fungerar 

som en helhet i skala, struktur, uttryck och 

innehåll och gestaltas medvetet och ska vid 

behov förstärkas.

Skaraborgsgatan ges en sammanhängande, 

stadsmässig gestaltning.

Kommunen verkar för gröna, samman- 

hängande stråk som gynnar rekreation,  

biodiversitet och ekosystemtjänster.

Tydliga och enhetliga informations- och 

vägvisningssystem finns för att lätt kunna 

orientera sig i staden.

Mindre komplexa och tydligare trafikmiljöer 

eftersträvas för att undvika stress i trafiken 

vid ny- och ombyggnad

Låga bullernivåer och avgashalter efter- 

strävas speciellt där människor vistas.

Gaturum utformas så att man självständigt 

kan ta sig mellan sina start- och målpunkter 

oavsett ålder, kognitiv eller fysisk förmåga.

Barn och ungdomars väg till fritidsaktiviteter, 

skola och andra målpunkter kartläggs i syfte 

att systematiskt bygga och omgestalta gång- 

och cykelvägar.

Gång- och cykelvägnätet ska nå alla viktiga 

målpunkter.

ALLMÄNNA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR GRÖNA 
OCH GRÅA PLATSER

Med gröna platser menas parker och andra grönytor.  
Med gråa platser menas torg och andra hårdgjorda platser. 
Stadens offentliga gröna och gråa rum bör utformas så 
att de stimulerar till social samvaro, skapar trygghet och 
säkerhet. De ska underlätta kommuninvånarnas vardagsliv. 
Bortsett från de små kvartersparkerna och den grönska 
som väver sig igenom stadsbilden, finns det flertalet parker 
som grundades i stadens gångna sekel och bär histori-
ens gyllengröna patina. Även Skaras platser är unika då 
de mestadels fått sin form i medeltiden och de närmast 
följande seklen. Dessa unika egenskaper ska värnas och ut-
vecklas med stor respekt för historien och medborgarens 
behov och önskemål.

Gröna och grå rum samt stråk utformas uti-

från en medveten arkitektonisk gestaltning 

som tar platsens, historiens och människors 

behov som utgångspunkter. Genom ett sam-

spel av estetik och funktionalitet skapas goda 

helhetslösningar som upplevs positiva av 

människan och skapar möjligheten för möten 

och social interaktion.

Trygghet, jämlikhet och jämställdhet är 

bärande ledord som återspeglar sig i process 

och utförande rörande gestaltning av våra 

gröna och gråa platser.

Upplevelse, sinnlighet och mänsklig skala 

ska vara viktiga förutsättningar när stadsrum 

formas. Staden ger positiv stimulans till alla 

sinnen. Aktivt arbete med ljud, ljus och lukt, 

till exempel genom vatten och växtlighet ska 

bidra till attraktiva stadsrum.
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GRÖNA RUM OCH REKREATIONSOMRÅDEN
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GRÖNA RUM OCH REKREATIONSOMRÅDEN

I den framtida planeringen med tillkommande möjlighe-
ter för bostadsbebyggelse är det av stor vikt att mönstret 
av parker, naturmark och grönstråk bibehålls, dvs den 
rekreativa grönstrukturen utvecklas i takt med att staden 
växer. Även tillgången till gröna friytor i omedelbar närhet 
till bostaden bör utvecklas i samband med varje enskild 
exploateringsprojekt.

Målet med en allmänt tillgänglig välutvecklad grönstruk-
tur är att skapa en attraktiv, sammanhållen och hälsofräm-
jande stad. Grönstrukturen bidrar även till att göra staden 
mera motståndskraftig mot klimatförändringarnas effekter.

SPECIFIKA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR GRÖNA RUM 
Kommunen strävar och säkerställer en god 

tillgång till rekreativ grönska. Detta innebär 

att: 

  Grönska bör finnas i tillräckligt omfång 

invid varje bostad 

  Kvarterspark bör finnas inom 300 meter 

från varje bostad 

  Stadsdels- eller stadspark bör finnas inom 

800 meter från varje bostad 

  Stadsnära natur och strövområde tillgäng-

ligt inom 1 500 meter från varje bostad

Kommunen ökar parkers och naturområdens 

sociala och biologiska värden. Även ekosys-

temtjänster utvecklas.

Gröna stråk utvecklas till ett sammanhängan-

de nätverk.

Parkers kulturella och kulturhistoriska värden 

tillvaratas, beaktas och utvecklas utifrån 

människors behov och platsens identitet.

Utpekade gröna värden så som parker 

och stadsnära natur tas inte i anspråk för 

bostadsbebyggelse eller byggnation om den 

inte förstärker rekreativa värden.

EGENSKAPER RÖRANDE REKREATIV GRÖNSKA

De olika nivåerna av rekreativ grönska som presenteras i 
ställningstagande har lämpligen följande egenskaper 
DEN BOSTADSNÄRA GRÖNSKAN 

En grön oas

Tillåta lek

Tillåta enkel utevistelse för alla åldrar

KVARTERSPARKEN 
En grön oas

Bollspel

Picknick

Promenad

Områdeslek

STADSDELS- OCH STADSPARKER

Stadsdels- och stadsparkerna bör vara mångfunktionella  
parker eller i allmänhet uppvisa hög kvalité med en 
specifik kvalité och identitet. Beroende på storlek och 
läge utgör de ett område eller tätortens viktigaste gröna 
målpunkt och vänder sig till människor i alla åldrar. Det 
bör finnas grönska, rofyllda sittplatser, god lekutrustning, 
möjlighet till vinterlek, kunna fungera som utflyktsmål för 
hela familjen och tillräckligt stor för att tillåta att olika  
aktiviteter kan pågå samtidigt. I en stad som Skara kan 
övergången mellan vad som är en stadsdels- eller stadspark 
vara flytande. Dessa parker bör innehålla och tillåta. 

Naturupplevelse

Större gräsytor

Bollspel

Pulka

Blomprakt

Utflyktslek

Spontanidrott

STADSNÄRA NATUR- OCH STRÖVOMRÅDEN 
Skogskänsla

Naturupplevelse

Löpning

Skidor

Naturlek

Grillmöjligheter och väderskydd

Pedagogiskt värdefull

SPECIFIKT OM GRÖNA RUM, GRÖNSKA OCH DESS BETYDELSE
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OMRÅDE 1 – BEBYGGELSE INOM STADENS  
MEDELTIDA CENTRUM

Stadskärnan är en unik miljö med mycket hög attraktions-
kraft . Skaras identitet är intimt förknippad med stads-
kärnans miljö. Den mångskiftande bebyggelsen från olika 
tidsperioder och det slingrande gatunätet av medeltida 
ursprung har kvalitéer av ett omistligt värde för staden 
och dess invånare. Bebyggelsen omfattar inte bara histo-
riska monument som domkyrkan, utan även karaktärsfulla 
miljöer i form av platser och torg. Senare kompletteringar 
som sinsemellan är kontrastfullt olikartade skapar upp- 
levelsen av staden. En väsentlig del av staden utgörs även 
av mellanrummen mellan husen – gator, gårdar och träd-
gårdar och det liv som försiggår där.

BEBYGGELSE

Stadskärnan samt några kvarter och områden (som exem-
pelvis området direkt norr om detsamma inklusive gamla 
veterinärkliniken) i direkt anslutning till denna utgör ett 
område av bl.a. riksintresse för kulturmiljövården, var-
för stor varsamhet generellt bör råda gentemot befintlig 
bebyggelse. Att värna kulturarvet i Skaras centrala kärna 
handlar dock inte bara om vårda det befintliga. Ofta kan 
det vara väsentligare hur förändringar sker, d.v.s. hur 
kompletteringar och ersättningsbyggnader utförs så att 
ett områdes karaktärer och strukturer bibehålls eller kan 
förstärkas.

Stadskärnas kulturmiljövärden beaktas. 

Tillägg, förändringar och ombyggnader 

samspelar med existerande byggnaders 

kulturhistoriska värden. Historiska strukturer 

och planeringsideal som bidragit till en god 

stadsmiljö kan avläsas i stadsbilden.  

Kvaliteter värnas och förbättras utifrån 

aspekter som skapar förståelse, trivsel,  

trygghet och mindre skadegörelse.

Stadskärnan utvecklas utifrån idén att det 

är Skarabornas vardagsrum som sjuder av 

liv och där de med stolthet välkomnar sina 

gäster.

Komplettering, omvandling och förtätning 

bejakas om det sker med hänsyn till stadens 

kulturhistoriska värden, platsens struktur, 

övriga värden eller inte strider emot andra 

intressen. Behovet av tillkommande parke-

ringsplatser behöver lösas.

Markplan i byggnader reserveras för  

verksamheter som gynnar en levande stad.

Omsorgen om god arkitektur är av grund- 

läggande betydelse för bevarande, ut- 

veckling och stärkande av Skaras stadsbild. 

En hög ambitionsnivå kännetecknar all  

planering och allt byggande i stadskärnan.

Ny bebyggelse, omfattande exploatering 

eller betydande förändringar föregås av en 

stadsbildsanalys och/ eller kvalitetsprogram.

Bebyggelse är välplanerad så att folktomma 

rum och baksidor undviks.

Taklandskapets sammanhållande verkan är 

viktig för upplevelsen av såväl gatumiljön 

som stadens siluett och bevaras eller åter-

skapas. Välmotiverade avsteg som berikar 

upplevelsen av staden bejakas.

Isolerade områden knyts samman så att bätt-

re flöden uppnås i och mellan stadsdelarna. 

Staden är sammanhållen och barriäreffekter 

motarbetas.

GATURUM

Skaras höga ålder har bidragit till att staden har ett när- 
mast unikt vägnät i de centrala delarna. Det präglas av 
domkyrkans existens och medeltidens snirkliga vägnät 
som sträcker sig ut från densamma. Vägnätet och de små 
stråken, fria från räta vinklar och med  en närmast orga-
nisk form, bidrar till en unik känsla. 
 

Det medeltida gatunätet är av omistligt vär-

de och skyddas. Ändringar i vilka trafikslag 

som kan nyttja den kan tänkas efter varsam 

avvägning. Vidgningar eller avsmalningar av 

detsamma ska inte ske. Skyddet av gatunätet 

innebär också att förändringar skall utföras 

så att de gamla strukturerna framgår.

Kommunen verkar för att förstärka det små-

skaliga nätverket av väginfrastruktur.

Kommunen verkar för en promenad- och 

strosvänlig stadskärna där gående, flanörer 

och cyklister prioriteras.

Gaturummets trafikslag kan ändras efter 

omsorgsfull analys.

Där en tidsepok präglar såväl bebyggelse- 

miljö som gaturummets gestaltning anpassas 

 markbeläggningen till denna tidsepok. 

Alternativt är den estetiska bedömningen 

vägledande där konceptet bör vara samman-

hållande i hela stadskärnan.

OMRÅDESSPECIFIKA STÄLLNINGSTAGANDEN
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Stadskärnan med sina gröna och gråa rum
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Skyltar och andra reklamarrangemang  

underordnas och anpassas till såväl den  

enskilda byggnaden som helhetsmiljön.

TORG OCH PARKER

Torg och parker är stadens offentliga rum, där vi samlas 
för att delta i olika kulturevenemang, högtidligheter, mani-
festationer och torghandel. Det är här vi boende vistas och 
möter varandra, men det är även här vi tar emot stadens 
besökare och kan visa upp våra historiska klenoder.

De historiska gröna och gråa rummen be- 

varas och utvecklas utifrån sin kultur- 

historiska värden och identitet.

Markbeläggningen anpassas till platsens  

arkitektur och gaturummets gestaltning.

Gröna och gråa rum inom stadskärnan är  

såväl medborgarnas vardagsrum och den 

plats vi tar emot gäster. Planering ska ske 

utifrån medborgarnas behov och önskemål 

med stort fokus på ett estetiskt och kvalita-

tivt högvärdigt utförande.

OMRÅDE 2 – BEBYGGELSE INOM SKARA TÄTORT, 
BEBYGGELSE INNANFÖR TRAFIKLEDERNA

BEBYGGELSE

Kulturmiljövärden beaktas. Tillägg, föränd-

ringar och ombyggnader ska liksom tillkom-

mande bebyggelse samspela med, snarare 

än reducera, existerande byggnaders värden. 

Historiska strukturer och planeringsideal som 

bidragit till en god stadsmiljö går att avläsa 

i stadsbilden. Befintliga stadskaraktärer och 

bostadsområdens kvaliteter värnas och för-

bättras utifrån aspekter som skapar förståelse, 

trivsel, trygghet och mindre skadegörelse.

Komplettering, omvandling och förtätning 

bejakas om det sker med hänsyn till platsens 

struktur, dess värden eller inte strider emot 

andra intressen.

Isolerade bostadsområden knyts samman 

så att bättre flöden uppnås i och mellan 

stadsdelarna. Staden är sammanhållen och 

barriäreffekter motarbetas.

STADEN OCH DESS ENTRÉER

Stadens entré är stadens ansikte. Entrén är det den först 
visar upp för besökare och det som hälsar invånaren 
välkommen hem. En entré är inte bara en enskild punkt, 
utan utgörs även av en sekvens av sträckor och punkter. 
Det innebär att entrén inte bara är sträckan innan man 
möter eller lämnar staden, eller punkten när man passerar 
den första bebyggelsen, utan den zon som präglar vår 
upplevelse när vi rör oss mot staden.

Karaktäristiskt för Skara är det historiska jordbruksland-
skapet med mindre skogspartier, hedar och skog som 
omger staden. Den skarpa övergången mellan stad och 
landskap tack vare de omgivande vägarna är ett särdrag 
och en kvalitet som bör värnas och utvecklas för att  
förstärka upplevelsen av såväl staden som landskapet.

STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR ENTRÉER
Stadens huvudentréer speglar tydligt att 

Skara är en stad som välkomnar.

Huvudentréerna speglar staden och dess 

särdrag. Varje entrés särdrag är värdefulla för 

att beskriva stadens utveckling och samman-

sättning.

Viktiga aspekter vid gestaltning av entréer är 

mötet stad - land (stadsporten), landmärken 

(stadssiluett), orienterbarhet, korsningar, 

belysning, vegetation och gatumöblering. 

Gestaltningen av detsamma sker medvetet 

och underlättar orienteringen i staden.

Entréerna förstärker den skarpa övergången 

mellan land och stad och känslan ges att man 

passerar stadens port.

Gränsen mellan den historiska stadskärnan 

och övriga bebyggelseområden såsom viktiga 

målpunkter betonas.
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OMRÅDE 3 – BEBYGGELSE UTANFÖR TRAFIK- 
LEDERNA

Området utanför trafiklederna rymmer större tomter för 
en skrymmande livsstil samtidigt som familjemedlemmar 
självständigt når vänner och aktiviteter i centralorten utan 
bil. Här finns förutsättningar för en högre grad av kom-
munal service än på landsbygden trots att upplevelsen är 
lantlig. I Skara upplevs identiteten med landskapet vara 
särskild utpräglad, varför det är viktigt att tillkommande 
bebyggelse tar stor hänsyn till detsamma. Ett avgörande 
moment är att skapa en stark skiljelinje mellan staden och 
landskapet där detta är möjligt och rimligt. Möjligheten  
till ett funktionellt samband med området innanför 
trafiklederna bör dock generellt vara en förutsättning för 
lokalisering av nya bostadsområden och tillkommande 
bebyggelse.

ALLMÄNNA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR BEBYGGELSE 
UTANFÖR TRAFIKLEDERNA

Möjligheter att driva rationellt jordbruk 

försvåras inte

Exploatering tar hänsyn till friluftslivs-,  

natur- eller kulturmiljöintressen.

Även en skickligt gestaltad nybyggnad, som 

inte följer den lokala byggnadstraditionen 

men utgår från platsens förutsättningar, kan 

utgöra ett positivt tillskott i bebyggelsen och 

landskapet.

ALLMÄNNA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR NY SAMMAN-
HÅLLEN BEBYGGELSE UTANFÖR TRAFIKLEDERNA 

Större, sammanhållen ny exploatering sker 

utifrån en sammanhållen estetisk idé och 

platsens förutsättningar.

En sammanhållen estetisk idé eller koncept 

utvecklas lämpligen i samband med planpro-

gram eller planläggning. I attraktiva områ-

den kan det vara lämpligt att detta arbete 

föregår planläggning.

Bebyggelse och struktur i nyexploaterings-

områden särskiljer sig från stadens struktur 

och bär på en egen identitet. Stadsbyn kan 

exempelvis vara ett lämpligt tematiskt ledord 

vid planläggning.

Bebyggelse lokaliseras i första hand i anslut-

ning till befintlig infrastruktur med god till-

gänglighet till offentlig service. Exploatering 

kan vara av sådan omfattning att undantag 

är motiverat.

Nya bostäder placeras företrädesvis där det 

finns goda möjligheter att resa kollektiv- 

trafik.

Anslutande historiska bebyggelsemönster 

agerar som förebild vid ny exploatering för 

att skapa ett sammanhang mellan bebyggel-

se och landskap.

Bebyggelse följer topografin.

SKARA DOMKYRKA

Med anor i 1 000 - talet tronar domkyrkan i stadens 
centrum, i dess silhuett, i sin identitet och i allmänhetens 
uppfattning. Den senaste omfattande ombyggnaden på-
börjades och avslutades vid 1800-talets slut. Domkyrkan 
gavs då den form och uttryck det i huvudsak bär idag.  
Den gotiska katedralen har byggts till och om under 
århundraden som passerat och kontinuerligt dominerat 
stadsbilden. Omkringliggande bebyggelse och vägnät, 
relaterar till och underordnar sig domkyrkans betydelse, 
storlek och plats i staden, där den bildar mittpunkten i en 
kulturhistorisk axel från norr till söder bestående av för 
stadens funktion och identitet framstående byggnader.

STÄLLNINGSTAGANDEN 
Domkyrkan är den dominerande byggnaden 

i stadsbilden och dess silhuett.

Domkyrkan fungerar som en orienterings-

punkt i staden och omlandet och präglar 

utvalda vyer.

Domkyrkan och dess nära omgivning är en 

social mötesplats.
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RIKTLINJER 
Tunga transportorienterade verksamheter 

lokaliseras utanför centrala Skaras ringled. 

Verksamheter som alstrar mycket trafik och 

buller eller andra störningar blandas inte med 

bostäder.

Bebyggelse inom verksamhetsområden ska ges 

en medveten, sammanhållen gestaltning eller 

uppvisa hög arkitektonisk kvalité.

Dagvatten hanteras företrädesvis lokalt.

Inom reserverade områden för framtida verk-

samheter tillåts ingen exploatering som kan 

försvåra ett framtida genomförande.

Högre bebyggelse kan tänkas möjlig i de  

nyutpekade industriområden som även får 

tillåtelse att fungera som landmärke. Påverkan 

på landskapsbilden ska beaktas och högre 

bebyggelse vara välmotiverad.

INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN

Industri- och andra näringslivsgrenar omfattar verksam-
heter som i viss mån kan vara störande för sin omgivning 
och i synnerhet boende, varför sådana verksamheter med 
fördel placeras utanför skara tätort och där inga andra 
utpekade eller konstaterade värden påverkas. Med sitt  
strategiska läge invid väg 184, väg 49 och E20 utgör skara 
en viktig knutpunkt för godstransporter och ett attraktivt 
läge för industrier och andra verksamheter. Översikts- 
planen pekar ut två större, sammanhängande industri-
områden. Ställningstaganden nedan gäller dessa områden 
och allmänt vid lokalisering av potentiellt störande eller 
skrymmande verksamheter.
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HANDELSOMRÅDEN

OMRÅDEN DÄR HANDEL OCH ANDRA VERKSAMHETER MED LÅG OMGIVNINGSPÅVERKAN SKA PRIORITERAS OCH GYNNAS.

Längs med Skaraborgsgatan finns tre handelsområ-
den som i folkmun kallas Coopområdet, stadskärnan 
och Julahuset. Handelsområdet i väster domineras 
av en större livsmedelsbutik samt större butiker med 
sällanköpsvaror. I Skaras stadskärna finns små och 
medelstora unika butiker i en kulturhistorisk inram-
ning. Östra handelsområdet utgörs av Julabutiken 
och en större livsmedelsbutik samt några mindre 
butiker med sällanköpsvaror.

STÄLLNINGSTAGANDEN
I stadskärnan ska det fortsatt finnas små- 

skaliga verksamheter, exempelvis unika 

butiker, caféer och restauranger som passar 

väl in i den kulturhistoriska miljön och bidrar 

till en levande stadskärna. De befintliga 

externhandelsområdena ska fortsatt kunna 

erbjuda attraktiva lägen för storskalig handel 

och utbud.

Dagligvaruhandelns närvaro är av stor  

betydelse i både våra handelsområden men 

även på landsbygden.

Viktiga inslag i och omkring samtliga handel-

sområden är tillgänglighet, trygghet och en 

attraktiv gestaltning.

Nya handelsområden bör inte tillskapas 

utan att beakta möjligheten att förstärka 

och utveckla de befintliga handelsområden. 

Enskilda handelsaktörer bör dock kunna för-

läggas på de platser som skapar störst värde 

för verksamheten inom Skara kommun.
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Sveriges första veterinärskola grundades år 1775 av 
Linnéärjungen Peter Hernquist. Den gamla byggnad där 
skolan hade sin hemvist inhyser idag ett veterinärmuseum 
som för besökare, kommandes från Domkyrkan, bildar en 
välkomnande entré till det pittoreska område som bland 
annat rymmer SLU Skaras lokaler, Skara djursjukhuset 
och flertalet andra verksamheter inom gröna näringar, 
men även Västergötlands museum.

Området fortsätter norr om väg 49/ Brogårdsleden 
med försöksodlingar tillhörandes SLU samt vidare mot 
Uddetorps Naturbruksskola och deras marker. Väg 49 
utgör en karaktärsmässig barriär, där området norr om 
väg 49 präglas av slätten, och i söder av en uppvuxen park 
med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Den centrala verksamheten söder om väg 49 är SLU 
som med sin forskning avser att få ge prägel åt det om-
råde som kallas campus. Kunskapsintensiva och kreativa 
verksamheter med en låg omgivningspåverkan anses 
lämpliga för att kunna bevara områdets gröna karaktär 
och för att öka ett givande utbyte mellan de verksamma 
i området. I det område som kallas campus är det främst 
SLU:s och Uddetorps naturbruksskolas möjlighet till en 
vidare utveckling som bör stå i centrum.

Området som kallas kunskapspark ligger som ett 
överordnat lager under campusområdet men sträcker sig 
i de södra delarna utöver dess gränser och omfattar även 
SEAB huvudkontor samt Västra Götalands Museum. 
Verksamhetsmässigt anser kommunen att en likvärdig 
utveckling som i campusområdet bör kunna äga rum, 
men där även besöksnäring och annan kompletterande 
stödjande verksamhet ska kunna etablera sig. Av vikt är att 
omgivningspåverkan blir ringa.

STÄLLNINGSTAGANDEN 
Området ska utvecklas till en sammanvävd 

kunskaps- och kulturpark och estetiskt ses 

som förlängning av den nord - sydliga axel 

med kulturhistorisk värdefull bebyggelse. 

Utöver att området ska ge möjligheter att 

låta verksamheter utvecklas ligger en stor 

vikt i att de rekreativa värdena beaktas och 

utvecklas.

Kulturhistoriska värden och områdets lummi-

ga grönstruktur ska värnas söder om väg 49. 

Ny bebyggelse ska utföras med stor hänsyn 

till befintlig, karaktärsskapande arkitektur. 

Påverkan på befintliga värden inom området 

och Domkyrkan ska utredas i planprogram 

eller detaljplaneskede

De befintliga profilverksamheterna inom  

lärande, forskning, gröna näringar, besöks-

verksamhet samt kunskapsintensiva verksam-

heter ska ges möjlighet att kunna utvecklas 

så fritt som möjligt med hänsyn till nämnda 

värden.

Området ska bättre knytas an mot Skaras 

stadskärna, områden norr om väg 49, samt 

de bostadskvarter som ligger öster och väster 

om området. Möjligheten att kunna röra sig 

mellan målpunkter men även att kunna  

strosa ska utvecklas.

Ett visionsprogram för området som i detalj 

behandlar utformning av området, hur det 

ansluter till övriga områden, samt säker-

ställer de olika aktörernas roller ska arbetas 

fram.

CAMPUS, HÖGRE UTBILDNING OCH SKARAS KUNSKAPSPARK
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UTPEKADE OMRÅDEN FÖR UTBILDNING OCH LÄGE FÖR NYA FÖR- OCH GRUNDSKOLOR

MARK SOM INTE SPECIFIKT PEKAS UT INOM SKARA TÄTORT

Där mark eller vatten inte specifikt pekas ut i översikts-
planen antas befintlig mark- och vattenanvändning fortgå. 
Detta innebär inte att förutsättningar för utveckling och 
ändring av markanvändning inte finns.

För dessa områden gäller att de allmänna ställnings- 
taganden ska vara vägledande vid bedömning av lämplighet 
och gestaltning. I första hand ska befintlig mark- och  
vattenanvändning fortgå, eller sådan markanvändning  
utredas som direkt bidrar till att angränsande område 
gynnas och inte påverkas negativt. I bostadsområden eller i 
anslutning till detsamma är detta exempelvis tillkommande 
grönstruktur, skolverksamhet, samt äldrevård och äldre- 
boende. Vid ändrad användning ska det direkta närområ-
dets behov utredas och företräde ges åt sådan användning 
som tillgodoser ett allmänt intresse. Påverkan ska utredas i 
program- eller detaljplaneskede och vid behov en miljö- 
konsekvensbeskrivning upprättas.
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EKÄNGEN

Ekängen är en tidigare hushållsdeponi som lades ner på 
1970-talet. Området klassas som ett riskområde i klass 2, 
vilket innebär att det potentiellt kan finnas en stor risk för 
miljön och människors hälsa. Beslut på regional nivå har 
tagits att risker i klass 1- och 2-områden ska vara åtgärdade 
senast 2050.

I anslutning till området finns skyttebanor, omringade 
av skyddande vallar. Skyttebanorna kan ha gett upphov till 
föroreningar av bland annat bly och andra ämnen. Vidare 
nyttjar även Räddningstjänsten regelbundet platsen som 
övningsplats, vilket tidigare kan ha medfört olika förore-
ningar från skumsläckningsmedel med mera. Idag används 
dock mer miljöanpassade medel i verksamhetens övningar.

Den gamla och nedlagda deponin Ekängen ställs om till 
ett rekreationsområde. Rekreationsområdet kommer bli en 
del av den stadsnära naturen och bidra till goda stadsbygg-
nadskvaliteter för såväl skarabor som boende i Sörsko-
gen. Visionen är att området ställs om till ett tätortsnära 
rekreationsområde med varierande natur, motionsslingor, 
mötesplatser, mountain-bikebana och andra sport- och 
friluftsfunktioner. Området kommer även kopplas an till 

det befintliga friluftsområdet vid Petersburg vilket gene-
rerar till att de två områdena tillsammans bidrar till ett 
större friluftsutbud och fler upplevelser. Vidare kommer 
området fortsatt kunna nyttjas som övningsplats för 
räddningstjänst. För att möjliggöra omställningen krävs 
utredningar av förorenad mark med efterföljande hand-
lingsplan för hur föroreningar ska tas om hand. Slutligen 
krävs en sluttäckning som uppfyller de krav som ställs för 
att människor ska kunna vistas i liksom bo i närheten av 
området.

STÄLLNINGSTAGANDE

FÖLJDUPPDRAG: För att möjliggöra Ekängens 

omställning till rekreationsområde krävs utred-

ningar av förorenad mark med efterföljande 

handlingsplan för hur föroreningar ska tas om 

hand. Slutligen krävs en sluttäckning som upp-

fyller de krav som ställs för att människor ska 

kunna vistas i liksom bo i närheten av området.

REKREATIONSOMRÅDEN

OMRÅDEN DÄR REKREATIVA VÄRDEN INOM IDROTT, FRILUFTSLIV, BESÖKSNÄRING OCH NÖJESINDUSTRIN KAN UTVECKLAS OCH SÄKERSTÄLLS.
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Påverkan på omkringliggande markanvändning och 
värden har av denna anledning inte kunnat utredas, utan 
det överlåts beroende på omfattning till program- eller 
detaljplaneskedet. Kommunen bedömer att inget område 
är av sådan omfattning att ny översiktsplan eller fördjupad 
översiktsplan behöver arbetas fram för detta.

EN ÖGONBLICKSBILD AV AKTUELLA IDÉER  
FÖR DE OLIKA OMRÅDENA

U1 
STADSNÄRA NATUR, FRILUFTSLIV

Området är beläget strax väster om friluftsområdet Peters-
burg, särskild genom väg 184. Området omfattar omkring 
190 ha mark, mestadels beståendes av produktionsskog. I 
områdets norra del ligger simmatorpsdammarna. Områ-
det anses kunna vara ett lämpligt utredningsobjekt för yt-
terligare ett faunapassage i likhet med det som finns längs 
med E20 strax norr om Skara tätort. Detta förutsätter att 
angöring till tänkt industriområde J4 studeras vidare, samt 
att grön korridor säkerställs genom industriområdet. Om-
rådet skulle kunna utgöra en viktig länk och grön korridor 
för flora och fauna, samtidigt som de skulle höja centra-
lortens rekreativa värden. Området skulle kunna samman-
kopplas med friluftsområdet Petersburg och utvecklas till 
ett sammanhängande rekreationsområde med en koppling 
ända fram till Vilan.

U2 OCH U3  
VISIONSOMRÅDE

Med aktuellt planlagda områden, såväl i detaljplan och 
exempelvis planprogram, samt områden som konkret 
pekas ut i denna översiktsplan, anses det finnas förutsätt-
ningar att växa med cirka 4 000 invånare i Skara kommun. 
Målet med översiktsplanen är att kunna skapa långsiktiga 
förutsättningar för ytterligare cirka 2 000 invånare, utöver 
de inledningsvis nämnda 4 000.

För att kunna förverkliga visionen om att växa till 24 
500 invånare har dessa två områden pekats ut som möjli-
ga, framtida omvandlingsområden. Inom dessa områden 
anses det finnas goda förutsättningar att bevara en bety-
dande del av befintliga verksamheter, samtidigt som förut-

sättningar kan skapas för en eller två nya stadsdelar. Dessa 
ska sömlöst kunna vävas ihop med befintlig stadsstruktur 
och stärka den inledningsvis beskrivna målbilden om en 
nära, sammanhållen och trygg stad, med en funktionsblan-
dad struktur och där de gröna värden kan utvecklas.

Detta innebär bland annat att områdena ska planeras så 
att det inom varje område finns utrymme för ett särskilt 
boende för äldre samt förskola. Även framtida behov 
av grundskola ska utredas. I attraktiva lägen så som mot 
Skaraborgsgatan ska verksamheter kunna etablera sig i 
samspel med och stärkta av de kulturhistoriska värdena. 
För dagens boende ska det bli tryggare att ta sig gent till 
exempelvis Vilanområdet och andra attraktiva målpunkter 
utan att använda sig av bilen.

Dialog med medborgare och näringslivet är avgörande 
för att kunna skapa ett mervärde för såväl boende och 
dagens verksamhetsutövare inom område U2 och/ eller 
U3. Område U2 och U3 ska läsas i ett sammanhang med 
övriga planförslag, där nya, attraktiva industri- och verk-
samhetsområden pekas ut för att kunna möjliggöra flytt av 
befintliga verksamheter. Omvandlingen av U2 och U3 sker 
över en lång tidsperiod där förändring av fastigheternas 
användningsområde sker naturligt i samband med indu-
strins utveckling eller naturliga generationsväxling. Det 
är när en verksamhet växer ur sina lokaler och företaget 
söker andra mer ändamålsenliga lokaler som omvandling-
en ska ske. Nya industrier vars verksamhet kommer att stå 
i konflikt med ändamålet boende, vård och skola ska i det 
längsta undvikas. 

Båda områden är förorenade vilket kommer att kräva 
sanering utifrån tänkt markanvändning.

U4 
VALHALL

Området ligger invid skärningspunkten av väg 184 och 
Skaraborgsgatan, vid den västra huvudentrén till Skara tät-
ort. Ytan utgörs av mark som idag nyttjas som kolonilotts-
område. Beläget i ytterkanten av ett större bostadsområde 
anser kommunen att marken kan vara intressant för vidare 
utveckling, alternativt befästa befintlig markanvändning. 
Området kan såväl utvecklas vidare utifrån sin rekreativa 
karaktär den har idag, eller utgöra ett framtida område för 
exempelvis bostäder, samlingslokal eller annan bebyggelse 
som anses lämplig.

UTREDNINGSOMRÅDEN

Utredningsområden avser områden där kommunen i nuläget inte har fastställda planer eller 
intentioner för hur området kommer att utvecklas, men där man ser goda förutsättningar eller 

värden för en utveckling bort från dagens markanvändning i en nära framtid eller på sikt. 



SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN      53      

PLANFÖRSLAG

U5 
GAMLA GYMNASTIKSALEN

Centralt beläget, mitt i en kulturhistoriskt betydelsefull 
och identitetsskapande miljö, ligger gamla idrottshallen 
tillhörande före detta Djäkneskolan, som i sin tur byggts 
om till kommunens nya stadshus. Endast suterrängplanet 
av idrottshallen används idag enkom som förråd och tem-
porärt när behov uppstår. Enkom suterrängplanet nyttjas, 
övriga delar används inte. Under 2021 har ett utrednings-
arbete inletts för att se på möjlig framtida användning av 
den tidigare idrottshallen. Utifrån byggnadens kulturhisto-
riska värden, dess betydelse för stadsrummet och lokalbe-
hov i stadskärnan ska nya användningsområden studeras.

U6 
WILLY´S

Aktuell byggnad utgör nästan i sin helhet den sydöstra 
långsidan av Hötorget, en av de mest centrala platserna 
och tillika centrum för handeln i stadskärnan. Kommunen 
har inga planer för ändrad användning för aktuellt områ-
de. Aktuell gestaltning inom utredningsområdet påverkar 
platsen med sin slutna fasad och låga volym. Omdispone-

ring av hela kvarteret inklusive parkering och gatustruktur 
med entréer skulle kunna påverka upplevelsen av området 
, men även andra åtgärder skulle kunna ha positiv inverkan 
på torgets, och således påverka stadskärnans attraktivitet.

U7 
VANDRARHEMMET

Området upptar en yta som idag hyser äldre, dock inte 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kommunen anser 
att närområdet med Vasaparken, ny beachvolleybollplan, 
Drysan och olika bostadsområden gör att området är av 
intresse för vidare, framtida utredning. Park (attraktiv för 
olika generationer), för- skola, café och spontanidrott kan 
förena omkringliggande bostadsområden. Samtidigt som 
området har ansetts vara intressant som ny förskoletomt, 
bör även fler alternativ kunna utredas.

UTREDNINGSOMRÅDEN
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U8 
PETERSBURG

Strax norr om Petersburg, mellan ett mindre bostadsom-
råde och Biskop Bengtsgatan ligger ett mindre skogsparti 
som i norr ansluter mot E20. En mindre gångväg leder 
från nämnt bostadsområde till gång- och cykelvägen som 
löper parallellt med Biskop Bengstgatan. Inledningsvis 
fanns planer att dedikera området för bostadsbebyggelse, 
men kommunen anser nu att området bör ses som ett 
utredningsområde. Efter det att dialog hållits med aktörer 
aktiva i Petersburg ska området utredas vidare med syfte 
att funktionellt knyta ihop det med rekreationsområdet 
Petersburg

U9 
INVID DOMKYRKAN

Fastigheten Vesta 3 ligger strax invid Domkyrkan invid 
dess västra hörn. Det finns idag en detaljplan som medger 
byggnation, dock bör detaljplanen ses över där alterna-
tiven utreds ifall detaljplanen ska upphävas och aktuell 
markanvändning (park och parkering) befästas, eller hur 
byggrätten och framtida markanvändning kan ändras för 
att möta kommunens behov och fånga upp områdets och i 
synnerhet kyrkans kulturhistoriska värden.

U10 
FOKUS

Området ligger strax norr om E20. Det finns inga pla-
ner på att ändra användning av området som hindrar att 
befintlig verksamhet (Folkpark och rekreation) kan fortgå, 
dock ligger fastigheten strategiskt väl belägen med hänsyn 
till möjligt framtida behov av förskola, stadsnära rekrea-
tionsyta och andra allmänna behov.

U11 
NORR OM KATEDRALSKOLAN

Parkeringen norr om Katedralskolan har pekats ut som ett 
intressant område för framtida bostadsbebyggelse, samti-
digt som området är viktigt för kommunikationerna inom 
centrala Skara och in  mot detsamma. Ett helhetligt grepp 
bör tas inom hela det utpekade området där trafiksituatio-
nen och flöden utreds  i detalj, för att sedan kunna besvara 
möjligheten till hur bebyggelse kan placeras och parkering 
omdisponeras i relation till aktuell och framtida infrastruk-
tur.

U12 
AFZELII PARK

Området ligger mellan ett bostads- och industriområde i 
den del av centrala Skara som kallas Gälakvist. Området 
upptar en yta på cirka 0,3 hektar, är bebyggt med en  
teknikbyggnad och övergår i på andra sidan Afsen i ett 

koloniområde. Trots att området är utpekat som park 
uppvisar området inga tecken på gestaltning av högre am-
bitionsnivå, utan är endast gräsbesått. Av denna anledning 
och med hänsyn till dess centrala läge i anslutning till ett 
bostadsområde, anses att områdets bör utredas vidare i 
närtid, där främst möjligheten till att bebygga området 
bör studeras och vägas mot sin nuvarande användning i 
detaljplan och framtida behov.

U13 
SKARA SKOG

Området ligger strax nordost om ett i översiktsplanen ut-
pekat bostadsområde (B8). Även detta område anses lämp-
ligt för bostadsbebyggelse och bör ansluta till område B8 
samt en framtida anslutningsväg. Förhållanden inom detta 
område är i många avseenden identiskt med område B8, 
dock behöver särskilt områdets rekreativa och naturvärden 
utredas vidare och hur framtida bebyggelse ska förhålla 
sig till densamma. Inom området finns skyddsvärda träd 
i form av sju stycken ekar. Vidare ingår området i den 
generaliserade värdetrakten för skyddsvärda träd. Området 
påverkas av sju stycken utpekade ytor i löskogsinventering-
en. En lövlund norr om Torparelyckorna är också utpekad 
som naturvärde. I anslutning till området finns även en 
lövskogslund som är utpekad nyckelbiotop. I områdets 
nordöstra del finns också ett potentiellt förorenat område 
i form av en före detta deponi. Den tillkommande be-
byggelsens samspel med de värden av framförallt lövskog 
behöver belysas vidare i detaljplanearbetet.

U14 
HAGABACKEN

Området ligger norr om  väg 49 och ansluter i väst mot 
bostadsområdet Skaraberg. Då området direkt ansluter till 
de centrala delarna av Skara ses området som en naturlig 
utvidgning av staden och Skaraberg. Området utgörs dock 
i sin helhet av jordbruksmark och nyttjas för försöksod-
lingar. Då marken ingår inom SLU:s forskning och utveck-
ling behöver omvandlingens konsekvenser utredas vidare.

U15 
KARLSTORP

Området är centralt beläget i den nordvästra delen av Ska-
ra och ramas in av väg 184, väg 49 och bostadsbebyggelse 
i söder. Likt område U14 finns goda förutsättningar att 
låta staden växa vidare naturligt i direkt anslutning till be-
fintlig bostadsbebyggelse, dock utgörs även detta område 
i sin helhet av jordbruksmark och frågan behöver speciellt 
ur denna aspekt utredas vidare. 
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EXEMPEL AV UTFORMNING FÖR U3

ILLUSTRATIONEN VISAR ETT EXEMPEL ÖVER HUR OMRÅDET GLASBACKEN SKULLE KUNNA UTFORMAS FÖR ATT INRYMMA BOSTÄDER  
OCH KOMMUNAL SERVICE SOM EN ÖKAD BEFOLKNINGSMÄNGD MEDFÖR. 
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  Typ av område

  Antal kvm/ lgh

  Typ av bostad och fördelning

  Karaktär

  Gestaltning

  Översvämningsrisk

  Farligt gods

  Buller

  Trafik

  Kulturmiljö

  Naturmiljö

  Landskapsbild

  Rekreation/ friluftsliv

  Riksintresse

  Strandskydd

B1  
UDDETORP

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (småhus, flerbostadshus), Skola/förskola, 
särskilt boende, mindre verksamheter som café eller restau-
rang

ANTAL KVM/ LGH

80 – 90 bostäder

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

Småhus

KARAKTÄR

Bostadsområdet utgörs i huvudsak av småhusbebyggelse, 
invävd och omslutande skogen, utblickande mot jordbruks-
landskapet och Skaras silhuett. Man bor nära staden, samti-
digt som man har ett naturskönt boende ute på landet med 
stora gemensamma ytor som utgörs av uppvuxen skog. 

Bebyggelsen följer den mot norr, lätt sluttande terrängen, 
dagvattnets stråk respekteras, och bebyggelsen omfam-
nar skogen som en mötesplats och lekyta med utblickar 
och entréer på flertalet håll. Bebyggelsens dova silhuett 
upplevs som en palissad av gavlar och tak i landskapet 
med gran- och tallskogen i sin rygg och mellan sina led, 
och tanken vandrar hastigt till bilden av en liten, vuxen by. 
Området upplevs slutet i plan, men välkomnar besökare 
med sina öppna ytor och stråk som leder genom området. 
Exploatering ska föregås av planprogram. Mindre område 
kan planläggas utan planprogram.

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara väg- 
ledande vid planläggning och frågor rörande utformning. 
. Med hänsyn till områdets storlek bör ett gestaltnings- 
program för området arbetas fram innan eller i samband 
med planläggning. Frågan kan även hanteras i samband 
med ett planprogram. Områdets särskilda läge, inbäddat 
i ett större skogsområde och invid odlingslandskapet bör 
lämpligen återspeglas då gestaltningsprinciper arbetas 
fram. Bostadsbyggnader bör lämpligen uppföras i som 
lägst två våningar och med högst fyra. Vid gestaltning bör 
hänsyn tas till de områden av lövskog som finns i området. 
Förslaget bedöms inte påverka viltets möjlighet att röra 
sig över E20, dock bör det i samband med planläggning 
studeras huruvida en trädskärm kan bevaras som gynnar 
viltets rörelsemönster.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Området ingår inte i kommunens skyfallskartering och 
frågan behöver i sin helhet utredas i det planprogram 
som avses föregå planläggning. Mindre delar lokaliserade i 
områdets östra del anses kunna planläggas innan ett plan-
program framtagits. Frågan behöver då utredas i samband 
med en dagvattenutredning som tar ett helhetligt grepp 
över området. Området sluttar generellt lätt mot nordväst 
med sankare områden i dessa delar. 

Åtgärd: Hänsyn bör tas till naturliga avrinningsstråk och 
lågpunkter. Dessa ska hållas öppna och integreras i områ-
dets gestaltning. Klimatanpassningsåtgärder ska studeras 
specifikt för området och implementeras. Dagvatten ska 
omhändertas lokalt och området avses inte ingå i verksam-
hetsområde för dagvatten. Genomsläppligheten bedöms 
allmänt som god.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANFÖRSLAGETS OLIKA OMRÅDEN

I detta avsnitt behandlas förutsättningar, konsekvenser och påverkan av de enskilda områden som 
pekas ut i planförslaget såväl på och utifrån de nedan följda aspekterna. Där ingen av aspekterna 

nämns vid genomgången anses ingen påverkan föreligga.
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BULLER

Området ligger som närmast cirka 700 meter från en 
större trafikled och antas inte bli störd av vägtrafikbuller. 
Genom området leder spåren av Museijärnvägen. Detta 
spår används endast under sommaren vid enstaka tillfällen, 
dock behöver buller utredas i program- eller planskedet. 
Buller under kväll- och nattid från denna källa är inte att 
anta och buller bedöms i sin helhet hanterbart om bebyg-
gelse placeras rätt. Bebyggelse antas inte placeras närmare 
än 300 meter från värmeverk som ligger söder om områ-
det. Bulleremissioner behöver uppgå till över 106 dB från 
värmeverk för att överstiga 55dB(A) vid närmaste tänkt 
bostad, varför buller från värmeverk anses relativt oproble-
matiskt. Frågan behöver utredas i program- eller detalj- 
planeskede. Naturbruksskolan Uddetorp utgör bullerkälla 
då större fordon passerar genom området. I likhet med 
värmeverket antas bullernivåerna behöva vara höga för att 
utgöra ett kritiskt störningsmoment i enlighet med buller-
förordningen. Frågan behöver utredas vidare i samband 
med program- eller detaljplaneskedet.

TRAFIK

Planförslaget innebär en ökad biltrafik mot centrum och 
väg 49. I nuläget är det osäkert hur området kommer att 
angöras, men trafik kan antingen komma att ledas mot 
söder via vägen invid Uddetorp eller först ledas längre 
österut för att sedan dirigeras söderut längs med plante-
ringen. I samband med planprogram eller detaljplaneskede 
kommer det att behöva genomföras en studie som visar 
på lämplig dragning av ny tillfartsväg och hur de ökade 
trafikmängderna påverkar närliggande bostadsbebyggelse 
och verksamheter. Förslagsvis angör en större väg såväl 
område B1 och B2 för att sedan matargator leder vidare 
trafik till de olika kvarteren och bostäderna. Stor vikt bör 
läggas på att anordna säker och gen angöring för gående 
och cyklister och den ökade trafikmängden att gång- och 
cykeltrafik separeras från biltrafiken. Inom kvarteren bör 
shared space lösningar eftersträvas. ÅDT (årsdygnstrafik)
för såväl B1 och B2 uppskattas till 653 fordonsrörelser.

NATURMILJÖ

I området finns ett lövrikt hygge av typ triviallövskog, som 
tagits upp i lövskogsinventering (ID 1495_275). Objektet 
har naturvärdesklass 5. I anslutning till området finns två 
biotopskyddade alléer, men de bör inte behöva påverkas av 
föreslagna förändringar. Det finns uppgifter om diknings-
företag och markavvattning i området men dessa bedöms 
inte påverka föreslagen bebyggelse.

LANDSKAPSBILD

Såväl område B1 och B2 ligger lätt upphöjda i landskapet 
med åkrar och små bebyggelsegrupper som omsköljer de 
båda. Området i sig, det större skogspartiet i det domine-
rande jordbrukslandskapet, är i sig ett element i landskapet 

som bör bevaras i sitt uttryck. I såväl plan- samt progra-
marbetet är det av betydelse att de allmänna riktlinjerna 
för gestaltning följs och skogen får förbli ett präglande 
element i gestaltningen.

B2 
MALMSRO

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (småhus, flerbostadshus), Skola/förskola, 
särskilt boende, mindre verksamheter som café eller restau-
rang.

ANTAL KVM/ LGH

80 – 100 bostäder

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

65 – 80 småhus; 10 – 20 lgh i flerbostadshus.  
Småhustomter mellan 1 100 kvm - 2 200 kvm

KARAKTÄR

Bostadsområdet utgörs i huvudsak av småhusbebyggelse, 
invävd och omslutande skogen, utblickande mot jord-
brukslandskapet och Skaras silhuett. Man bor nära staden, 
samtidigt som man har ett naturskönt boende ute på 
landet med stora gemensamma ytor som utgörs av upp-
vuxen skog. Bebyggelsen följer den mot norr, lätt sluttande 
terrängen, dagvattnets stråk respekteras, och bebyggelsen  
omfamnar skogen som en mötesplats och lekyta med 
utblickar och entréer på flertalet håll. Bebyggelsens dova 
silhuett upplevs som en palissad av gavlar och tak i land-
skapet med gran- och tallskogen i sin rygg och mellan 
sina led, och tanken vandrar hastigt till bilden av en liten, 
vuxen by. Området upplevs slutet i plan, men välkomnar 
besökare med sina öppna ytor och stråk som leder genom 
området. Exploatering ska föregås av planprogram. Min-
dre område kan planläggas utan planprogram.

GESTALTNING

De allmänna ställningstagandena för området bör vara 
vägledande vid planläggning och frågor rörande utform-
ning. Med hänsyn till områdets storlek bör ett gestalt-
ningsprogram för området arbetas fram innan eller i 
samband med planläggning. Frågan kan även hanteras i 
samband med ett planprogram. Områdets särskilda läge, 
inbäddat i ett större skogsområde och invid odlingsland-
skapet bör lämpligen återspeglas då gestaltningsprinciper 
arbetas fram. Bostadsbyggnader bör lämpligen uppföras 
i som lägst två våningar och med högst fyra. Vid gestalt-
ning bör hänsyn tas till de områden av lövskog som finns 
i området. Förslaget bedöms inte påverka viltets möjlighet 
att röra sig över E20, dock bör det i samband med plan-
läggning studeras huruvida en trädskärm kan bevaras som 
gynnar viltets rörelsemönster.
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ÖVERSVÄMNINGSRISK

Området ingår inte i kommunens skyfallskartering och 
frågan behöver i sin helhet utredas i det planprogram 
som avses föregå planläggning. Mindre delar lokaliserade i 
områdets östra del anses kunna planläggas innan ett plan-
program framtagits. Frågan behöver då utredas i samband 
med en dagvattenutredning som tar ett helhetligt grepp 
över området. Området sluttar generellt lätt mot norrut 
med sankare områden i dessa delar. Åtgärd: Hänsyn bör 
tas till naturliga avrinningsstråk och lågpunkter. Två diken 
leder vatten norrut och åtgärder behöver studeras och  
vidtas så att tillkommande vattenflöden inte påverkar 
bebyggelse och jordbruksmark längre norrut. Avrinnings-
stråk och ytor för dagvattenhantering ska hållas öppna 
och integreras i områdets gestaltning. Klimatanpassnings- 
åtgärder ska studeras specifikt för området och implemen-
teras. Dagvatten ska omhändertas lokalt och området  
avses inte ingå i verksamhetsområde för dagvatten.  
Genomsläppligheten bedöms allmänt som god.

BULLER

Området ligger som närmast cirka 700 meter från en 
större trafikled och antas inte bli störd av vägtrafikbuller. 
Genom området leder spåren av Museijärnvägen. Detta 
spår används endast under sommaren vid enstaka till- 
fällen, dock behöver buller utredas i program- eller plan-

skedet. Buller under kväll- och nattid från denna källa är 
inte att anta och buller bedöms i sin helhet hanterbart om 
bebyggelse placeras rätt. Bebyggelse antas inte placeras 
närmare än 300 meter från värmeverk som ligger söder 
om området. Bulleremissioner behöver uppgå till över 106 
dB från värmeverk för att överstiga 55dB(A) vid närmaste 
tänkt bostad, varför buller från värmeverk anses relativt 
oproblematiskt. Frågan behöver utredas i program- eller  
detaljplaneskede. Naturbruksskolan Uddetorp utgör  
bullerkälla då större fordon passerar genom området.  
I likhet med värmeverket antas bullernivåerna behöva vara 
höga för att utgöra ett kritiskt störningsmoment i enlighet 
med bullerförordningen. Frågan behöver utredas vidare i 
samband med program- eller detaljplaneskedet.

TRAFIK

Planförslaget innebär en ökad biltrafik mot centrum och 
väg 49. I nuläget är det osäkert hur området kommer att 
angöras, men trafik kan antingen komma att ledas mot 
söder via vägen invid Uddetorp eller först ledas längre 
österut för att sedan dirigeras söderut längs med plante-
ringen. I samband med planprogram eller detaljplaneskede 
kommer det att behöva genomföras en studie som visar 
på lämplig dragning av ny tillfartsväg och hur de ökade 
trafikmängderna påverkar närliggande bostadsbebyggelse 
och verksamheter. Förslagsvis angör en större väg såväl 
område B1 och B2 för att sedan matargator leder vidare 

OMRÅDE B1 OCH B2 I RELATION TILL STADSKÄRNAN
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trafik till de olika kvarteren och bostäderna. Stor vikt bör 
läggas på att anordna säker och gen angöring för gående 
och cyklister och den ökade trafikmängden att gång- och 
cykeltrafik separeras från biltrafiken. Inom kvarteren bör 
shared space-lösningar eftersträvas. ÅDT (årsdygnstrafik) för 
såväl B1 och B2 uppskattas till 653 fordonsrörelser.

NATURMILJÖ

I området finns ett lövrikt hygge av typ triviallövskog, som 
tagits upp i lövskogsinventering (ID 1495_275). Objektet 
har naturvärdesklass 5. I anslutning till området finns en 
biotopskyddade alléer, men de bör inte behöva påverkas  
av föreslagna förändringar. Det finns uppgifter om dik-
ningsföretag och markavvattning i området men dessa 
bedöms inte påverka föreslagen bebyggelse.

LANDSKAPSBILD

Såväl område B1 och B2 ligger lätt upphöjda i landskapet 
med åkrar och små bebyggelsegrupper som omsköljer de 
båda. Området i sig, det större skogspartiet i det domine-
rande jordbrukslandskapet, är i sig ett element i landskapet 
som bör bevaras i sitt uttryck. I såväl plan- samt program- 
arbetet är det av betydelse att de allmänna riktlinjerna 
för gestaltning följs och skogen får förbli ett präglande 
element i gestaltningen

B3 
ROSENDALS KLUNGBY

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (blandad bebyggelse)

ANTAL KVM/ LGH

20 – 25 bostäder

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

5 – 7 Småhus, 18 radhus, 1 mindre flerbostadshus

KARAKTÄR

Där det stora jordbruksytorna långsamt övergår i en  
mindre skala, där småhus börjar samla sig på höjden och 
fångar skara centrums blick i fjärran, reser sig på en liten 
höjd den lilla klungbyn, där husen står tätt, men där land-
skapet ger rymd att andas djupt. Ett liten grusväg leder 
slingrande genom området där man ständigt känner att 
någon kan komma att möta en gåendes, antingen ut mot 
skogarna i öst, eller på väg med cykeln ner mot stan. En 
grönyta i mitten blir samlingsplats för barn att leka om 
dagen och för grillning om kvällen.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Området utgörs i dess mellersta del av en lågpunkt där 
vattensamling kan förekomma vid skyfall. Nettoregn- 
volymen vid ett 100 - årsregn med klimatfaktor uppgår till 
35 mm. Åtgärd: Genomsläppligheten bedöms allmänt som 
god varför infiltration på plats i samband med fördröjning 
anses lämplig. Ett förslag är att att lågpunktområdet inte 
bebyggs och ytan anpassas för fördröjning. Ytor för dag-
vattenhantering samt avrinningsstråk bör hållas öppna och 
ingå i bostadsområdets gestaltning. Åtgärder och omfång 
bör utredas i samband med detaljplaneläggning av området.

BULLER

Området ligger som närmast cirka 700 meter från en stör-
re trafikled och antas inte bli störd av vägtrafikbuller. Cirka 
150 meter från området leder Museijärnvägen. Detta spår 
används endast under sommaren vid enstaka tillfällen och 
buller antas inte behöva utredas vidare.

TRAFIK

Planförslaget innebär inte en avsevärd ökad trafikmängd 
till området, dock bör uppmärksamhet råda på trafik- 
säkerhet och hur de mjuka och hårda trafikdeltagarna  
säkert kan mötas. Lämpligen anordnas endast en in- och 
utfart för bilar till området. I samband med planläggning 
av område B1 och B2 kommer påverkan på Planterings-
vägen att undersökas och behov av ett separat stråk för 
gående och cyklister utredas. En trafikutredning i detalj- 
planeskedet anses inte krävas.

NATURMILJÖ

Vid Allégården i områdets södra del finns en potentiell 
förorening i form av en tidigare verkstadsindustri. Om-
givningspåverkan av denna förorening behöver utredas 
närmare inför förtätning av bebyggelse i området. På 
Allégårdens östra och västra sidor löper två alléer utmed 
vägen. Dessa behöver respekteras ur både biologisk och 
landsskapsbildssynpunkt vid förändringar i området.

LANDSKAPSBILD

Område B4 ligger i likhet med område B1 och B2 upp-
höjd i landskapet norr om skaras stadskärna. I motsats till 
område B1 och B2 ligger området exponerat för människ-
ans blick i landskapet utan ett skogsparti bebyggelsen kan 
växa fram ur och i delar kan döljas bakom. Vid planlägg-
ning kommer det vara av betydelse att bebyggelsens silhu-
ett och färgskala studeras, och med fördel får småskalighet 
och sadeltak vara element som ger ton åt bebyggelsens in-
tryck. På Allégårdens östra och västra sidor löper två alléer 
utmed vägen. Dessa behöver respekteras ur både biologisk 
och landsskapsbildssynpunkt vid förändringar i området.



66      SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

PLANFÖRSLAG

B4  
SKARABERG NORRA

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (småhus)

ANTAL KVM/ LGH

10 – 14 bostäder

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

10 – 14 småhus

KARAKTÄR

Bebyggelsen är en naturlig fortsättning på den bebyggelse-
struktur vi förefinner på Skaraberg.

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara väg-
ledande vid planläggning och frågor rörande utformning. 
Området ligger i nära anslutning till villabebyggelsen som 
präglar Skaraberg. Området ligger avskild genom en större 
väg, men kan ändå gestaltas så att den hänger ihop med 
den populära typ av bebyggelse som dominerar Skaraberg. 
Mindre flerfamiljs och en- och tvåbostadshus i upp i två 
våningar anses lämpliga.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Området slutar relativt flackt söderut. Genom området 
löper ett avrinningsstråk som bör beaktas vid planläggning 
för att förhindra risk för översvämning vid Säterivägen. 
Genomsläppligheten i området anses allmänt som god, 
dock bör behov av fördröjning av dagvatten lämpligtvis 
utredas och förslagsvis fördröjas inom den egna bostads-
fastigheten innan vatten leds vidare till det kommunala 
dagvattennätet eller infiltreras.

BULLER

Området ligger cirka 50 - 100 meter från ett industri-
område. I nuläget antas det nödvändigt att uppföra ett 
bullerplank öster om tänkt bostadsområde i syfte att klara 
värden angivna i rådande bullerförordning. Inom område 
planlagt för industri finns möjligheten att uppföra högre 
bebyggelse vilket innebär att fläktar kan förorsaka olägen-
het. Lämpligtvis blir minsta avstånd till industriområde 
100 meter, dock behöver frågan och behov åtgärder eller 
placering utredas i detaljplan.

TRAFIK

Planförslaget innebär en begränsad mängd trafik som inte 
förutsätter vidare trafikutredning i detaljplaneskedet. För-
slagsvis kommer högst två in- och utfarter mot Sätervägen 
att tillåtas, varav befintlig anslutande väg utgör den ena.

NATURMILJÖ

Området gränsar till hänsynsområde för faunapassage i 
norr. Anläggande av bebyggelse får inte göras inom detta 
hänsynsområde.

 
B5 
SKARABERG CENTRALT

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (flerbostadshus, punkthus) 2 – 4 eller  
5 våningar

ANTAL KVM/ LGH

24 – 48 bostäder

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

genomgående per våningsplan 6 lägenheter med mellan 
1 - 3 rum.

KARAKTÄR

De två till tre punkthusen, som med sin relativt stora yta 
på mark knappast påminner om de punkthus som vi ofta 
tänker på, ligger centralt på Skaraberg i det grönområde 
som så starkt utgör områdets karaktär. Bebyggelsen riktar 
sig främst till personer som hela sitt liv har bott på Skara-
berg och efter årtionden i ett en- eller tvåbostadshus,  
längtar efter ett mindre boende men i en bekant miljö. 
Husen är byggda i trä och försedda med sadeltak för att 
bättre passa in i den småskaliga bebyggelsen och den 
karaktäristiska grönskan som är porten till skogen. Det 
är relativt små byggnader, men kan ändå fungera som 
ett landmärke. Då bebyggelsen i huvudsak riktar sig mot 
äldre, är behovet av friytor inom den egna fastigheten 
minimal.

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara väg-
ledande vid planläggning och frågor rörande utformning. 
Beläget mitt i skaraberg som präglas av småhus med inslag 
av mindre och låga flerfamiljshus, kan det trotsallt anses 
vara lämpligt med ett begränsat antal högre hus i området 
. I nuläget anses det lämpligt med upp till fem våningar, 
men frågan bör som inledningsvis beskrivet utredas i 
samband med detaljplan. Högre bebyggelse, i utkanten av 
befintlig bebyggelse och i anslutning till områdets stora, 
gemensamma grönyta anses inte behöva påverka området 
och dess invånare negativt. Ny bebyggelse som sticker ut 
över områdets nockar kan fungera som en orienterings- 
punkt i området. Ny bebyggelse bör anpassa sig till befint-
lig bebyggelse och etablera ett släktskap. Detta kan exem-
pelvis ske genom att populära material i området så som 
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tegel eller trä används, takformer kopieras, eller färgskalan 
anpassas. Skaraberg präglas med sina små rundade gator 
och bebyggelse som ligger nära inpå dessa av en intimitet 
som har förmågan att skapa goda sociala band mellan dess 
invånare och där barn enkelt kan röra sig fritt. Ny bebyg-
gelse bör utformas så att det är inbjudande att röra sig 
nära, dvs den privata zonen kring husen bör vara liten och 
flertalet in- och utgångar till bebyggelsen bör anordnas. 
Trafik och parkeringar bör ordnas på ett sådant sätt att det 
inte påverkar upplevelsen att barn kan röra sig fritt och 
tryggt i området.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Området sluttar åt söder och genomsläppligheten i om-
rådet betraktas som allmänt god, men längre söderöver 
övergår området till mark med allmänt låg genomsläpp-
lighet.Tänkt bebyggelse ligger som planerat just nu strax 
norr om en fotbollsplan ämnad för spontanlek vilken 
utgör en lågpunkt som rikserar att översvämmas. Placering 
av bebyggelse och omfång är inte utredd i sin helhet, vilket 
innebär att bebyggelse kan komma att flyttas inim när- 
området. Åtgärd: Dagvatten bör fördröjas innan det 
infiltreras, alternativt kopplas till det kommunala dagvat-
tennättet. Med hänsyn till den tänkta, framtida fastighetens 
storlek som bör vara relativt begränsad i relation till den 
tänkta exploateringen, kan åtgärder som syftar till fördröj-
ning behöva placeras på allmän plats.

Sådana ytor för fördröjning, vilka lämpligtvis innebär 
nersänkta ytor, ska gestaltas med stor osmsorg och bidra 
till områdets kvalité och upplevelse. Anläggande bekostas i 
sin helhet av exploatören.

BULLER

Området antas inte bli påverkat av buller eller emittera 
buller på ett störande sett i enlighet med bullerförord- 
ningen.

TRAFIK

Planförslaget innebär en en begränsad mängd tillkomman-
de biltrafik som inte anses kräva en trafikutredning i de-
taljplaneskedet. Planförslaget innebär inte att vägrummets 
karaktär kommer att ändras, dock att bilvägnätet kommer 
att skära längre in i området och således påverka stråk för 
gående och cyklister. Detta innebär därmed att angöring-
en kan påverka områdets karaktär och funktion. Stor vikt 
bör läggas på säkra trafiklösningar i dialog med boende 
i alla åldersgrupper. Att gestalta angöringsvägen som en 
gångfartsgata där mjuka trafikanter prioriteras kan vara en 
lämplig lösning, men framförallt bör rörelsemönster i ett 
större perspektiv beaktas vid gestaltning av angöringsvä-
gen och gång- och cykelvägar eller andra stråk omgestaltas 
eller dras om för att säkerställa trygga och säkra rörelse-
mönster.

REKREATION/ FRILUFTSLIV

Området är planerat som ett rekreationsområde i bostads-
området. Grönytorna har en viktig betydelse för både 
boende och förskolebarn som vistas i området. Innan  
delar av området bebyggs behöver grönytornas använd-
ning analyseras för att kunna bevara de rekreativa  
kvaliteterna i platsen.

B6 
BRUNSBO BY

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (småhus, flerbostadshus)

ANTAL KVM/ LGH

20 – 40

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

småhus med tomtstorlek mellan 900 kvm – 1 300 kvm

KARAKTÄR

Nära stan och dess utbud, men omgärdat av jordbruk-
smark, växer denna lilla byliknande småhusbebyggelsen 
upp. Bebyggelsen är relativt tätt placerad för att spara 
den värdefulla jordbruksmarken, men god tillgänglighet 
till ytor avsedda för rekreation och nöje kompenserar för 
detta. Vägen som slingrar sig genom området bidrar till 
en gemytlig karaktär, och bebyggelsen är organiskt place-
rad och böljar lätt likt landskapet där den sluter sig kring 
gemensamma ytor.

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara 
vägledande vid planläggning och frågor rörande utform-
ning. Området ligger strax väster om ett område som har 
planlagts. Byggnader bör anpassas till landskapets struktur 
avseende placering och skala.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Översvämningsrisken ska hanteras i samband med de-
taljplan för området

TRAFIK

Planförslaget innebär en relativt begränsad mängd trafik 
som inte förutsätter vidare trafikutredning i detaljplaneske-
det. Lämpligt anses att 2 - 3 in- och utfarter kommer att 
anordnas mot en relativt lågt trafikerad väg som ansluter 
direkt mot E 20. I övrigt finns goda förutsättningar att ta 
sig med cykel in till centrala Skara.
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NATURMILJÖ

Fram till gården Södra Brandshagen löper en tvåsidig allé. 
Allén behöver respekteras ur både biologisk och land-
skapsbildshänseende vid förändringar av bebyggelsen i 
området. Enligt en generaliserad markering ingår området 
i en värdetrakt för skyddsvärda lövträd. Lövträd inom 
området behöver inventeras inför förändringar i området. 
Den södra hälften av det utpekade området ingår också i 
utpekat område för värdefullt odlingslandskap ”Götala”.

LANDSKAPSBILD

Området ligger strax väster om ett område som har plan-
lagts för småhusbebyggelse och mindre flerbostadshus. 
Område B7 anses vara en komplettering och avslut på 
detta exploateringsprojekt. För att skapa harmoni, men 
även för att anpassa bebyggelsen till landskapets karaktär, 
bör de allmänna ställningstaganden följas.

B7 
GÖTALA

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (småhus, flerbostadshus)

ANTAL KVM/ LGH

25 – 35

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

20 – 25 småhus; 0 – 4 flerbostadshus

KARAKTÄR

Mellan kyrkogården och skogen, invid porten in till stan, 
tillåts bebyggelsen växa vidare österut. Strukturen på- 
minner om det mindre bostadsområdet som ligger ett 
stenkast västerut, men små flerbostadshus tillåts bilda  
undantaget och attrahera äldre och unga att flytta över 
vägen till gränslandet mellan stad och land.

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara väg-
ledande vid planläggning och frågor rörande utformning. 
Området ligger strax i utkanten av centrala Skara invid 
en mindre men sammanhållen bebyggelsegrupp väster 
om det nya området. Frågan rörande gestaltning hanteras 
lämpligen i samband med detaljplan. Området bebyggs 
lämpligen med mindre en- och tvåbostadshus, där högsta 
antal våningar lämpligen inte är fler än två. Byggnader i 
upp till fyra våningar kan tänkas placeras i ett andra led. 
Ny bebyggelse kan med fördel fånga upp det bebyggelse-
mönster som finns strax väster om området med icke- 
rektangulära tomter.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Området ingår inte i kommunens skyfallskartering och 
behov av en dagvattenutredning samt eventuellt utförande 
sker i detaljplaneskedet.

BULLER

Området ligger i anslutning till väg 2680 med en ÅDT på 
cirka 920 fordonsrörelser, varav cirka 10 procent utgörs av 
tung trafik. En ökning på 1% årligen innebär 20 år framåt 
en trafikmängd på 1200 fordonsrörelser ÅDT, varav 10% 
tung trafik. hastigheten längs med sträckan är 50 km/h. 30 
meter från vägkant är bullernivån omkring 48 dB(A) equi-
valent och 70 dB (A) max. Frågan anses hanterbar utifrån 
bullerförordningen dock bör en bullerutredning upprättas 
i samband med program- eller planskede. Buller från E 20 
antas inte påverka bostadsbebyggelse.

TRAFIK

Planförslaget innebär en relativt begränsad mängd trafik 
som inte förutsätter vidare trafikutredning i detaljplane- 
skedet. Lämpligt anses högst två in- och utfarter mot 
allmän väg. Placering av dessa behöver utreda noggrant i 
planskedet med hänsyn till befintlig och framtida bebyg-
gelse inom B9.

NATURMILJÖ

Inom området finns sju stycken skyddsvärda ek-träd. Där-
utöver ingår området i den generaliserat utpekade värde-
trakten för skyddsvärda lövträd. Två områden som pekats 
ut i lövskogsinventeringen berör området. Dels Väster 
om Tempelbacken (ID 1495_269) och dels Ekkullar vid 
Tempelbacken (ID 1495_270). I området finns också 
utpekad nyckelbiotop i form av stort inslag av senvuxna 
träd, spärrgreniga grova träd och värdefull kryptogamflo-
ra. Ungefär 1/3 av området ingår i det utpekade värdefulla 
odlingslandskapet ”Götala”. Sammantaget har området 
flera höga naturvärden vilket kommer att kräva noggran-
na analyser inför en eventuell byggnation i området. En 
närmare analys av hur naturvärdena påverkar byggnation i 
området bör göras i samband med att detaljplan inleds.
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B8 
SKARA SKOG

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (småhus, flerbostadshus, förskola); Skola/ 
förskola, mindre verksamheter som café eller restaurang

ANTAL KVM/ LGH

250 – 350 lgh

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

250 – 350 småhus; 10 – 20 flerbostadshus; 1 förskola, 
möjligtvis även äldreboende (Säbo)

KARAKTÄR

Söder om E20, söder om vallen som omgärdar staden, 
ligger stadens nya småhusområde som väver sig in i sko-
gen och det småskaliga jordbrukslandskapet. Bebyggelsen 
utgörs i huvudsak av småskalig enbostadshusbebyggelse, 
men längs med och i anslutning till de stråk som leder ut 
från centrum kan mindre och mellanstora flerbostadshus i 
upp till 4 våningar flankera den strövande och rosökande 
stadsbon och göra vägen till esplanad. Trots en relativt 
omfångsrik bebyggelse bildar mindre bebyggelsegrupper i 
områdets sydvästra del, arrangerade runt en grön mittaxel, 
en struktur som gynnar nära relationer till grannar och 
känslan av en småskalighet. En större, central grönyta, 
bildar områdets kärna och ger barn möjligheten till lek i en 
relativt naturlig miljö. I de nordöstra delarna är strukturen 
likartad, men är bebyggelsen starkare kopplad till skogen 
och band av bebyggelse är lagda kring den stora grönyta i 
dess mitt som flyter över i skogen. Stråk sträcker sig både 
för gående och vattenmassor likt en sol från den stora 
grönytan som avser att skänka området karaktär.

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara  
vägledande vid planläggning och frågor rörande utform-
ning. Med hänsyn till områdets storlek bör ett gestaltnings-
program för området arbetas fram innan eller i samband 
med planläggning. Frågan kan även hanteras i samband 
med ett planprogram. Området bör utvecklas med en dis-
tinkt karaktär där hänsyn och respekt tas till det landskap 
det bäddas in i. Bostadsbebyggelse uppförs lämpligen i två 
våningar där vissa områden, speciellt längs med leder som 
är ämnade för allmänheten kan bebyggas med upp till fyra 
våningar. I nuläget anses det dock av betydelse att högre 
bebyggelse invid leder och vägar för allmänheten inte 
upplevs som ”raviner” om det inte kan motiveras väl då 
bebyggelsen inte anses vara en förlängning av stads- 
kärnan, utan snarare en bebyggelse längs med en led som 
för allmänheten ut i naturen.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Område B8 är inte i sin helhet utredda i skyfallskartering-
en och en dagvattenutredningen behöver antingen genom-
föras i samband med ett planprogram eller detaljplan. I 
skyfallskarteringen framgår att viadukten som är avsedd 
för cyklister och gående kan översvämmas redan vid 
50 - årsregn varför hantering av dagvatten och eventuell 
fördröjning blir avgörande för att minimera risken av över-
svämning av passage för gående och cyklister till centrum. 
Vidare passerar Afsen och ett antal diken genom området 
vilka avvattnar området. Behov av rening av dagvatten kan 
således bli aktuellt för att säkerställa mkn för vatten. Möj-
ligheterna för infiltration i området varierar och behöver 
utredas vidare.

FARLIGT GODS

Området ligger i anslutning till primär väg för farligt gods. 
Tänkt bostadsbebyggelse kan klassas som normalkänslig 
bebyggelse med en hög samhällsrisk på grund av be-
byggelsens omfattning. Med hänsyn till trafikmängd och 
hastighet anses risk för olycka som hög. I samband med 
planläggning bör utifrån riskanalysen en riskvärdering 
genomföras. Möjliga riskreducerande åtgärder ska säker-
ställas i samband med detaljplaneläggning. Med hänsyn 
till Buller från väg är det troligt att en bullervall kommer 
att uppföras i likhet med angränsande bebyggelse vilken 
kommer att reducera riskerna för olycka.

BULLER

Området ligger i anslutning till och söder om E 20. ÅDT 
ligger idag på 9 520 fordonsrörelser varav cirka 21% 
utgörs av tung trafik. En ökning på 1% årligen innebär 20 
år framåt en trafikmängd på cirka 11 600 fordonsrörelser 
ÅDT. Högsta tillåtna hastighet längs med vägsträcka är 
100 km/h. 50 meter från vägkant är bullernivån omkring 
62 dB(A) equivalent och mellan 67 – 72 dB (A) max. Bul-
lerdämpande åtgärd i form av exempelvis plank eller vall 
med en höjd på omkring 2 meter anses nödvändig för att 
skapa goda förutsättningar för bostadsbebyggelse. Högre 
byggnader kan behöva utformas med en bullerdämpad 
sida. En bullerutredning kommer att behöva upprättas i 
program- eller planskedet. Vid full utbyggnad kommer 
med stor sannolikhet en anslutningsväg att uppföras som 
löper mellan väg 2675 och 2680 via väg 2696. I nuläget 
planeras ingen tung trafik i något större omfång passera 
denna väg, men bullerpåverkan på framtida och befintlig 
bebyggelse behöver hanteras i en framtida bullerutredning.
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TRAFIK

Planförslaget, det vill säga hela område 8 innebär en ökad 
tra- fikmängd som behöver utredas vidare i samband 
med planläggning av området. Mindre etapper bör kunna 
exploateras utan att en trafikutredning upprättas. Etapp 9a 
kommer fullt utbyggd innebära en avsevärd trafikmängd 
om tänkt utbyggnad är möjlig (180 - 200 nya bostäder).
Trafik leds via en mindre väg mot Axvallagatan och 
därifrån antingen mot centrum eller via trafikplats Glas- 
backen mot E20 och övrigt, större vägnät. En utbyggnad 
av området kommer att kräva att trafiksituationen behöver 
förbättras för gående och cyklister. Inom bostadsområdet 
bör man eftersträva shared-space lösningar, men invid de 
större vägarna bör separata gång- och cykelbanor anläg-
gas. Full utbyggnad av etapp 8 kommer att innebära en 
ÅDT på omkring 398. Då området, det vill säga såväl 
etapp 8 samt bebyggelse inom  U13 är fullt utbyggt eller 
på väg att nå full utbyggnad är det aktuellt med en större 
anslutningsväg söder om bebyggelsen för att minska på-
verkan på det mindre vägnätet och angränsande bostads-
bebyggelse.

NATURMILJÖ

Inom området finns skyddsvärda träd i form av sju  
stycken ekar. Vidare ingår området i den generaliserade 
värdetrakten för skyddsvärda träd. Området påverkas 
av sju stycken utpekade ytor i lövskogsinventeringen. 
En lövlund norr om Torparelyckorna är också utpekad 
som naturvärde. I anslutning till området finns öven en 
lövskogslund som är utpekad nyckelbiotop. I områdets 
nordöstra del finns också ett potentiellt förorenat område 
i form av en före detta deponi. Den tillkommande be-
byggelsens samspel med de värden av framförallt lövskog 
behöver belysas vidare i detaljplanearbetet. Det potentiellt 
förorenade området behöver också utredas.

LANDSKAPSBILD

Område B9 A och B9 B utgör ett sammanhängande 
område som kommer att påverka landskapet, vilket främst 
kommer att kunna upplevas av boende i Skara.Området 
ligger sydost om E20 där jordbruksytorna är av mindre 
omfattning innan skogen fångar betraktarens uppmärk-
samhet. Förbipasserande längs med E20 kommer inte att 
uppleva en betydande förändring, däremot kommer  
boende som söker sig ut av rekreativa skäl uppleva 
områdets skiftning. Landkapet kommer att förändras, 
men förändringen anses inte ändra landskapets karaktär 
grundläggande.

REKREATION/ FRILUFTSLIV

Området berörs av vandringsleden Tempelbackaleden. 
Bättre anslutning till befintliga rekreationsområden så som 
Vilan och Petersburg kommer att eftersträvas i samband 
med planarbetet såväl för boende i dessa områden samt 
för allmänheten.

B9 
VÄSTERSKOG

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (småhus)

ANTAL KVM/ LGH

30 – 40

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

Småhustomter med relativt stora ytor  
(mellan 1 500 kvm – 2 500 kvm

KARAKTÄR

Mellan Ardala och Skara, längs med cykelvägen och nära 
till de stora vägarna, ligger detta bostadsområde som en ö 
i jordbrukslandskapet. Tomterna är generösa och tillåter 
mindre, icke-störande verksamheter utan att villalivet blir 
för trångt. Ett stort grönområde kring vilket bebyggelsen 
är anordnad tillåter barnen att träffas och leka utan i skydd 
av bostädernas rygg.

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara väg-
ledande vid planläggning och frågor rörande utformning. 
Området ligger strax i utkanten av centrala Skara invid en 
mindre men sammanhållen bebyggelsegrupp väster om 
det nya området som sträcker sig längs med en slingrande 
väg. Frågan rörande gestaltning hanteras lämpligen i sam-
band med detaljplan. Området bebyggs lämpligen med 
mindre en- och tvåbostadshus, där högsta antal våningar 
lämpligen inte är fler än två.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Området är inte utredd i skyfallsplanen dock anses möj-
ligheterna att hantera dagvatten lokalt som goda. Marken 
är relativt flack och består huvudsakligen av postglacial 
finsand med hög genomsläpplighet vilket öppnar för  
infilttration i direkt anslutning till bostäderna och väg.

BULLER

Området ligger som närmast 390 meter från väg E 20. 
ÅDT ligger idag på 9 520 fordonsrörelser varav cirka 21% 
utgörs av tung trafik. En ökning på 1% årligen innebär 20 
år framåt en trafikmängd på cirka 11 600 fordonsrörelser 
ÅDT. Högsta tillåtna hastighet längs med vägsträcka är 
100 km/h. Tänkt bostadsområde och väg E 20 avskiljs av 
åkermark. 390 meter från vägkant är bullernivån 48 dB(A) 
equivalent och 50 dB (A) max. Buller från E 20 anses inte 
behöva utredas vidare. Annan relevant bullerkälla att beak-
ta är industriområdet Bernstorp som ligger öster om tänkt 
bostadsområde. Närmast avstånd till industriområdet är 
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145 meter. Bullernivåerna vid källan, dvs industriområdet, 
behöver uppgå till 106 dB för att uppnå 55dB vid bostads-
område. Buller anses inte utgöra en störning i enlighet 
med bullerförordningen.

TRAFIK

Exploatering av området anses inte vara av sådan omfatt-
nning att det kräver vidare trafikutredning. Bil- samt gång- 
och cykeltrafik kommer att ledas söderut mot Bernstorp-
sgatan. Enskilda utfarter direkt mot Bernstorpsgatan 
anses olämpliga, och även mot annan väg bör en restriktiv 
hållning råda. Förutsättningarna anses över lag goda att 
skapa en hållbar angöring till området.

LANDSKAPSBILD

Område B11 ligger i en större skogsdunge. Trots att 
skogsdungen är ett element som påverkar landskaps- 
upplevelsen, anses det inte vara så stort att bebyggelse 
skulle påverka upplevelsen av landskapet grundläggande. 
Hänsyn bör dock tas till boende strax väster om området 
då denna skogsdunge präglar deras närområde.

B10 
HORSHAGA KLUNGBY

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (småhus, flerbostadshus)

ANTAL KVM/ LGH

45

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

30 småhus med tomter upp till 1 500 kvm, flerbostadshus 
i upp till 2 våningar

KARAKTÄR

Nära stan men ändå på landet ligger den byliknande 
bebyggelse som arrangerats kring två centrala grönytor. 
Ytorna är lek- och mötesplats för de boende, som främst 
riktar sig mot yngre och äldre intresserade av ett aktivt liv 
på landsbygden. De äldre har kanske haft ett jordbruk, 
de yngre kanske har ett brinnande intresse för att odla sin 
egen mat de inte haft möjlighet till tidigare, men som de 
här kan uppta tillsammans igen. Både i liten och lite större 
skala om intresset finns, men att just bo nära likasinnade 
gör steget och odlingen lättare.

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara väg-
ledande vid planläggning och frågor rörande utformning. 
Området ligger likt en enklav strax utanför centrala Skara 

där jordbrukslandskapet tar vid. Området bör i hög grad ta 
tillvara på detta särskilda läge. Frågan rörande gestaltning 
hanteras lämpligen i samband med detaljplan. Området 
bebyggs lämpligen med mindre en- och tvåbostadshus, där 
högsta antal våningar lämpligen inte är fler än två. Enstaka 
flerbostadshus kan anses lämpliga, dock anses i nuläget att 
bebyggelse genomgående bör uppföras i två plan.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Området är inte utredd i skyfallsplanen. Marken i området 
är uppbyggt av postglacial silt och finsand och uppvisar 
en relativt begränsad genomsläpplighet. Området lutar 
relativt flackt mot dofsan som befinner sig cirka 200 meter 
från det tänkta planområdets yttersta gräns. Trots den låga 
genomsläppligheten bör dagvatten kunna fördröjas och i 
största mån infiltreras innan det rinner vidare mot Dofsan. 
Med hänsyn till att området är inbäddat i jordbruksmark 
bör stor vik läggas på att ytvatten från vägar och andra 
hårdgjorda ytor inte orenat kan ledas vidare mot jordbruks- 
marken.

BULLER

Området ligger som närmast cirka 500 meter från väg 184. 
Buller från denna väg anses inte behöva utredas vidare. 
Annan relevant bullerkälla att beakta är industriområde 
Bernstorp som ligger söder om tänkt bostadsområde. 
Buller från källa, dvs industriområde, behöver uppgå till 
över 106 dB för att utgöra störning enligt bullerförord-
ningen och anses inte behöva utredas vidare. Reningsverk 
norr om tänkt bostadsområde anses inte bli en störande 
bullerkälla i bullerförordningens mening.

TRAFIK

Exploatering av området anses inte vara av sådan omfatt-
ning att det kräver vidare trafikutredning. All trafik leds 
västerut, mest lämpligt via en gemensam in- och utfart. 
Enstaka hus kan få en enskild in- och utfart. Gång- och 
cykeltrafik kommer via gemensam in- och utfart efter cirka 
200 meter kunna välja att ansluta till den gång- och cykel-
väg som löper längs med Bernstorpsgatan.

NATURMILJÖ

Området utgörs till stor del av jordbruksmark som kan 
vara brukningsvärd. Huruvida denna mark får bebyggas 
bör utredas inför planläggning. Delar av området är  
dokumenterat som täckdikat.

LANDSKAPSBILD

Område B12 ligger likt en enklav i det sig öppnande jord-
brukslandskapet. Följs de allmänna ställningstaganden bör 
den framtida bebyggelsen kunna växa fram till att bli ett 
präglande element som upplevs som ett naturligt inslag.
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B11 
KARLSBERG

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (radhus, parhus, flebostadshus)

ANTAL KVM/ LGH

60 – 120

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

0 – 60 radhus; 0 – 120 lägenheter i flerbostadshus.  
2 våningar.

KARAKTÄR

Bebyggelsen ligger likt ett pärlband invid jordbruks- 
marken uppe vid karlsberg och skiljer jordbruksmarken 
som ligger innanför väg 49. Men, ny bebyggelsen letar sig 
fram mellan gliporna och fördelar sig som små droppar på 
jordbruksmarken. Bebyggelsen har tagit tillvara på vissa 
av de gamla kvarterens egenskaper, men är ändå unika där 
de skapar rymd för att ströva mellan de små grupperna av 
bostäder som samlas kring en öppen gård som vetter dit 
den vill. Bebyggelsen sprider ut sig, men är ändå kompakt 
där den får fäste i marken, och bebyggelsen riktar sig 
främst mot äldre boende i området som önskar ett enklare 
liv nära sitt gamla hem, men även småbarnsfamiljer och 
skarabor i allmänhet som vill bo mitt i stan men med en 
känsla av rymd och aning av landsbygd utan att känna att 
gräsklipparen stått stilla allt för länge.

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara 
vägledande vid planläggning och frågor rörande utform-
ning. Området ligger i ytterkanten av centrala skara invid 
kvartersbebyggelse från 50 - talet på jordbruksmark.  
Kvarteren området angränsar till har formellt avslutats 
med en rad av bostäder som blickar ut mot jordbruks- 
marken. Ny bebyggelse kommer att finna en utmaning 
att ansluta till befintlig bebyggelse och bör såväl låna 
element från kvarteren, samtidigt som det utvecklar en 
egna karaktärsdrag, som lämpligen kan finna inspiration 
i det obyggda, dvs jordbruksmarken det placeras i och 
grönstrukturen i det anslutande området. Frågan rörande 
gestaltning hanteras lämpligen i samband med detaljplan. 
Området bebyggs lämpligen med mindre en- och tvåbo-
stadshus, men även radhus med eller mindre lägenhetshus. 
Bebyggelse i två våningar anses lämplig, men även enstaka 
bebyggelse i högst fyra våningar kan befinnas lämplig. 
Detta bör utredas i detaljplaneskedet.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Området ingår i skyfallsplanen som visar att det i den 
södra delen finns ett avrinningsområde som leder vatten 

västerut. Den södra delen utgör även en lågpunkt som ris-
kerar att översvämmas när vattenmassor från bostadsom-
rådet längre söderöver rinner norrut. Genomsläppligheten 
i området bedöms till från att vara hög där man förefinner 
postglacial sand. och låg där glacial lera förefinns. Mark-
förhållanden kommer att behöva utredas i samband med 
planläggning av området och huruvida infiltration är möj-
ligt, och rening nödvändigt. Såväl med hänsyn till angräns-
ande bebyggelse samt faktum att området i söder utgörs 
av en lågpunkt, föreslås detta område inte att bebyggas 
utan tillåts kunna översvämmas. Översvämningsytan bör 
gestaltas attraktivt för boende i området.

BULLER

Område B13 ligger i direkt anslutning till väg 49. Bebyg-
gelse planeras ligga cirka 50 meter från vägkant. ÅDT 
ligger idag på 5 200 fordonsrörelser varav cirka 10 % 
beräknas utgöras av tung trafik. En ökning på 1% årli-
gen innebär 20 år framåt en trafikmängd på cirka 6 300 
fordonsrörelser ÅDT. Högsta tillåtna hastighet längs med 
vägsträcka är 70 km/h. 50 meter från vägkant är buller-
nivån 55 dB(A) equivalent och 67 dB (A) max, varför 
bullerdämpande åtgärder i form av exempelvis plank eller 
vall anses nödvändiga i nuläget. En bullerutredning bör 
upprättas i samband med detaljplaneläggning.

TRAFIK

Trots att exploateringen anses omfångsrik är det svårt att 
avgöra huruvida det kommer att krävas en trafikutredning 
i området. I samband med planläggning bör dock en trafik- 
alstringsprognos genomföras för att utreda bullerpåverkan  
på angränsande bebyggelse. Enskilda in- och utfarter 
anses olämpliga, varför en gemensam in- och utfart mot 
Malmgatan bör anläggas, varifrån biltrafik kan söka sig 
mot centrum, alternativt ut mot väg 49. Alternativen för 
cyklister och gående är avsevärd större med möjligheten 
att söka sig gent mot uddetorp eller via gröna stråk ut 
mot stan och andra delar i skara. Inom bostadsområdet 
bör shared space lösningar eftersträvas. Möjligheter för 
allmänheten att i eller i nära anslutning till området kunna 
röra sig bör utredas i planskedet om en allmän grönyta 
anläggs inom området.

NATURMILJÖ

Området utgörs till stor del av jordbruksmark som kan 
vara brukningsvärd. Huruvida denna mark får bebyggas 
bör utredas inför planläggning. Området utgörs delvis av 
dikningsföretag.

LANDSKAPSBILD

Trots att bebyggelse placeras på jordbruksmark och i 
utkanten av centrala skara anses bebyggelsen inte påverka 
landskapets karaktär.
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B12 
HINDSBO

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (småhus, flerbostadshus)

ANTAL KVM/ LGH

18

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

2 småhus, 16 lägenheter i flerbostadshus

KARAKTÄR

Insmuget mellan den vuxna bebyggelsen och väg 184 
ligger denna småskaliga bebyggelse som främst riktar sig 
mot äldre som är boende i området och söker efter ett 
litet boende i ett plan med en liten täppa som är lättskött. 
Bebyggelsen bildar ett naturligt avslut på den befintliga 
bebyggelsen.

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara väg-
ledande vid planläggning och frågor rörande utformning. 
Lämpligen bildar bebyggelse ett avslut till angränsande 
kvarter. Området anses lämpligt för bebyggelse i ett plan.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Området behandlas i skyfallsplanen och det framgår att 
området utgörs av en relativt centralt belägen lågpunkt 
som kan komma att översvämmas. Med hänsyn till att  
bebyggelseområdet är relativt smalt, bör det istället sä-
kerställas att vatten kan rinna vidare ostört till en anlagd 
fördröjningsyta undan det område som avses bebyggas. 
Marken består av postglacial sand och genomsläppligheten 
som hög, varför fördröjning bör eftersträvas så att inte 
flöden riskerar att öka innan potentiella vattenmassor når 
norrut och passerar väg 184.

FARLIGT GODS

Området ligger i anslutning till primär väg för farligt gods. 
Tänkt bostadsbebyggelse kan klassas som normalkänslig 
bebyggelse med en låg samhällsrisk på grund av bebyg-
gelsens omfattning. Med hänsyn till trafikmängd och 
hastighet anses risk för olycka som hög. I samband med 
planläggning bör utifrån riskanalysen en riskvärdering 
genomföras. Möjliga riskreducerande åtgärder ska säker-
ställas i samband med detaljplaneläggning. Med hänsyn till 
Buller från väg är det troligt att bullerreducerande åtgärder 
som även kan utformas som riskreducerande blir aktuella.

BULLER

Område B14 ligger i direkt anslutning till väg 184. ÅDT 
ligger idag på 3 790 fordonsrörelser, varav tung trafik 
utgör cirka 13 %. En ökning på 1% årligen innebär 20 
år framåt en trafikmängd på cirka 4 600 fordonsrörel-
ser ÅDT. Hastighetsgränsen är 80 km/h. 40 meter från 
vägkant är bullernivån 57 dB(A) equivalent och 69 dB (A) 
max, varför bullerdämpande åtgärder i form av exempelvis 
plank eller vall anses nödvändiga i nuläget. En bullerutred-
ning bör upprättas i samband med detaljplaneläggning.

TRAFIK

Exploateringsgraden inom området är relativt låg, varför 
ingen vidare trafikutredning anses nödvändig. Såväl bil- 
som gång- och cykeltrafik kommer att ledas österut. I ett 
framtida planarbete kommer det att bli viktigt att säker-
ställa allmänhetens tillgång till de befintliga promenadstråk 
som finns idag, men som kommer att behöva justeras med 
hänsyn till tänkt exploatering.

NATURMILJÖ

Inom området finns inga dokumenterade naturvärden. 
Dock utsträcker sig området mellan en sjö i norr och 
Hindsbosjön i söder, vilka kan ha biologiska kopplingar 
som bör belysas. Området utgörs delvis av diknings- 
företag.

REKREATION/ FRILUFTSLIV

Särskilt området söder om området, vid Hindsbosjön, har 
värden för friluftslivet.
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B13 
HINDSBO

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (flerbostadshus, punkthus)

ANTAL KVM/ LGH

24 – 30

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

varierande storlek på lgh med mellan 1 – 3 rum i upp till 
fem våningar.

KARAKTÄR

I slutet av Ivar Widéensgatan och Hindsbos låga och små-
skaliga bebyggelse, inpå Drysan och grönytan som ligger 
i skärningspunkten för ett flertal bostadsområden, ligger 
ett punkthus som hörnpunkten i en ram för den park som 
växer fram i anslutning till det gröna stråket. I färg, form 
och material hämtar den inspiration av omgivningens 
bebyggelse eller grönskan. Bebyggelsen ska bland annat 
attrahera äldre med en anknytning till centrala Skara som 
vill bo naturskönt och med närhet till stadens utbud och 
den enkelhet man kanske efterlyser på ålderns sensommar.

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara väg-
ledande vid planläggning och frågor rörande utformning. 
I anslutning till området finns flertalet byggnader som 
kan tjäna som inspiration vid gestaltning och planlägg-
ning. Området ligger i ett särskilt läge invid ett attraktivt 
strövområde, samtidigt som det ligger i skärningspunkten 
av tre stycken bostadsområden. Påverkan på omkring- 
liggande bebyggelse i form av skuggning bör utredas i 
planskedet, dock anses området lämpat för en markant 
högre bebyggelse än omkringliggande bebyggelse.  
Bebyggelse anses så kunna bidra med en variation utan 
att påverka den trivsamma och uppskattade karaktär av 
angränsande områden, samtidigt som det kan underlätta 
orienteringen. Gestaltning av området bör ske i samklang 
eller åtminstone hänsyn till område U6. Beroende på vad 
för användning område B6 ges, kan det tänkas vara effekt-
fullt om bebyggelse kan spegla delar av varandras egen-
skaper och bilda en ram till det utpekade grönområdet.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Området ingår i skyfallsplanen och omfattas av två om-
råden. Området norr om Drysan (kallas område 1), och 
utredningsområdet 200 meter sydost om detsamma (kallas 
område 2 hädanefter). Område 1 ligger i en sluttning och 
riskerar inte att översvämmas. Utgående från tänkt typ av 

bebyggelse och hårdgjorda ytor anses fördröjningsbeho-
vet begränsat, samtidigt som möjligheterna med hänsyn 
sluttningen närmast utesluter fördröjning. Denna fråga 
behöver dock utredas i samband med detaljplan och vid 
behov bör ytvatten ledas om för att först i sista hand 
ansluta fastigheten till det kommunala dagvattennätet. 
Marken består i båda områden av glacial lera. Område 2, 
beläget söder om Drysan, utgör enligt skyfallsplanen inget 
riskområde för översvämning, däremot bör frågan om re-
ning av ytvatten innan det leds vidare till Drysan hanteras 
i samband med detaljplan.

BULLER

Område B15 ligger i centrala Skara och antas inte vara 
utsatt för buller eller orsaka olägenhet för angränsande 
bostadsfastigheter i bullerförordningens mening.

TRAFIK

Exploatering av området anses inte vara av sådant omfång 
att det kräver vidare trafikutredning i ett senare skede. 
Bil- och annan fordonstrafik kommer att angöra området 
via Ivar Widéensgatan och en vändplan kommer mest 
sannolikt att behöva anläggas. Av betydelse blir att säkra 
allmänhetens tillgång till Drysan från bostadsområden i 
Hindsbo.

KULTURMILJÖ

Planområdet ligger norr om ett område utpekat som 
värdefull miljö. Vid planläggning bör säkerställas att denna 
miljö inte påverkas negativt. Risk för detta anses allmänt 
låg med hänsyn till att B15 och den värdefulla miljön är 
åtskilda av ett grönt stråk och Drysan.

NATURMILJÖ

Inom området finns inga dokumenterade naturvärden. 
Dock gränsar området till Drysan. Bebyggelsepåverkan 
på Drysan och dess lokala påverkan på biologi och klimat 
bör analyseras i planarbetet.

REKREATION/ FRILUFTSLIV

Området intill Drysan ingår i ett promenadstråk utmed 
vattnet. Denna möjlighet att passera i natur behöver  
beaktas i planarbetet.
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B14 
BROGÅRDEN

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde, Handels- och centrumområde

GENERELLT

Områdets lämplighet utreds i skrivande stund i samband 
med detaljplaneläggning. 

B15 
BROGÅRDEN

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde. Småhusbebyggelse, mindre och större 
flerbostads (punkthus)

GENERELLT

Områdets lämplighet utreds i skrivande stund i samband 
med detaljplaneläggning. 

B16 
SKARABERGSRONDELLEN

TYP AV OMRÅDE

Bostäder, handel, centrum, kontor

ANTAL KVM/ LGH

30 – 40

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

20 Radhus, 10 lägenheter i 1 -2 flerbostadshus i 2 våningar, 
alternativt högre punkthus eller en kombination av olika 
hustyper

KARAKTÄR

Ett impediment i centrums utkant som väl lämpar sig för 
småskalig bebyggelse och bidrar till bebyggelsens diversitet 
i grannområdet.

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara 
vägledande vid planläggning och frågor rörande utform-
ning. Området anses vara lämpligt för bebyggelse i 2 - 4 
våningar, men ännu högre bebyggelse utreds lämpligen i 
detaljplan.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Enligt skyfallsplanen leder en skyfallsled genom områ-
det som behöver beaktas i samband med planläggning 
av området. Marken uppvisar en låg genomsläpplighet 
(postglacial lera) vilket innebär att vatten kommer att rinna 
ytledes. Frågan behöver behandlas i samband med en mera 
detaljerad dagvattenutredning, men förslagsvis hanteras 
dagvatten väster om planområdet, strax invid banvallen. 
Väljs en sådan lösning bör stor vikt läggas på gestaltning 
och tillföra området och närboende ett mervärde.

BULLER

Område B13 ligger i direkt anslutning till väg 49. Bebyg-
gelse planeras ligga cirka 50 meter från vägkant.   ÅDT 
ligger idag på 5 200 fordonsrörelser varav cirka 10 % 
beräknas utgöras av tung trafik. En ökning på 1% årli-
gen innebär 20 år framåt en trafikmängd på cirka 6 300 
fordonsrörelser ÅDT. Högsta tillåtna hastighet längs med 
vägsträcka är 70 km/h. 50 meter från vägkant  är bul-
lernivån 55 dB(A) equivalent och 67 dB (A) max, varför 
bullerdämpande åtgärder i form av exempelvis plank eller 
vall anses nödvändiga i nuläget. En bullerutredning bör 
upprättas i samband med detaljplaneläggning.

TRAFIK

Exploatering inom området anses inte vara av sådant 
omfång att det kräver vidare trafikutredning, dock bör 
placering av in- och utfart utredas noggrant i planskedet, 
samtidigt som området i sin helhet, dvs trafiksituationen 
vid Hagaborgsvägen och Brunsbogatan omkring plan-
området bör bli föremål för vidare utredning och möjlig 
omgestaltning. Trafik kommer att angöra via Brunsboga-
tan, och samtidigt som infart för boende kommer att ske 
längs med denna väg, behöver även utredas huruvida ang-
öring till möjlig, framtida pendlingsparkering kan ordnas. 
Enskilda in- och utfarter till tänkt bostadsområde anses 
olämpligt. Inom det framtida bostadsområdet bör shared 
space-lösningar eftersträvas.

NATURMILJÖ

Området gränsar till vattenskyddsområde Skara. I öv-
rigt saknas dokumenterade naturvärden i området. Från 
brogårdsleden och söderut genom området löper ett 
vattenfyllt dike/vattendrag. Detta vattendrags eventuella 
skydd och/eller funktion för närområdet bör utredas i 
planarbetet.
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B17  
DOMPROSTEGÅRDEN

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (småhus, flerbostadshus, radhus)

ANTAL KVM/ LGH

6 – 8 

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

Mindre flerbostadshus i två plan

KARAKTÄR

Ett komplement till den småskaliga bebyggelsen

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara väg-
ledande vid planläggning och frågor rörande utformning. 

ÖVERSVÄMNINGSRISK

I skyfallsplanen visar det sig inte att det finns någon 
omfattande risk för översvämning i detta relativt begrän-
sade område, dock bör man vara vaksam i den södra delen 
och lämpligen orientera bebyggelse mot den norra delen. 
Frågan bör dock utredas i detalj i samband med planlägg-
ning. Marken består av postglacial lera med en låg genom-
släpplighet, varför dagvatten bör fördröjas innan det leds 
vidare.

BULLER

Område ligger i centrala Skara och antas inte vara utsatt 
för buller eller orsaka olägenhet för angränsande bostads-
fastigheter i bullerförordningens mening. Närmaste större 
väg är väg 2699, men tänkt bostadsområde är väl avskär-
mat av befintlig bebyggelse.

TRAFIK

Exploatering inom området anses inte vara av sådant 
omfång att det kräver vidare trafikutredning, dock bör 
placering av in- och utfart utredas noggrant i planskedet, 
samtidigt som området i sin helhet, dvs trafiksituationen 
vid hagaborgsvägen och Brunsbogatan bör studers i ett 
större sammanhang. Beroende på typ av exploatering kan 
enskilda in- och utfarter vara acceptabla.

B18  
TEGLAGÄRDET

GENERELLT

Områdets lämplighet har i större delar utredds i samband 
med planprogram för området som även kommer vidare 
kommer att vara vägledande vid framtida planläggning.

B19 
SÅGAREHAGEN

TYP AV OMRÅDE

Bostadsområde (småhus och flerbostadshus)

ANTAL KVM/ LGH

16 – 20

TYP AV BOSTAD OCH FÖRDELNING

8 småhus, 8 – 12 lägenheter i mindre flerbostadshus i upp 
till två våningar

KARAKTÄR

I anslutning till befintlig bebyggelse växer detta lilla 
bostadsområde fram som ett naturligt komplement. 
Bebyggelsen vänder sig inåt mot en gemensam grönyta, 
samtidigt som det vänder sig mot Biskop Bengtsgatan och 
förbipasserande. Bebyggelsen adresserar såväl små barn- 
familjer samt äldre som söker ett mindre boende. 

GESTALTNING

De allmänna ställningstaganden för området bör vara väg-
ledande vid planläggning och frågor rörande utformning. 
Bebyggelse bör i form och färg ansluta till angränsande 
bebyggelse, samtidigt som det med hänsyn till behovet 
anses lämpligt med mindre flerbostadshus mot Biskop 
Bengtsgatan.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Området ingår i skyfallsplanen. Marken består i huvudsak 
av sandig morän med en medelhög genomsläpplighet,  
varför infiltration bör kunna tillämpas i viss omfattning. 
Mot söder och E 20 finns en lågpunkt som lämpligtvis 
undanhålls från bebyggelse och istället dedikeras åt för-
dröjning av dagvatten samt rekreation för boende inom 
området.

FARLIGT GODS

Området ligger i anslutning till primär väg för farligt gods. 
Tänkt bostadsbebyggelse kan klassas som normalkänslig 
bebyggelse med en låg samhällsrisk på grund av bebyg- 
gelsens omfattning. Med hänsyn till trafikmängd och 
hastighet anses risk för olycka som hög. I samband med 
planläggning bör en riskvärdering genomföras. Möjliga 
riskreducerande åtgärder ska säker- ställas i samband med 
detaljplaneläggning. 

BULLER

Området ligger i anslutning till och norr om E 20. ÅDT 
ligger idag på 9 520 fordonsrörelser varav cirka 21 procent 
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utgörs av tung trafik. En ökning på 1procent årligen 
innebär 20 år framåt en trafikmängd på cirka 11 600 
fordonsrörelser ÅDT. Högsta tillåtna hastighet längs med 
vägsträcka är 100 km/h. 50 meter från vägkant är buller-
nivån omkring 62 dB(A) equivalent och mellan 67 – 72 dB 
(A) max.

Bullerdämpande åtgärd i form av exempelvis plank eller 
vall med en höjd på omkring 2 meter anses nödvändig för 
att skapa goda förutsättningar för bostadsbebyggelse.  
Högre byggnader kan behöva utformas med en buller-
dämpad sida. En bullerutredning kommer att behöva 
upprättas i program- eller planskedet.

TRAFIK

Planförslaget innebär en relativt begränsad mängd trafik 
som inte förutsätter vidare trafikutredning i detaljplane- 
skedet. Angöring av området sker

NATURMILJÖ

Området har inga dokumenterade naturvärden, men grän-
sar till grönområde med naturvärden. Den södra delen av 
området innehåller förorenade områden samt gränsar till 
värdetrakt för värdefulla träd, men är bullerutsatt.

INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN

J1

GENERELLT

Området är planlagt för sitt ändamål

J2

STORLEK

67 hektar

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Översvämningsrisken har inte utredds. Dagvattenhante-
ring, dvs infiltration, fördröjning och rening ska ske lokalt.

GESTALTNING

Hänsyn ska tas till landskapsbilden och den miljö indu-
striområden planeras i. Med fördel bevaras viss skog eller 
trädridåer i utvalda lägen för att i möjligaste mån bevara 
det intryck området har på landskapet idag. Även områdets 
gestaltning, dvs hur byggnader ska utformas (främst kulör) 
bör ske utifrån ett sammanhängande gestaltningskoncept 
för hela området.

BULLER

Området är inte känsligt för Buller, dock är industri- 
verksamhet av sådan karaktär att den kan vara störande för 
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andra. I anslutning till området finns bostadsbebyggelse i 
väster (2 stycken bostadsfastigheter), i norr (1 bostads- 
fastighet), i nordost (5 bostadsfastigheter) och ost  
(1 stycken bostadsfastighet) Som närmast hamnar indu-
striområde 100 meter från närmaste bostadsbebyggelse. 
Buller vid källa behöver uppgå till 109 dB för att orsaka 
störning invid bostadsfastighet i enlighet med buller- 
förordningen. Huruvida vall eller plank anses behöva  
uppföra bör utredas i samband med detaljplan eller  
planprogram, dock kan bedömningen göras att området  
är lämpligt för industriändamål utifrån bullerhänsyn.

TRAFIK

Området antas kunna generera cirka 700 fordonsrörelser 
vid full utbyggnad och hög belastning, varav 25 % anta ut-
göras av tunga transporter. I samband med detaljplan ska 
en trafikutredning upprättas för att säkerställa att buller 
från motortrafik inte stör angränsande bostadsfastigheter 
och så att trafik inte riskerar att påverka E20. Mest lämp-
ligt utifrån kommunens perspektiv anses vara att anordna 
en ny in- och utfart från E20 över åkermarken direkt mot 
industriområdet (alternativ A). In- och utfart bedöms 
inte påverka möjligheten att bedriva jordbruk. Alternativt 
anses infart i läge B tänkas, dock blir påverkan på befintlig 
bebyggelse större. Frågan bör utredas förutsättningslöst i 
detaljplan.

LANDSKAPSBILD

I samband med detaljplan eller planprogram bör påverkan 
på landskapsbilden utredas. Området ligger exponerat 
längs med E 20, varför gestaltning av området är av bety-
delse. Såväl gestaltning av byggnader samt skyltning bör 
ske med stor varsamhet. Området kommer att upplevas 
på distans, varför utformning av detaljer är mindre viktig, 
men däremot bör helheten lämpligen ges en sammanhål-
len gestaltning. Med fördel tillåts endast exempelvis 2 - 3 
färger som fasadkulör. En högsta totalhöjd på mellan 12 
- 20 meter för bebyggelse i främsta led anses i detta skede, 
dock bör även denna fråga utredas i detalj i senare skede.

J3

GENERELLT

Området är planlagt för sitt ändamål.

J4

STORLEK

83 hektar

GESTALTNING

Vid gestaltning och planläggning av området ska ställning 
tas till område U1

ÖVERSVÄMNING

Översvämningsrisken har inte utredds. Dagvatten- 
hantering, dvs infiltration, fördröjning och rening ska  
ske lokalt.

BULLER

Området är inte känsligt för Buller, dock är industri- 
verksamhet av sådan karaktär att den kan vara störande 
för andra. I anslutning till området finns bostadsbebyg-
gelse i den östra delen av området. Som närmast ham-
nar industriområde 100 meter från bostadshus, dock är 
att beakta att bostadshus i princip omsluts av störande 
verksamhet. Buller vid källa behöver uppgå till 109 dB för 
att orsaka störning invid bostadsfastighet i enlighet med 
bullerförordningen, med hänsyn till rådande utformning 
av industriområde kan det anses lämpligt att uppföra en 
bullervall kring bostadsbebyggelse.

TRAFIK

Området antas kunna generera cirka 850 fordonsrörelser 
vid full utbyggnad och hög belastning, varav 25 % anta ut-
göras av tunga transporter. I samband med detaljplan ska 
en trafikutredning upprättas för att säkerställa att buller 
från motortrafik inte stör angränsande bostadsfastigheter 
och så att trafik inte riskerar att påverka E20. Ur kommu-
nens perspektiv anses det mest lämpligt att på sikt kunna 
anordna en in- och utfart direkt mot E20 (alternativ B). 
Befintlig in- och utfart (alternativ A) anses inte lämpat för 
full utbyggnad. Frågan bör utredas förutsättningslöst i 
detaljplan.

LANDSKAPSBILD

I samband med detaljplan eller planprogram bör en land-
skapsbildsanalys genomföras. Jämfört med område J2 är 
området mindre känsligt rörande landskapsbilden, men 
även här ges området lämpligen en sammanhållen, men 
möjligtvis mindre sträng gestaltning.

STRANDSKYDD

Påverkan på strandskydd ska undvikas.
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Axvall

BEBYGGELSEPRINCIPER FÖR MINDRE TÄTORTER

OMRÅDESSPECIFIKA STÄLLNINGSTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA  
OMRÅDEN I AXVALL OCH VARNHEM 

Områdenas kulturmiljövärden beaktas. 

Tillägg, förändringar och ombyggnader 

samspelar med existerande byggnaders och 

miljöers kulturhistoriska värden. Historiska 

strukturer och planeringsideal som bidragit 

till Varnhems karaktär kan avläsas i stads- 

bilden. Kvaliteter värnas och förbättras uti-

från aspekter som skapar förståelse, trivsel, 

trygghet och mindre skadegörelse.

Omsorgen om god arkitektur är av grund- 

läggande betydelse för bevarande, utveck-

ling och stärkande av områdenas kultur- 

historiska värden. En hög ambitionsnivå 

kännetecknar all planering och allt byggande 

i dessa områden.

Ny bebyggelse, omfattande exploatering 

eller betydande förändringar föregås av en 

kulturmiljöanalys och/ eller kvalitetsprogram.

ALLMÄNNA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR BEBYGGELSE 
Stadsplaneringen tolkar tätorten och områ-

dets karaktär och avspeglar samtidigt sin egen 

tid.

Tätorten planeras så att man oavsett ålder, 

kön och funktionsvariation förstår och vågar 

använda den. Trygghet, jämlikhet och  

jämställdhet ska vara bärande ledord.

Medborgardialog präglar stadsbyggnads- 

processen för att ta tillvara medborgares 

behov och önskemål.

Kommunen utreder behov och verkar för att 

skapa förutsättningar för attraktiva boende 

för äldre. Boendemiljön och tillgång till  

service anpassas efter äldres ändrade livs- 

situation.

Planering och byggnation sker utifrån de 

kulturhistoriska, de gröna (natur), gula 

(jordbruksmark) och blåa (vatten) värden som 

präglar tätortens karaktär.
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Ny bebyggelse ska främja hållbara livsstilar 

och säkerställa energieffektivitet i både pro-

duktions- och driftskede, till exempel genom 

nyttjande av förnybar energi.

Kommunen är positiv till etablering av dag-

ligvaruhandel, annan handel och service inom 

tätorten som tar hänsyn till den befintliga 

bebyggelsestrukturen och dess skala.

Plan- och byggenheten ska ha en kontinuerlig 

dialog med kommunens övriga verksamheter 

för att säkerställa en ändamålsenlig utveck-

ling av staden och användning av marken.

Möjligheter att driva rationellt jordbruk 

försvåras inte.

Exploatering tar hänsyn till friluftslivs-,  

natur- och kulturmiljöintressen.

ALLMÄNNA STÄLLNINGSTAGANDEN KRING GATURUM  
OCH STRÅK

PLANERING UTGÅR IFRÅN DEN OSKYDDADE TRAFIKDELTAGAREN OCH 
ATT MAN LÄTT SKA KUNNA TA SIG HÅLLBART GENOM HELA STADEN.

Trygghet, jämlikhet och jämställdhet ska vara 

bärande ledord som återspeglar sig i process 

och utförande rörande gestaltning av den 

småskaliga infrastrukturen.

Axvall: Skaravägen lyfts och utformas från att 

vara en genomfartsväg till byns huvudgata 

där trafikslagen jämställs

Mindre komplexa och tydligare trafikmiljöer 

eftersträvas för att undvika stress i trafiken 

vid ny- och ombyggnad

Gatunätet väver ihop tätorten, dess funk- 

tioner, värden och upplevelser för  

medborgare och besökare.

Låga bullernivåer och avgashalter efter- 

strävas speciellt där människor vistas.

Gaturum utformas så att man självständigt 

kan ta sig mellan sina start- och målpunkter 

oavsett ålder, kognitiv eller fysisk förmåga.

Barn och ungdomars väg till fritidsaktiviteter, 

skola och andra målpunkter kartläggs i syfte 

att systematiskt bygga och omgestalta gång- 

och cykelvägar.

Gång- och cykelvägnätet ska nå alla viktiga 

målpunkter.

ALLMÄNNA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR GRÖNA OCH 
GRÅA PLATSER

Med gröna platser menas parker och andra grönytor.  
Med gråa platser menas torg och andra hårdgjorda platser. 
Tätortens offentliga gröna rum, och i den mån det finns 
gråa rum bör, utformas så att de stimulerar till social 
samvaro, skapar trygghet och säkerhet. De ska underlätta 
kommuninvånarnas vardagsliv.

Kommunen strävar efter att det ska finnas en 

plats eller yta i varje stadsdel där aktiviteter 

som är typiska för gråa platser så som mark-

nad, loppmarknad och stadsfester kan hållas.

Kommunen ska utveckla befintliga gröna och 

gråa platser.

SPECIFIKA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR GRÖNA RUM 
Kommunen strävar efter och säkerställer en 

god tillgång till rekreativ grönska.  

Detta innebär att

  Grönska bör finnas i tillräckligt omfång  

    invid varje bostad 

  Kvarterspark bör finnas inom 300 meter  

    från varje bostad 

  Stadsdels- eller stadspark bör finnas inom  

     800 meter från varje bostad 

  Stadsnära natur och strövområde tillgäng 

    ligt inom 1 500 meter från varje bostad 

  Kommunägd skogsmark sköts med  

    hyggesfria metoder så att de rekreativa  

    värdena alltid består och den biologiska  

    kontinuiteten inte förloras.

Kommunen ökar parkers och naturområdens 

sociala och biologiska värden. Även eko- 

systemtjänster utvecklas.

Gröna stråk utvecklas till ett samman- 

hängande nätverk.
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LÄMPLIGHETSBEDÖMNINGAR AXVALL

Skaras näst största tätort Axvall ligger åtta kilometer öster 
om Skara mot Varnhem och här bor omkring 1 100 per-
soner. Axvall ligger nära riksväg 49 och har bra pendlings-
möjligheter med kollektivtrafik till både Skara, Skövde och 
Lidköping.

I samhället finns bland annat livsmedelsbutik, pizzeria, 
bensinmack och frisör. Några kilometer norr om sam-
hället ligger Skara sommarland och Axevalla travbana. 
Vingsjön och dess badplats är en liten oas och många  
besöker även naturreservatet Vingängen som har ett be-
lyst motionsspår.

Valleskolan ligger i Axvall och här finns förskola och 
årskurs F-6. På skolan går cirka 170 elever. På orten finns 
även en folkhögskola.

I Axvall finns flera olika typer av boenden. Villor, 
hyreshus och radhus. Utmed huvudgatan ligger också ett 
servicehus med äldreboende.

Axvall har en historisk förankring med dels medeltids-
borgen Axevalla hus (endast spår av under mark finns 
kvar) samt Axevalla hed som använts som exercisplats  
under drygt 200 år genom Skaraborgs regemente som 
1915 flyttade verksamheten till Skövde. Idag finns ett  
Garnisonsmuseum i de före detta logementbarackerna. 
 I området har även funnits ett Pansarmuseum.

Axvall var även en stationsort längs Lidköping–Skara– 
Stenstorps järnväg samt Skövde–Axvalls järnväg. Idag är 
rälsen bortplockad och järnvägsbanken används istället 
som asfalterad cykelväg mellan Skara-Varnhem.

LÄMPLIGHETSBEDÖMNINGAR KRANSORTER

HANASKEDE

RISK OCH SÄKERHET

Översvämningsrisk (skyfall) är okänd.

ÅTGÄRD

Skyfallskartering genomförs och översvämningsrisken 
utreds.

MILJÖ (FÖRORENADE OMRÅDEN)

På fastigheten Axvall 1:49 på andra sidan Skaravägen fanns 
förr en bensinstation med risk för läckage från drivmedel.

ÅTGÄRD

Eventuella markföroreningar utreds och eventuellt saneras.

BULLER

2012 var den totala trafikmängden på Skaragatan, 2201 
fordon varav 137 lastbilar.

ÅTGÄRD

Bullerutredning ska genomföras. Möjligen kommer 
detaljplan att ställa byggnadstekniska krav. Mindre lägen-
heter med endast ett rum och kök är inte lämpligt närmast 
Skaravägen då sovrum måste kunna vändas bort från 
bullerkällan. Uteplats vänds naturligt mot söder medan 
bullerkällan är i norr.

AXVALL FRAMTIDA BOSTADSOMRÅDEN
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TRAFIK INKLUSIVE FARLIGT GODS,  
TILLGÄNGLIGHET/TRAFIKMATNING

Utpekad farligt godsled är på rv 49 utanför Axvall men all 
trafik med drivmedel till bensinmack och lantgårdar runt i 
om i landskapet passerar längs väg 2683/Skaravägen.

KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD

Området ligger inom Riksintresse för kulturmiljövård. 
Orsaken till riksintresset är Kambrosilurområdet som på 
grund av sin särpräglade naturgeografi har varit fördel-
aktigt för bosättningar från tid stenålder till den agrara 
revolutionen på 1700 och 1800-talet. Just på den aktuella 
platsen finns inga fornlämningar mer än ett par vägmär-
ken och en stensättning vid gårdsmiljön för Hanaskede 
1:2 men området är del av det större kulturlandskap som 
särpräglar hela Valleområdet och ner mot Falan i Falbyg-
den.

ÅTGÄRD

För att bevara gårdsbilden och den karakteristiska allén 
remommenderas avstånd mellan befintlig gårdscentra och 
nytt bostadsområdet. I förhållande till Axvalla centrum är 
det frestande att göra orten mer ”rund”. Detta är dock en 
aspekt som endast upplevs med helikoptervy.

NATURMILJÖ, REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Inga kända värden utöver en skyddsvärd ask och en allé 
till gårdsenheten.

ÅTGÄRD

Allén är biotopskyddad. Inga förändringar. De skydds- 
värda träden skyddas i eventuell detaljplan.

RIKSINTRESSEN

Se kulturmiljö.

JORD- OCH SKOGSBRUK  
(skadlig fastighetsbildning för näring och försörjning)

Det föreslagna området ligger på brukningsvärd jordbruk-
smark samt till liten del skog.

Risk finns för att gårdsmiljön skulle bli inträngd och  
tappa funktionella delar som jordbruksenhet om bo-
stadsbebyggelsen kommer för nära gårdsmiljön. Jord-
bruksverksamheten kan även ha en negativ inverkan på 
bostäder (buller, damm, lukt) vilket i sin tur kan leda till 
påtryckningar och inskränkningar för jordbrukets i sig.

ÅTGÄRD

Området kan inte bebyggas förrän andra mer lämpade 
områden har bebyggts, vilket kommer att bli resultatet av 
en alternativutredning. Jordbruket skulle vara betjänt av 
befintligt avstånd mellan jordbrukscentrat och bostäder.

NORR OM VINGSJÖN - TUVETOMRÅDET

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

Området var tidigare föreslaget som grupphusbebyggelse 
i detaljplan för Tuvet (E11) år 1983. Av okänd anledning 
togs kvarteret bort från planområdet enligt KF:s beslut. 
(Förmodligen pga. strandskydd). Marken är planlagd som 
parkmark i detaljplan E6 från 1976.

Platsen har inga särskilda fornlämningar eller andra na-
tur- eller kulturvärden men ligger inom det större område 
för Riksintresse för Naturvård som omfattar Valle.

TILLGÄNGLIGHET OCH TRAFIK

Oavestt om området angörs till Bäveringsvägen eller 
Tranumsvägen så måste bilgata korsa cykelbanan mellan 
Skara och Varnhem.

Området ligger ca 170 meter från huvudleden. Mellan 
trafikled och föreslaget område finns andra byggnader. 
Buller bedöms inte vara något problem.

JORD- OCH SKOGSMARK

Hela området omfattas av brukningsvärd jordbruksmark 
och ska därmed inte bebyggas. Åkermarken är idag ut- 
arrenderad.

ÅTGÄRD

Eftersom området utgörs av åkermark behöver en alterna-
tivutredning genomföras i lämplighetsbedömningen som 

VINGSJÖN, NORRDA DELEN
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föregår detaljplanearbetet. Åkermark kan utgöra hinder 
för byggnation.

STRANDSKYDD

Området ligger inom vattenskyddsområde vilket ställer 
vissa krav på markanvändningen. Runt om området är 
marken planlagd som parkmark. När ny detaljplan upp- 
rättas återinträder strandskyddet. Som bostadsområde  
bedöms inte platsen uppfylla kraven för särskilda skäl  
enligt Miljöbalken kap. 7 §18 för att upphäva strandskyd-
det igen. Dock skulle platsen kunna utpekas som LIS- 
område om exploateringens syfte är restaurang och  
företagande kopplat till rekreation (tex. uthyrning av 
SUP:ar och försäljning av övriga bad och strandartiklar).

ÅTGÄRD

Peka ut kvarteret som LIS-område och begränsa syftet till 
handel och service och eventuellt turisthotell.

VATTENSKYDDSOMRÅDE

Området ligger inom tertiär vattenskyddsområde vilket 
innebär vissa restriktioner för borrning, markarbeten, 
upplag, och utspridning av aska, växtnäring, bekämpnings-
medel, fordonstvätt, avfall, vägsalt, snö och så vidare.

SÖDER OM FOLKHÖGSKOLAN

Bra centralt läge. Nära service som kollektivtrafik,  
livsmedelsbutik, skola och vård.

VATTEN, AVLOPP

Smidigt anslutning för teknisk infrastruktur som vatten 
och avlopp. Dock ligger området inom sekundärtvatten-
skyddsområde vilket innebär att:

Nyetablering av avloppsanläggningar och 

ändring av enskild avloppsanläggning för 

hushållsspillvatten och annat avloppsvatten 

får ej ske utan tillstånd.

Borrning och markarbeten får ej ske utan 

tillstånd.

Ny anläggning för lagring och utvinning av 

värmeenergi eller kyla från jord eller berg får 

ej ske utan tillstånd.

Området är omringat av kommunalt verk-

samhetsområde för VA och skulle med  

enkelhet kunna anslutas till det samma.

SKYFALL

Skyfallsfrågan är outredd och behöver studeras. Terrängen 
är flack och avvattning och möjlighet till åtgärder för att 
minimera risken för översvämning tex. via LOD, anses 
goda.

JORD- OCH SKOGSMARK

Ingen skog inom området. Delvis jordbruksmark. Marken 
ägs av en privatperson som även äger de två barackerna 
vid Skaravägen.

BULLER

Från möjliga bostäder till Skaravägen är det 55 meter. Två 
baracker utgör ett bullerskydd. Total trafikmängd på Skara-
vägen var år 2012, 1549 fordon varav 93 lastbilar.

KULTURMILJÖ OCH FORNLÄMNINGAR
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ÅTGÄRD

Bullernivåer ska utredas.

NATURMILJÖ, REKREATION OCH FRILUFTSLIV

På området finns en före detta fotbollsplan som inte an-
vänds. Fler och bättre fotbollsplaner finns vid skolan och 
idrottsområdet på norra sidan om Folkhögskolan.

Delar av området ligger inom Riksintresse för natur-
vård, Valle.

Området angränsar direkt till Axvalla hed som har be-
tydande värden som ängs och betesmark med mycket sälg 
och enebuskar. Runt barackerna vid Skaravägen i söder, 
finns en del skyddsvärda träd.

ÅTGÄRD

Beakta och bevara skyddsvärda träd i eventuell detaljplan.

KULTURMILJÖ OCH FORNLÄMNINGAR

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård för 
det så kallade Kambrosilurområdet.

Mitt i området finns en rest från en fästning eller skans. 
För att fornlämningar ska förstås i sitt sammanhang är det 
inte endast objektet i sig som behöver skyddas utan även 
ett område runt om som skapar distans och i vissa fall 
behåller viktiga siktlinjer till andra lämningar längre bort.

Vid skansen finns även en stenkammargrav.
Framtida bostäder måste anpassas till omgivande miljö. 

Området närmast fornlämningsområdet föreslås förbli 
parkmark.

Inom området föreslås bostäder med ekobykaraktär.
Det blå fältet bör reserveras för centrumutveckling, 
eventuell expansionsområde för Folkhögskolan eller den 
kommunala skolan på andra sidan vägen.

DRAGONGATAN

Parkmarken vid Dragongatan anses inte lämplig på grund 
av närhet till Skaravägen och olägenhet från buller. Gata 
finns redan anlagd och området anses istället lämpligt för 
mindre störande industriverksamhet eller handel. Platsen 

har ett bra skyltläge. För att ett parkområde ska upplevas 
trivsamt behöver bullernivån vara låg i en park. Bullerni-
vån motiverar förlusten av parkmark då marken kan få 
en mer samhällseffektiv användning. Nya byggnader för 
handel skulle gynna befintliga bostadshus i söder.

FÖRSKOLETOMTEN

Den före detta förskoletomten är planlagd för allmänt 
ändamål i 2 våningar. Många Axvallabor har efterfrågat 
trygghetsboende på denna tomt.

MILJÖ

Marken kan vara förorenad pga. tidigare deponi.  
På andra sidan om Stenumsvägen finns en industri.

ÅTGÄRD

Markföroreningar utreds och saneras om möjligt vid  
behov. Omkringliggande verksamhet utreds.

TRAFIK OCH BULLER

Trafikmängden på Stenumsvägen är inte mätt. Den  
beräknas vara låg.

Kvarteret är centralt beläget och mycket lättillgängligt 
både från Stenumsvägen och Lägergatan.
Kvarteret har nära till kollektivtrafik med fjärrbussar till 
Skara och Skövde.

NATUR OCH REKREATION

Angränsar till en park. Parken kan med fördel utvecklas 
till att fördröja dagvatten och trivselhöjande med intres-
sant växtlighet och eventuellt lekplats. Tomten angränsar 
till den gamla banvallen.

”ICAPARKERINGEN”

Föreslaget område består av 4 olika tomter varav 2 ägs av 
Skara kommun, en tomt av en privatperson och en tomt 
av det fastighetsbolag som äger livsmedelsbutiken i Axvall. 
Parhus eller en radhuslänga är lämpligt. Parkeringen och 

DRAGONGATAN ”ICAPARKERINGEN”
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tomterna som är inklämda mellan husen används inte 
nämnvärt. 1992 gjordes ett tillägg i gällande detaljplan som 
tog bort reglering om att området endast får byggas med 
småhus. Eftersom tomterna omfattas av en detaljplan som 
medger lägenheter i flerbostadshus i fler än 2 våningar, 
anses inte en ny detaljplan vara nödvändig. Dock är parke-
ringen prickad och utpekad för handel.

MILJÖ

På andra sidan Bryggaregatan fanns förr ett bryggeri.
Den ena tomten (parkeringen) används för återvinning. 

Återvinningstation måste finnas i Axvall och behöver 
ersättas på annan plats om tomten tas i anspråk.

ÅTGÄRD

Marföroreningar behöver utredas och plats för ÅVS  
bevakas.

TRAFIK OCH BULLER

Platsen är lättillgänglig för alla trafikslag. Läget är centralt 
med direkt anslutning till livsmedelsbutik och nära kollek-
tivtrafik med fjärrbussar.

Bullernivån anses vara låg. Smart placering av byggnader 
och uteplats kan sänka bullernivån ytterligare.

NATUR- OCH KULTURMILJÖ

De fyra tomterna har varken fornlämningar eller skydds-
värda naturobjekt. Området ligger inom riksintresse Kul-
turmiljövård som resten av hela Axvall.

Den före detta förskoletomten är planlagd för allmänt ändamål i 2 våningar. Många Axvallabor har efterfrågat trygghetsboende på denna tomt. 

U AXVALL 03

Området är beläget strax öster om Axvalls tätort och är 
ca 8 ha stort. Den södra delen av området upptas idag av 
Vallehemmets särskilda boende för äldre, vid sidan om 
det för tillfället tomma ”röda huset”. Röda huset byggdes 
som ålderdomshem 1930 och ersattes av Vallehemmet på 
1960-talet.

Områdets västra och mellersta del utgörs av en alléför-
sedd genomfartsväg som flankeras av fyra barackbygg-
nader från tiden då Axvalla hed utgjorde exercisplats. 
Byggnaderna är idag oanvända och en av byggnaderna har 
förfallit så mycket att den sannolikt kommer behöva rivas. 

Den norra delen utgörs av baracker som tidigare varit 
pansarvagnsgarage samt Pansarmuseum efter att området 
slutat användas som militärt övningsområde. 

Direkt väster om området breder den karaktäristiska 
Axvalla hed ut sig. 

Området är naturskönt beläget och skulle kunna utveck-
las för så väl permanentboende som vandrarhem, kontor, 
restaurang, lokal för mässor och utställningar eller annan 
liknande verksamhet. Området kan kompletteras med ny 
bebyggelse vid sidan av befintliga äldre byggnader som 
varsamt kan byggas om för ny verksamhet. Vallehemmet 
är i behov av fler parkeringsplatser, vilket bör utredas för 
placering inom området. 

Området är väl beskrivet i Byggnadshistorisk undersök-
ning på Axvalla hed, 300 år av militärhistoria. Skriven av 
Elisabeth Orebäck Krantz för Västergötlands museum. 

Området berörs av eller gränsar till fornlämningar, Na-
tura 2000-område, riksintressen för friluftsliv, kulturmiljö-
vård och naturvård, värdefull betesmark och vattenskydds-
område. Vallehemmet ingår i verksamhetsområde för VA.
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1. Lilla Flata (utredningsnr 55) 
5. Öst om församlingshemmet (nr 74)  
6. Skogspartiet mellan cykelbanan och Skyttaheds-
gatan (nr 56). Marken innehåller mycket lera och har 
inte så bra bärighet.

ÅTGÄRD

Ny exploatering ska alltid föregås av en geoteknisk utred-
ning med förslag på åtgärd för den specifika platsen.

KULTURMILJÖ

Inga fornlämningar, byggnadsminnen eller riksintressen 
finns för något av de utpekade områdena.

INFRASTRUKTUR

Alla föreslagna områden ligger inom Skara Energis verk-
samhetsområde för vatten och avlopp. Ingen utpekad led 
för farligt gods finns i Ardala. Inte heller någon utpekad 
destination för farligt gods.

NATURMILJÖ

Flera områden angränsande till bebyggelsen i Ardala är 
utpekat i Länsstyrelsens lövskogsinventering. Områdena 
har dock inga betydande värden och barrskogen kan ha 
lika höga värden för naturupplevelsen.

RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR

Den västra delen av Ardala ingår i ett MSA-område. Det 
betyder Minimum Safety Altitude och reglerar den högsta 
tillåtna höjden på byggnader och master nära en flyg-
plats eller flygfält. I Ardalas fall är det stoppområde för 
Råda flygfält i Lidköpings kommun samt Såtenäs Flyg-
flottilj mellan Grästorp och Lidköping som är källan till 

ARDALA FRAMTIDA BOSTADSOMRÅDEN
Lämplighetsbedömning nya bostadsområden i Ardala

ARDALA FRAMTIDA BOSTADSOMRÅDEN

Ardala är beläget ca 5 km väst om Skara tätort med knappt 
700 invånare. Här passerade smalspårig järnväg till Göte- 
borg parallellt med Stambanan mellan 1900 till 1984.

Ardala var då en hållplats med banvaktstuga. Längs den 
före detta banvallen finns nu en 5 km lång cykelbana till 
Skara.

I Ardala finns förskola och skola från förskoleklass till 
årskurs 6. Här finns även en mindre kommunal badbas- 
säng som är mycket uppskattad. I Ardala finns även ett 
äldreboende, pizzeria och från och med 2021 en mindre 
obemannad livsmedelsbutik.

Ardala är ganska platt utan naturliga höjdpunkter och är 
ett känsligt område för översvämning.

Majoriteten av bostäderna i Ardala byggdes under 
1960/70-tal och fortsatte etableras på 1980-talet även om 
stationssamhället började ta form i liten skala i början av 
1900-talet.

GEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR  
FÖR HELA ARDALA

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Enigt medborgardialogen är det tydligt att tätort Arda-
laborna uppskattar sin skog. I brist på större utbud av 
mötesplatser och aktiviteter får skogen stort värde. Inget 
strandskydd finns i området.

ÅTGÄRD

Uppvuxen skog sparas i möjligaste mån.

RAS OCH SKRED

Geoteknisk utredning är genomförd på tre av de före- 
slagna platserna. 
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MSA-området. Hasslösafältet 6 km norr om Ardala och 
Hovby flygfält (båda i Lidköpings kommun) används inte 
som flygplats idag men bör beaktas om Försvarsmakten 
eller civila samhället har anledning att ta dem i drift igen i 
framtiden. Alla byggnader högre än 20 meter ska remit-
teras till Försvarsmakten och alla byggnader högre än 45 
meter inom tättbebyggt område.

ÅTGÄRD

Byggnader högre än 20 meter förväntas inte bli aktuellt.

BO ARDALA 1

Ett område på 3,5 ha skulle kunna tillskapa ca 25 bostäder 
för villor eller kedjehus mellan Slånbärsstigen och Lingon-
stigen. Området kan enklast matas via ny väg som  
kommer från södra sidan om fotbollsplanerna. Skogs-
bärsvägen finns redan vilket ger en bra projektekonomi 
för nya villatomter. Området ligger nära skola, förskola, 
idrottsplats och kollektivtrafik. Buller Risk finns att områ-
det påverkas av buller från E20. 

NATURMILJÖ 

Området finns markerat i Länsstyrelsens lövskogs- 
inventering med hänvisning till delvis bokskog men  
annars mest triviallövskog i form av ung björk. En del  
Ardalabor har föreslagit platsen för nya bostäder (mark-
lägenheter, kedjehus) medan andra har beskrivit att de 
använder den befintliga skogen för rekreation och lek.

BO ARDALA 2

Område 2 hänger tätt samman med angränsande bostads-
område samt område 1. Trafik till område 2 bör komma 
söderifrån för att inte leda in ny trafik i befintligt kvarter. 
I detta fall korsas grönstråk och då komma i konflikt med 
oskyddade trafikanter dvs. personer gåendes mot skogen.

ÅTGÄRD 

Andra föreslagna områden för expansion anses bättre 
varvid område 2 kan ses som ett reservområde.

BO ARDALA 3

Vid korsningen Lidköpingsvägen och gamla banvallen  
går det att bygga ett punkthus, förslagsvis som senior- 
boende. Om punkthuset är högre än träden skapas spek-
takulär utsikt över landskapet från de översta våningarna. 
För att inte skapa ”hus i park” räcker ett punkthus gärna 
med träfasad målat i falu röd för att anknyta till lokal 
tradition även om form och höjd är ovanlig. Tomten har 
nära till befintligt servicehus/äldreboende (för eventuella 
vårdtjänster), församlingshem, cykelbana och elljusspår 
utanför dörren. Med flera våningar blir hiss lönsam. Med 
flera våningar vertikalt sparas mark horisontellt. Platsen 

är lättillgänglig för trafik. Natur Platsen är omnämnd som 
lövrikt hygge med triviallövskog.

BO ARDALA 4

Nordöst om Lidköpingsvägen mellan församlingshemmet 
och minkfarmen föreslås större villatomter. Dock är det 
endast 200 meter till minkfarmen. Skogen kan behövas 
som skyddsbarriär eftersom verksamheten har en viss 
odör. I skogen finns flera stigar och Ardalaborna föredrar 
att behålla skogen som stort skogsparti.

BO ARDALA 5

I Ardalas nordvästra hörn finns en lämplig tomt för för- 
tätning mellan cykelbanan och Skyttahedsgatan. Ca 10  
villatomter skulle kunna rymmas här. Väganslutning är 
god.

BO ARDALA 6

I östra utkanten av Ardala kan befintlig gatustruktur från 
villaområdet förlängas mot gården Solbacken. Även andra 
boendeformer så som parhus eller kedjehus passar här lik-
väl som småhus. Tillgängligheten till E20 mot Vara samt 
anslutning till Skara med bil eller cykel är god. Marken är 
till stor del jordbruksmark. 13-15 nya bostäder med väl 
tilltagna tomter. Delvis översvämningsrisk fläckvis.

ÅTGÄRD

Området anpassas för tilltagen dagvattenhantering.

ARDALA 7 VERKSAMHETSOMRÅDE

Mellan E20 och villabebyggelsen föreslås ett verksamhets-
område med bra skyltläge mot motorvägen och som kan 
agera bullerdämpande för bostäderna på Gröneskogsgatan/
gamla Ardalavägen. Området ligger dock i en slänt och 
blir för smal för att vara effektiv. (Ca 60 meter utan tillta-
get skyddsavstånd för farligt gods och vägområde). Risk 
finns för negativ solskugga över befintliga bostadsfastig-
heter. Marken innefattas av strandskydd pga. vattendraget 
Afsen.

De områden som prioriteras först och anses genom-
förbara och ekonomiska i närtid är område 1, 3, 6 och 7 
vilket skulle kunna ge 45 villatomter och 20 lägenheter 
vilket är ca 7 % av Ardalas befolkning.
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Varnhem ligger vid Billingebergets västra fot precis mellan 
Skövde och Skara med 12 km till vardera stad.

Varnhem är mest känd för den mängd historiska fynd i 
form av gravar och religiösa byggnader både från Vikinga- 
tid och Kristen tid. Besöksmålet består bland annat av 
Varnhems klosterkyrka med örtagård, Kata gård samt 
flera svenska kungar som är begravda här. Varnhem ligger 
även i korsningspunkten mellan flera andra välbesökta 
besöksmål som Hornborgasjön med Naturum, Platå- 
berget Billingen och Vallebygden med sitt bedövande 
vackra landskap med höga naturvärden.

Bygden har dokumenterats varit bebodd i minst 1200 
år och idag innefattas Varnhems ort med service som 
förskola, grundskola F-6, expressbuss, pizzeria, försam-
lingshem och frikyrka. 2020 var invånarantalet 667.

Varnhem är en eftertraktad bostadsort på grund av sitt 
läge mitt i en arbetsmarknadsregion med goda kommuni-
kationer samt höga natur- och kulturvärden.

För alla framtida exploateringar omkring Varnhem be-
höver frågan om naturligt förekommande arsenik beaktas, 
på grund av de geologiska förutsättningarna invid Bil-
lingen. Utifrån de utredningar som gjorts hittills bedöms 
hälsoriskerna med naturligt förekommande arsenik så små 
att de i likhet med andra låga risker vägs upp av andra 
intressen, som t.ex. bostadsutveckling och behov av sam-
hällsservice.

PICKAGÅRDEN SYDOST

Det finns behov av verksamhetslokaler för mindre 
verkstäder och näringsidkare med syfte att stärka att-
raktiviteten för tätorten. Vid korsningen Simmesgårds-
vägen-Axevallavägen är det idag en stor öppen plats 
med angöring till förskolan samt busshållplats. Vägen åt 
söder leder till Hornborgasjön. I öst-västlig riktning är 
den ursprungliga vägen mellan Skara och Skövde anlagd. 
Korspunkten förtjänar att markeras med bebyggelse som 

kan inrymma olika typer av verksamheter som ett led i 
Varnhems förtätning. Givetvis skall frisiktlinjer medges, så 
att trafiksäkerhet upprätthålls. Busshållplatsens placering 
måste förändras för att skapa ett effektivare nyttjande av 
ytan. Alternativen är att flytta hållplatsen till en annan 
plats inom samma yta eller att flytta ut den på Simmes-
gårdsvägen.

MÅLKONFLIKTER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

KULTURMILJÖ

Två fornminnen som skyddas av Kulturmiljölagen finns i 
anslutning till området. Åtgärd: Ny bebyggelse utformas 
så att den inte påverkar de fornlämningarna som finns i 
anslutning till området.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

I direkt anslutning till området finns skola och idrottsplats 
med fotbollsplan. Byggnation på platsen kan komma att 
påverka dessa verksamheter.

ÅTGÄRD

Byggnationer ska ske på ett sätt så att det minimerar  
störningar på skolans verksamhet och den lokala idrottens 
behov. Barnperspektivet ska beaktas i samband med plan-
läggning.

BULLER

Enligt Trafikverket 2019 är ljudnivån vid bostäderna längs 

VARNHEM OCH LJUNGSTORP FRAMTIDA BOSTADSOMRÅDEN

ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR PÅ KLOSTEROMRÅDET



92      SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

PLANFÖRSLAG



SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN      93      

PLANFÖRSLAG

Simmesgårdsvägen så pass hög från lokalvägen att den ger 
ett betydande tillskott till ljudnivån.

ÅTGÄRD

Bullerutredning behöver genomföras i samband med 
planläggning. Särskilda åtgärder för bullerreducering kan 
behöva vidtas.

TRAFIKSÄKERHET

Byggnation eller förändrad markanvändning kan förväntas 
inom 12 meter från väg och korsning. Förändrad mark- 
användning kan komma i konflikt med trafiksäkerheten  
på vägen.

ÅTGÄRD

Då detaljplanen upprättas ska kommunen samråda med 
Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till trafiksäkerheten  
tas inom den tillståndspliktiga zonen.

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA

Området omfattas av de geografiska riksintressena för 
rörligt friluftsliv, naturvård och kulturmiljö.

ÅTGÄRD

Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgänglig- 
heten till riksintressenas värden inte påverkas.

VARNHEM VÄSTRA - 01

Området är beläget väster om Borregårdsvägen och 
omfattar 7 ha. Ytan brukas idag som jordbruksmark. 
Området skulle kunna tas i anspråk som en fortsättning på 
bostadsområdet direkt öster om Borregårdsvägen. Områ-
det omfattas av få värden som avser kulturmiljö eller land-
skapsbild som skulle påverkas av byggnation. Området är 
också flackt och öppnar förmodligen många olika möjlig- 
heter till bebyggelsestruktur. Gestaltningen i området kan 
vara samtida, men med anknytning till Varnhems karaktär.

MÅLKONFLIKTER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BULLER

Området ligger i direkt anslutning till Axevallavägen, väg 
2683. Det finns risk för bullerstörningar för bostäder som 
placeras i nära anslutning till vägen.

ÅTGÄRD

Bullerutredning behöver genomföras i samband med 
planläggning. Särskilda åtgärder för bullerreducering 
kan behöva vidtas. Om bostadsbebyggelse blandas med 
verksamheter kan mindre störningskänsliga lokaler läggas 
närmast vägen, vilket också kan minska bullerstörningen 
för övrig bebyggelse i området.

TRAFIKSÄKERHET

Byggnation eller förändrad markanvändning kan förväntas 
inom 12 meter från Axevallavägen, väg 2683. Förändrad 
markanvändning kan komma i konflikt med trafiksäker- 
heten på vägen.

ÅTGÄRD

Då detaljplanen upprättas ska kommunen samråda med 
Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till trafiksäkerheten tas 
inom den tillståndspliktiga zonen.

JORD- OCH SKOGSBRUK

Området som avses bebyggas klassas som åkermark 2008 
i Jordbruksverkets webbtjänst Hållkollen. Området har 
dock inte identifierats som ekologiskt väsentligt i kommu-
nens gul-, grön- och blå-strukturanalys. Om åkermarken är 
brukningsvärd jordbruksmark ska den inte bebyggas.

ÅTGÄRD

Eftersom området utgörs av åkermark behöver en alterna-
tivutredning genomföras i lämplighetsbedömningen som 
föregår detaljplanearbetet. Åkermark kan utgöra hinder 
för byggnation.

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA

Området omfattas av de geografiska riksintressena för 
rörligt friluftsliv, naturvård och kulturmiljö.

VARNHEM VÄSTRA
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ÅTGÄRD

Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgänglig- 
heten till riksintressenas värden inte påverkas.

ÖVERBO

Överbo är ett kulturhistoriskt mycket förtätat område. 
Här har bondgårdar legat och lämningarna har medeltida 
eller förhistoriskt ursprung. Längs gamla Skövdevägen är 
hus byggda på båda sidor av vägen. På norra och södra 
sidan finns oexploaterad mark. Förslaget är att skapa  
möjligheter för kompletteringsbebyggelse på såväl norra 
som södra sidan av vägen. För den kompletterande be- 
byggelsen föreslås radhusbebyggelse eller möjligtvis  
fristående villor. Med tillägg av ny bebyggelse kommer 
känslan av by att stärkas. Relationen mellan tät bebyggelse 
och omgivande öppen odlingsmark blir tydlig. Utsikter 
mot öppet landskap och Sydbillingen i söder samt  
klosterkyrkans tornspira i väster kommer att förstärkas av 
förtätningen utmed Gamla Skövdevägen. Gamla Skövde-
vägen avslutas mot öster med vändplats.

MÅLKONFLIKTER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

KULTURMILJÖ

Fem fornminnen som skyddas av Kulturmiljölagen finns i 
eller i anslutning till området. Det finns vackra stenmurar i 
odlingslandskapet söder om de föreslagna tomterna.

ÅTGÄRD

Ny bebyggelse utformas så att den inte påverkar de forn-
lämningarna som finns i anslutning till området. Sten- 
murarna ska bevaras och betraktas som en tillgång som 
inte får påverkas vid exploatering.

LANDSKAPSBILD

Utsikt och siktlinjer från riksväg 49 och Gamla Skövde-
vägen mot Varnhems klosterkyrka, det öppna landskapet 
och Sydbillingen är viktiga för förståelsen av områdets 
förflutna och dess betydelse som långvarigt central plats i 
Västergötland.

ÅTGÄRD

Byggnader ska utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till såväl stads- och landskapsbild 
som natur- och kulturvärden. Att ha hänsyn till utsikt 
från nuvarande bebyggelse är en viktig del i den detalje-
rade planeringen av området. Utsikt och siktlinjer från 
både riksväg 49 och Gamla Skövdevägen mot Varnhem, 
Sydbillingen och sambanden mellan det öppna landskapet 
och bebyggelsen behöver säkerställas vid placering och 
utformning av tillkommande bebyggelse.

JORD- OCH SKOGSBRUK

Området som avses bebyggas klassas som åkermark 2008 
i Jordbruksverkets webbtjänst Hållkollen. Området har 
dock inte identifierats som ekologiskt väsentligt i kommu-
nens gul-, grön- och blå-strukturanalys. Om åkermarken 
är brukningsvärd jordbruksmark ska den inte bebyggas.

ÅTGÄRD

Eftersom området utgörs av åkermark behöver en alterna-
tivutredning genomföras i lämplighetsbedömningen som 
föregår detaljplanearbetet. Åkermark kan utgöra hinder 
för byggnation.

BULLER

Området ligger som närmast 85 meter från riksväg 49 
mellan Skara och Skövde. Vägen trafikerades av 8 800 
– 10 000 fordon per årsmedelsdygn 2019. Ljudnivåer 
överskrider riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 55 dBA 
för bostäder längs större delen av väg 49 inom ca 100-
200 meters avstånd från vägen enligt Trafikverket 2019. 
Genom planerad ombyggnad kommer hastigheten att 
höjas till 100 km/h. Sänkningen av väg 49, vid trafik-
plats Varnhem (under korsande lokalväg), innebär att 
bullerspridningen för vägförslaget minskar både norr 
och söder om väg 49 vid Varnhem. Anledningarna till att 
sänka väg 49 förbi Varnhem är flera och att minska väg-
trafikbuller är en av dem. Planerade bullervallar kan också 
ha positiv inverkan på bullernivåerna i området. Samtidigt 
upphör den planerade sänkningen av vägbanan i höjd med 
Överbo, vilket kan innebära en risk för trafik i hög fart på 
en vägbana som befinner sig i nuvarande höjdläge. Även 
om hastigheten kommer vara lägre på den del av vägen 
som har kvar nuvarande standard så kan trafiken komma 
att överskrida den lägre hastigheten i denna övergångs-
zon, vilket är negativt för bullerpåverkan på Överbo. För 
det befintliga bostadshuset på Överbo 12:19 planeras en 
bullerskyddskärm på 2 m över vägbanan. Främst för att 
inte påverka landskapsbilden och utblickarna från vägen 
mot Varnhem begränsas skärmens längd mot väster. En 

ÖVERBO
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bullerskyddsvall är inte möjlig att anlägga där då det inte 
finns tillräckligt med utrymme. Med de vägnära buller-
skyddsåtgärder som föreslås bedöms riktvärdena för både 
inomhusmiljö och uteplatser kunna överskridas för fyra 
befintliga bostäder i Överbo. Marken mellan de föreslagna 
nya bostäderna och vägen är flack och det finns risk för 
bullerstörningar.

ÅTGÄRD

Bullerutredning som bedömer buller vid genomförd om-
byggnation av väg 49 behöver genomföras i samband med 
planläggning. Särskilda åtgärder för bullerreducering kan 
behöva vidtas. Det gäller exempelvis att isolera fönster, 
ställa krav på hur byggnaderna orienteras i förhållande till 
vägen, sätta upp bullerplank och bullerskydda uteplatser 
samt göra detaljstudier av bebyggelsens utformning med 
hänsyn till ljudmiljön. Bulleråtgärder kommer sannolikt 
behöva bli mer omfattande för bebyggelse på norra sidan 
av vägen, än på den södra sidan.

TRAFIKSÄKERHET

Ny bebyggelse kommer att hamna inom riskhanterings- 
avståndet för farligt gods från riksväg 49 på 150 meter.

ÅTGÄRD

Vilken typ av skydd som behövs för att säkra tillkom-
mande bebyggelse från tillbud med farligt gods på riksväg 
49 behöver utredas i kommande planarbete och utföras i 
samråd med Trafikverket.

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA

Området omfattas av de geografiska riksintressena för 
rörligt friluftsliv, naturvård och kulturmiljö.

ÅTGÄRD

Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgänglig- 
heten till riksintressenas värden inte påverkas.

BULLER

Området ligger som närmast 30 meter från väg 2687 
mellan Varnhem och Broddetorp. Det finns risk stor för 
bullerstörningar för den bebyggelse som placeras närmast 
vägen.

ÅTGÄRD

Bullerutredning behöver genomföras i samband med 
planläggning. Särskilda åtgärder för bullerreducering kan 
behöva vidtas Det gäller exempelvis att isolera fönster, 
ställa krav på hur byggnaderna orienteras i förhållande till 
vägen, sätta upp bullerplank och bullerskydda uteplatser 
samt göra detaljstudier av bebyggelsens utformning med 
hänsyn till ljudmiljön.

TRAFIKSÄKERHET

Byggnation eller förändrad markanvändning kan komma 
att påverka väg 2687 och dess tillståndspliktiga zon. För-
ändrad markanvändning kan påverka trafiksäkerheten på 
vägen. Nya bostäder kan också generera mer trafik till väg 
2687, beroende på hur områdets trafikförsörjs – från norr 
eller från öster.

ÅTGÄRD

Då detaljplanen upprättas ska kommunen samråda med 
Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till trafiksäkerheten tas 
inom den tillståndspliktiga zonen. Dialogen med Trafik- 
verket ska också omfatta frågan om ökade trafikmängder 
och eventuell ny anslutning till väg 2687.

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA

Området omfattas av de geografiska riksintressena för 
rörligt friluftsliv, naturvård och kulturmiljö.

ÅTGÄRD

Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgänglig- 
heten till riksintressenas värden inte påverkas. 

U VARNHEM 01- BILLINGESLUTTNINGEN

Från platåberget Billingen ges en upplevelserik vy över 
slätten. Den västra sluttningen söder om Varnhem bör 
utredas och vid lämpliga platser ges möjlighet för ny bo-
stadsbebyggelse. Placering bör dock noga analyseras och 
exploateras varsamt och småskaligt.

Området omfattas av riksintresse för Naturvård, 
Kulurmiljövård och Friluftsliv samt berörs av landskaps-
bildskydd. Terrängen är även sluttande och bitvis brant. 
Tillkommande bostäder får inte påverka befintliga vägnä-
tet negativt utan bör förstärkas eller kompletteras utan 
olägenhet för existerande bostäder. 
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LJUNGSTORP NORRA

Bebyggelsen i Ljungstorp ligger karakteristiskt tätt intill 
den slingrande gamla landsvägen mellan Skara och Skövde 
(väg 2700) som går i brant stigning upp på Nordbillingen. 
Det mesta av bebyggelsen här tillkom efter förra sekel- 
skiftet. Vägen genom Ljungstorp är vacker och slingrar sig 
i den karaktärsfulla sluttningen med magasin och bonings-
hus tätt intill. Stenmurar, staket och ansade häckar kantar 
vägen. Befintlig bebyggelse är väl sammanhållen i skala 
och utförande. Faluröd färg dominerar. Man förstår att 
Ljungstorp i sitt ursprung varit platsen för småbrukare, 
hantverkare och backstugufolk med de många olika små 
enheterna av byggnader samlade med små odlingsmarker 
och skogslotter på bergets sida. Idag är det många av husen  
som nyttjas för fritidsändamål. Läget på Billingen med 
tillgång på naturnära mark och strövområden är en stor 
tillgång. Vintertid erbjuds fina skidspår när det finns snö.  
I Ljungstorp finns det en väl etablerad bykänsla med bygde- 
gård i dess geografiska mitt, i läge för den gamla järn- 
vägens hållplats och sträckning. I dag är banvallen gång- 
och cykelväg med sträckning mot Skövde eller västerut 
mot Varnhem. En stor mängd av fastigheterna i norra 
Ljungstorp och norr därom är präglade av en fastighets-
bildningsom dröjer kvar i oskiftade lotter. Förslagsvis kan 
många av dessa styckas av. All bebyggelse får södervända 
lägen med hänförande utsikt mot Sydbillingen. Vägar till 
området ansluts i korsning mot Ljungstorps byväg. Platsen 
kring Bygdegården bör omvandlas till ett centralt bytorg 
för att stärka tillväxten i Ljungstorp med en naturlig stor 
publik samlingsplats.

MÅLKONFLIKTER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD

6 stycken fornminnen som skyddas av Kulturmiljölagen 
finns i eller i anslutning till området. Det finns stenmurar i 
området som omfattas av biotopskydd och som har lokalt 
intressanta kulturhistoriska värden. Ljungstorp utgör idag 
en delvis småskalig bebyggelsemiljö med trångt gaturum 
och varierad bebyggelsegruppering. Miljön har kultur- 
historiska värden och representerar i vissa avseenden  

den äldre jord- och skogsbruksbygdens bebyggelse.

ÅTGÄRD

Ny bebyggelse utformas så att den inte påverkar de forn-
lämningarna som finns i anslutning till området. Särskild 
hänsyn måste ägnas områdets stenmurar. Stenmurar och 
gärdesgårdar är lämpliga gränser för tomter. Tillskottet 
av bebyggelse hämtar färg och detaljer i sin gestaltning 
från befintlig bebyggelse, natur och kultur. Områdesbe-
stämmelser, eller skydd- och varsamhetsbestämmelser 
bör införas i hela området, även för befintlig bebyggelse. 
Byggnader ska utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till såväl stads- och landskapsbild 
som natur- och kulturvärden. Att ha hänsyn till utsikt från 
nuvarande bebyggelse och deras karaktär och struktur är 
en viktig del i den detaljerade planeringen av området.

NATURVÄRDEN OCH MILJÖ

I området finns fem stycken skyddsvärda träd. Det finns 
även nyckelbiotoper i rasbrant. Ny bebyggelse med en- 
skilda avloppslösningar innebär ett hot mot områdets 
vattenkvalitet, växt- och djurliv.

ÅTGÄRD

Dokumenterade naturvärden behöver inventeras. Planom-
rådet och/eller planens bestämmelser behöver påverkas av 
naturvärdenas behov av långsiktigt skydd och fortlevnad. 
All tillkommande bebyggelse ansluts till kommunalt VA.

JORD- OCH SKOGSBRUK

Delar av området som avses bebyggas klassas som 
åkermark 2008 i Jordbruksverkets webbtjänst Hållkollen. 
Åkermarken kan vara brukningsvärd jordbruksmark som 
inte bör bebyggas.

ÅTGÄRD

Frågan om marken utgör brukningsvärd jordbruksmark 
eller inte bör avgöras innan planarbetet påbörjas, eftersom 

LJUNGSTORP NORRA
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det kan utgöra hinder för byggnation. Byggnation bör i 
första hand ske på mark som inte utgör jordbruksmark, 
samt på lucktomter mellan befintlig bebyggelse som får 
begränsad påverkan på det öppna landskapet.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Exploatering och byggnation ger upphov till buller och 
störningar, vilket kan påverka naturvärden i området.

ÅTGÄRD

Byggnationer ska ske på ett sätt så att det minimerar stör-
ningar på fågelliv, naturmiljö och befintlig bebyggelse.

TRAFIKSÄKERHET

Byggnation eller förändrad markanvändning kan kom-
ma att påverka väg 2700 och dess tillståndspliktiga zon. 
Förändrad markanvändning kan påverka trafiksäkerheten 
på vägen. Nya bostäder kan också generera mer trafik till 
väg 2700.

ÅTGÄRD

Då detaljplanen upprättas ska kommunen samråda med 
Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till trafiksäkerheten tas 
inom den tillståndspliktiga zonen. Dialogen med Tra-
fikverket ska också omfatta frågan om ökade trafikmäng-
der och om åtgärder på vägen blir nödvändiga vid tillkom-
mande bostadsbebyggelse i området.

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA

Området omfattas av de geografiska riksintressena för 
rörligt friluftsliv och naturvård.

ÅTGÄRD

Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgänglighe-
ten till riksintressenas värden inte påverkas.

LJUNGSTORP SÖDRA

Bebyggelsen i Ljungstorp ligger karakteristiskt tätt intill 
den slingrande gamla landsvägen mellan Skara och Skövde 
(väg 2700) som går i brant stigning upp på Nordbillingen. 
Det mesta av bebyggelsen här tillkom efter förra sekel- 
skiftet. Vägen genom Ljungstorp är vacker och slingrar sig 
i den karaktärsfulla sluttningen med magasin och bonings-
hus tätt intill. Stenmurar, staket och ansade häckar kantar 
vägen. Befintlig bebyggelse är väl sammanhållen i skala 
och utförande. Faluröd färg dominerar. Man förstår att 
Ljungstorp i sitt ursprung varit platsen för småbrukare, 
hantverkare och backstugufolket med de många olika små 
enheterna av byggnader samlade med små odlingsmarker 
och skogslotter på bergets sida. Idag är det många av hu-
sen som nyttjas för fritidsändamål. Läget på Billingen med 
tillgång på naturnära mark och strövområden är en stor 
tillgång. Vintertid erbjuds fina skidspår när det finns snö.  
I Ljungstorp finns det en väl etablerad bykänsla med bygde- 
gård i dess geografiska mitt, i läge för den gamla järn- 
vägens hållplats och sträckning. I dag är banvallen gång- 
och cykelväg med sträckning mot Skövde eller västerut 
mot Varnhem. Ett område som är tillgängligt för bebyg-
gelse ligger på fastigheten Storekullen. Här finns tre mark-
områden. Fastigheten Storekullen 1:7,som ligger i väster 
och norr om Ljungstorpsvägen medger ett tiotal tomter 
för fristående hus. Området är plant utan större höjd-
skillnad. Fastigheterna Storekullen 1:7 och Lillekullen 2:2 
som ligger sydväst om Bygdegården vilar i en terräng som 
sluttar mot sydväst med inslag av lövskogsterräng och hag-
mark med synliga rännilar av vatten i diken och fria bäckar. 
Lövskogspartiet söder om bygdegården bevaras som grön 
tillgång i bostadsområdet. All bebyggelse får södervända 
lägen med hänförande utsikt mot Sydbillingen. Vägar till 
området ansluts i korsning mot Ljungstorps byväg. Områ-
det öster om Bygdegården och söder om järnvägsbanken 
kännetecknas som en höjdplatå med sluttningar åt öster, 
söder och väster. Platsen kring Bygdegården bör omvand-
las till ett centralt bytorg för att stärka tillväxten i Ljungs-
torp med en naturlig stor publik samlingsplats.
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MÅLKONFLIKTER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD

6 stycken fornminnen som skyddas av Kulturmiljölagen 
finns i eller i anslutning till området. Det finns stenmurar i 
området som omfattas av biotopskydd och som har lokalt 
intressanta kulturhistoriska värden. Delar av området ut-
görs av lövskogsterräng och hagmark med synliga rännilar 
av vatten i diken och fria bäckar. Lövskogspartiet söder 
om bygdegården bevaras som grön tillgång i bostads- 
området. Ljungstorp utgör idag en delvis småskalig  
bebyggelsemiljö med trångt gaturum och varierad be- 
byggelsegruppering. Miljön har kulturhistoriska värden 
och representerar i vissa avseenden den äldre jord- och 
skogsbruksbygdens bebyggelse.

ÅTGÄRD

Ny bebyggelse utformas så att den inte påverkar de forn-
lämningarna som finns i anslutning till området. Särskild 
hänsyn måste ägnas områdets stenmurar. Stenmurar och 
gärdesgårdar är lämpliga gränser för tomter. Lövskogs-
partiet söder om bygdegården bevaras som grön tillgång i 
bostadsområdet. Tillskottet av bebyggelse hämtar färg och 
detaljer i sin gestaltning från befintlig bebyggelse, natur 
och kultur. Områdesbestämmelser, eller skydd- och var-
samhetsbestämmelser bör införas i hela området, även för 
befintlig bebyggelse. Byggnader ska utformas och placeras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till såväl stads- och 
landskapsbild som natur- och kulturvärden. Att ha hänsyn 
till utsikt från nuvarande bebyggelse och deras karaktär 
och struktur är en viktig del i den detaljerade planeringen 
av området.

NATURVÄRDEN OCH MILJÖ

En del av området är klassad som betesmark i ängs- och 
betesmarksinventeringen. Ny bebyggelse med enskilda 
avloppslösningar innebär ett hot mot områdets vatten- 
kvalitet, växt- och djurliv.

ÅTGÄRD

Dokumenterade naturvärden behöver inventeras. Plan- 
området och/eller planens bestämmelser behöver påver-
kas av naturvärdenas behov av långsiktigt skydd och fort- 
levnad. All tillkommande bebyggelse ansluts till kommu-
nalt VA.

JORD- OCH SKOGSBRUK

Delar av området som avses bebyggas klassas som  
åkermark 2008 i Jordbruksverkets webbtjänst Hållkollen. 
Åkermarken kan vara brukningsvärd jordbruksmark som 
inte bör bebyggas.

ÅTGÄRD

Frågan om marken utgör brukningsvärd jordbruksmark 
eller inte bör avgöras innan planarbetet påbörjas, eftersom 
det kan utgöra hinder för byggnation. Byggnation bör i 
första hand ske på mark som inte utgör jordbruksmark, 
samt på lucktomter mellan befintlig bebyggelse som får 
begränsad påverkan på det öppna landskapet.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Exploatering och byggnation ger upphov till buller och 
störningar, vilket kan påverka naturvärden i området.

ÅTGÄRD

Byggnationer ska ske på ett sätt så att det minimerar  
störningar på fågelliv, naturmiljö och befintlig bebyggelse.

BULLER

Området ligger som närmast 230 meter från riksväg 49 
mellan Skara och Skövde. Vägen trafikerades av  
8 800 – 10 000 fordon per årsmedelsdygn 2019.

ÅTGÄRD

Bullerutredning kan behöva genomföras i samband med 
planläggning. Särskilda åtgärder för bullerreducering kan 

LJUNGSTORP SÖDRA



100      SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

PLANFÖRSLAG

behöva vidtas för den bebyggelse som hamnar närmast 
riksväg 49.

TRAFIKSÄKERHET

Byggnation eller förändrad markanvändning kan kom-
ma att påverka väg 2700 och dess tillståndspliktiga zon. 
Förändrad markanvändning kan påverka trafiksäkerheten 
på vägen. Nya bostäder kan också generera mer trafik till 
väg 2700.

ÅTGÄRD

Då detaljplanen upprättas ska kommunen samråda med 
Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till trafiksäkerheten 
 tas inom den tillståndspliktiga zonen. Dialogen med  
Trafikverket ska också omfatta frågan om ökade trafik- 
mängder och om åtgärder på vägen blir nödvändiga vid 
tillkommande bostadsbebyggelse i området.

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA

Området omfattas av de geografiska riksintressena för 
rörligt friluftsliv och naturvård.

ÅTGÄRD

Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgänglighe-
ten till riksintressenas värden inte påverkas.

HÅLLTORP

Området omfattar mark och bebyggelse utmed den 
gamla fägatan och landsvägen från gården Lilla Hålltorp 
till och med den gamla järnvägskorsningen, Ljungstorps 
mittpunkt. Vägen, som fägata betraktad, kantas av vackra 
stenmurar och alléträd. Gården Lilla Hålltorp har en större 
manbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Platsen 
vittnar om ett omfattande jordbruk som bedrivits med 
Lilla Hålltorp som centralpunkt sedan mitten av 1800-talet. 
Gården som boplats har dock betydligt äldre anor. Till 
Hålltorp hörde mycket av den bebyggelse som idag finns 
längs den gamla landsvägen i form av backstugor, torp, 
inhysesstugor, kvarn, brygghus med mera. Utmed vägen 
finns goda förutsättningar att tillföra ytterligare bostads-
bebyggelse. Området ligger attraktivt på Nordbillingens 
sluttning i södervänt läge. Med närheten till väg 49 finns 
bra möjligheter till arbets- och studiependling. Kommunalt 
vatten- och avlopp finns framdraget. Den föreslagna gång- 
och cykelvägen mellan Skara och Skövde går i samma 
sträckning som vägen. Tillkommande bebyggelse bör 
uppföras så att den hämtar detaljer och formspråk från 
redan befintlig bebyggelse. Det innebär i stora drag att 
de utförs med förhöjt väggliv, fasader målade i slamfärg, 
taktegel och brant takvinkel. Bostäder bör uppföras som 
fristående villabebyggelse eller möjligtvis som parhus i 1-2 
våningar. Fägatan/landsvägen bör inte ändras i sträck-
ning, uppbyggnad eller dosering. Utfarter bör i möjligaste 

mån samordnas så att få ingrepp görs i de stenmurar och 
allé som finns. Stenmurar eller gärdesgårdar är lämpliga 
tomtavskiljare. Vid detaljplanering måste utförliga geotek-
niska undersökningar utföras så att det kan klargöras att 
sluttningsförhållanden på platsen inte utgör en framtida 
skredrisk. Ny bebyggelse bör inte heller konkurrera med 
Hålltorp som en solitär gårdsmiljö.

Ny bebyggelse har samma karaktär som befintlig med 
förhöjt väggliv, fasader målade i slamfärg, taktegel och 
brant takvinkel

MÅLKONFLIKTER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD

Fyra fornminnen som skyddas av Kulturmiljölagen finns i 
eller i anslutning till området. Stenmurar och allé omfattas 
av biotopskydd. Hålltorp är ett av de tydligaste exemplen 
på bevarade bebyggelsestrukturer från de oskiftade byarna, 
laga skiftet, välbevarad bebyggelse från 1800- och 1900-
tal och ett till stor del mycket välbevarat odlingslandskap 
från storskiftets och laga skiftets 1700- och 1800-tal, delvis 
med mycket äldre inslag. I Hålltorp finns gårdsbebyggelse 
från 1700-1900-tal, ålderdomligt kulturlandskap, back-
stuga, stora stenmurskantade fägator, korsvägar och allé. 
Hålltorp är av synnerligen stort kulturhistoriskt värde. 
Hålltorp är också en del av kulturlandskapets mycket 
välbevarade nät av stenmurskantade fägator med bevarade 
sträckningar sammanlänkande de gamla byarna med de 
f.d. utmarkerna på Nord- och Sydbillingen. Hela det gamla 
lokalvägnätet inklusive den äldsta Skövdevägen via Håll-
torp ingår i detta system. Fägatorna är av synnerligen stort 
värde och bör lyftas fram som något mycket speciellt för 
Varnhemsområdet.

ÅTGÄRD

Ny bebyggelse utformas så att den inte påverkar de forn-
lämningarna som finns i anslutning till området. Ingrepp i 
stenmurar, fägator och allé ska undvikas. I detaljplaneske-

HÅLLTORP
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Eggby

det behöver Hålltorps kulturhistoriska värden inventeras 
och definieras tydligt, för att kunna bilda utgångpunkt för 
hur tillkommande bebyggelse ska placeras och i övrigt 
förhålla sig till den mycket värdefulla miljön. Tillkomman-
de bebyggelse får inte ge negativ påverkan på områdets 
kulturhistoriska värden. Planläggning av området behöver 
ta sin utgångspunkt i följande riktlinjer: Stenmurar och 
gärdesgårdar är lämpliga tomtavskiljare, ny bebyggelse är 
fristående eller som parhus i 1-2 våningar, ny bebyggelse 
bör inte konkurrera med Hålltorps gårdsmiljö, ingrepp i 
stenmurar bör undvikas, utfarter bör samordnas och fä- 
gatan/landsvägen bör inte ändras i sträckning, uppbygg-
nad eller dosering

NATURVÄRDEN OCH MILJÖ

I området finns två stycken skyddsvärda träd – två askar.

ÅTGÄRD

Planområdet och/eller planens bestämmelser behöver 
påverkas av naturvärdenas behov av långsiktigt skydd och 
fortlevnad.

JORD- OCH SKOGSBRUK

Omkring ¼ av området som avses bebyggas klassas som 
åkermark 2008 i Jordbruksverkets webbtjänst Hållkollen. 
Åkermarken kan vara brukningsvärd jordbruksmark som 
inte bör bebyggas.

ÅTGÄRD

Frågan om marken utgör brukningsvärd jordbruksmark 
eller inte bör avgöras innan planarbetet påbörjas, eftersom 
det kan utgöra hinder för byggnation.

BULLER

Området ligger som närmast 250 meter från riksväg 49 
mellan Skara och Skövde. Vägen trafikerades av  
8 800 – 10 000 fordon per årsmedelsdygn 2019.

ÅTGÄRD

Bullerutredning kan behöva genomföras i samband med 
planläggning. Särskilda åtgärder för bullerreducering kan 
behöva vidtas på tillkommande bebyggelse.

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA

Området omfattas av de geografiska riksintressena för 
rörligt friluftsliv, naturvård och kulturmiljö.

ÅTGÄRD

Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgänglig- 
heten till riksintressenas värden inte påverkas.
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BEBYGGELSEPRINCIPER FÖR LANDSBYGDEN

Möjligheter att driva rationellt jordbruk 

försvåras inte av ny exploatering

Exploatering tar hänsyn till friluftsliv-, natur- 

eller kulturmiljöintressen.

Även en skickligt gestaltad nybyggnad, som 

inte följer den lokala byggnadstraditionen 

men utgår från platsens förutsättningar, kan 

utgöra ett positivt tillskott i bebyggelsen och 

landskapet.

Tillskapande av nya bostäder på landsbygden 

ska ta hänsyn till höga natur och/eller kultur-

värden och anpassas därefter.

Ängs- och betesmarker ska skyddas från att 

användas till någon annan markanvändning 

än just äng och bete.

Disposition av nya bostadstomter i kluster- 

byar eller radbyar bör följa traditionell 

struktur. Inspiration går att finna bland 

inventering av kulturhistoriska byggnader 

och miljöer. 

Stor försiktighet och omsorg råder vid ensta-

ka lokaliseringar.

Den historiska strukturen bevaras och ut-

vecklas beträffande funktionsblandning och 

exploatering.

Tillkommande bebyggelse och funktio-

ner sker med hänsyn till platsens karaktär, 

struktur och siluett mot landskapet. Den 

lokala byggnadstraditionen i byn vad gäller 

byggnadsvolymer, proportioner, takvinklar, 

detaljer, material och kulörer följs.

Tomtstorleken anpassas till byns eller  

platsens karaktär. Fastighetsgränserna efter-

strävas dras efter naturliga gränser som väg 

eller stig, i befintlig fastighetsgräns, vid dike, 

i gräns mellan brukad och obrukad jord och 

så att odlingsintrång minimeras.

Små parker i vägkorsningar eller vid lämpliga 

platser, såväl planerade eller naturligt bild-

ade genom frånvaron av bebyggelse skyddas 

från privatiserande bebyggelse. Dessa ska 

värnas och om möjligt utvecklas.

Planläggning eller annan lämplig förstu-

die kan vara nödvändig vid tillkommande 

exploatering för att garantera en hänsynsfull 

exploatering.

Vatten och avlopp och annan nödvändig 

infrastruktur löses på ett hållbart sätt.

Vid lokalisering av bebyggelse bör hänsyn tas 

till förutsättningarna att klara en acceptabel 

trafikförsörjning och annan samhällsservice 

till rimliga kostnader.

Kommunalekonomiska konsekvenser av 

en lokalisering kan behöva beaktas, även 

vid prövning av enskilda bygglovsärenden. 

Exempelvis behöver konsekvenserna av 

bristande skol- eller VA-kapacitet, samt upp-

komst av andra krav på samhällsservice som 

kommunen inte kan tillgodose med planera-

de och tillgängliga resurser beaktas. Ny per-

manentbostad bör därför normalt lokaliseras 

i närheten av befintliga helårsbostäder och i 

närheten av allmän väg eller större allmänt 

trafikerad enskild väg. Om lokaliseringen 

styrs av rimliga enskilda intressen, t.ex. vid 

näringsanknuten bebyggelse, bör även an-

nan lokalisering godtas.

ALLMÄNNA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR NYA BYGGNADER PÅ LANDSBYGDEN
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RADBYAR

I kommunen finns mycket bebyggelse utspridd utmed 
mindre vägar på landsbygden. Definitionen av en radby är 
ett kluster av mindre gårdsmiljöer utgår från en gemensam 
väg som passerar genom ”byn”. Alla bostäder har sin entré 
direkt från byvägen och traditionellt sett låg utmarkerna 
bakom bostadshus och de ekonomibyggnader samt ladu-
gården som låg på den ena sidan om vägen. Utifrån denna 
struktur är det idag mycket olämpligt att utveckla radbyar 
utifrån en vältrafikerad landsväg Frekvent trafik skulle stå i 
för stor konflikt med trafiksäkerheten. . Däremot kan rad-
byar med fördel utvecklas längs mindre vägar som ansluter 
till de landsvägar som fungerar som stam eller pulsåder. 

Utveckling av ny bostadsbebyggelse på landsbygden 
föreslås bl.a. i form av att fortsätta med den historiska 
bebyggelsestrukturen via radbyar. Sedan medeltiden har 
vägar succesivt byggts ut med gårdsbebyggelse i rad på 
endera eller båda sidorna om en väg. 

Bebyggelse på landsbygden har en historia som visar hur 
människor tidigare levt och verkat i Skara. 

Utvecklingen av radbyar planeras intill befintlig bebyg-
gelse och väginfrastuktur. Den nya bebyggelsen lokaliseras 
även i närheten av både kollektivtrafikförbindelser samt 
kommunens VA-nät, varför denna landsbygdsutveckling 
kan ses som en resurseffektiv förtätning. För att möjlig-

göra denna etablering behövs vissa investeringar i infra-
strukturen i form av VA-anslutningar, åtgärder för höjd 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

Bebyggelseutveckling föreslås genom att nya hus loka-
liseras mellan och nära redan befintliga hus, i lucktomter. 
På så vis sker bebyggelsen i anslutning till redan befintlig 
infrastruktur, vilket innebär ett mer resurseffektivt nyttjande 
av bland annat vatten och avlopp, el, fiber samt kollektiv-
trafik. Vid utformning av ny bebyggelse ska hänsyn tas 
till platsens förutsättningar, landskapsbild och bykaraktär. 
Mellan tomterna krävs allmänningar och genomsläpplighet 
för att möjliggöra fri rörlighet till naturmark bakom byn. 
Ny bebyggelse ska smälta in och förstärka både bykäns-
lan liksom radbystrukturen. Genom exploatering i form 
av utveckling av radbyar bibehålls miljöns identitet och 
områdets historiska karaktär. Att exploatera i linje med det 
historiska bebyggelsemönstret bidrar dessutom till att de 
typiska sammanhangen mellan bebyggelse och landskap 
får leva vidare. 

Som vid all ny exploatering ska hänsyn tas till eventuella 
fornlämningar, trafiksituationen, buller, jordbruksmark, 
biotopskyddade objekt samt riksintressen som landskaps-
bild, friluftsliv, kulturvärden och så vidare.

RADBYAR OCH FÖRHANDSBESKED
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LJUNGSTORPS RADBY

BAKGRUND

Föreslagen radby ligger i Ljungstorp, i Valleområdet öster 
om Varnhem, ungefär 900 meter från väg 49. Radbyn är 
belägen på en asfalterad väg, omgiven av ett vackert grön-
skande landskap där tegarna är långsmala och tomterna 
karaktäriserade av eleganta stengärdesgårdar. Hundra me-
ter söder om radbyn ligger Ljungstorps Bygdegård och en 
vandringsled samt pilgrimsled. I närheten av radbyn finns 
en utsiktsplats med vacker utsikt över Billingen. 14 km bort 
nås Skara tätort såväl som grannstaden Skövde. Kollektiv-
trafik finns tillgänglig i form av ett stopp på busslinje 200, 
900 meter från radbyn.

VISION

Den föreslagna radbyns befintliga bebyggelse består 
främst av småhus i blandad storlek och stil. Utformning 
av framtida bebyggelse föreslås gå i samklang med den 
nuvarande bebyggelsestilen. Det bedöms även möjligt för 
ny bebyggelse att ansluta sig till kommunalt vatten och 
avlopp.

MÅLKONFLIKTER

FRILUFTSLIV 

ÅTGÄRD

Den föreslagna radbyn täcks av riksintresse friluftsliv, men 
det ringa ingreppet bedöms inte påverka riksintresset i sin 
helhet eftersom riksintresset omfattar en stor geografisk 
yta. Friluftslivet kommer fortsatt vara lika rörligt som det 
är idag.

JORDBRUKSMARK 

ÅTGÄRD

Jordbruksmarken kommer att studeras i en jordbruk-
smarksutredning där en värdering av dess brukbarhet 
kommer att fastställas. Om utredningen klassificerar bruk-
ningsbarheten låg kommer kommunen gå vidare  
med förslaget.

VÄXT OCH DJURLIV 

ÅTGÄRD

Exploatering av de skyddsvärda träden. För exploatering 
krävs ytterligare undersökning för att bevara värdefulla 
träd. Den föreslagna radbyn omringas av flera värdeful-
la områden från lövskogsinventeringen, där vissa träd 
bedöms ha naturvärden. Särskild hänsyn kommer ges till 
naturvärdena vid lokalisering av ny bebyggelse.

LANDSKAPSBILD OCH KULTURVÄRDEN 

ÅTGÄRD

Fornlämningen bevaras och ingen ytterligare exploatering 
i närheten av denna.

BULLER 

ÅTGÄRD

Vid utveckling av den föreslagna radbyn kommer buller-
risker tas i beaktning i den mån det är möjligt. Risk för 
buller finns om åtgärder inte vidtas.

RIKSINTRESSE 

ÅTGÄRD

Förslag till ny bebyggelse utformas så att tillgänglighe-
ten till riksintressenas värden inte påverkas. Vidare utgör 
föreslaget område ett mycket litet område i förhållande till 
riksintressena för rörligt friluftsliv, naturvård och kultur-
miljö. Bedömningen är att de inte kommer påverkas i sin 
helhet.

LJUNGSTORP
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Skara kommun upplever ett starkt tryck på att få bosätta 
sig utanför tätorterna i Skara. Kommunen har ett attraktivt 
läge mellan Skövde och Lidköping, och nära även till andra 
större städer. Kommunens karaktäristiska natur inbjuder 
också till en vacker vardag för de som väljer att bosätta 
sig här. Det mosaiklandskap av åkermark och skogar som 
knyts samman av sjöarna, vattendragen och platåbergen 
utgör en viktig förutsättning för Skaraborgs besöksnäring 
och boendekvaliteter.

20 % av stränderna i Västra Götaland är bebyggelsepå-
verkade, det vill säga att det finns en eller flera byggnader 
inom 100 meter från strandlinjen. I Skara kommun finns 
365 sjöar men ännu inga LIS-områden. Stränder i Skara 
kommun finns längs åar och andra vattendrag och vid 
insjöar. I de fall där strandområdena redan är påverkade 
av bebyggelse kan ytterligare hänsynsfull exploatering i 
dessa områden säkerställa områdets värden, allmänhe-
tens tillgång till strandkanten. I flera fall bebyggdes de 
strandskyddade områdena långt innan de naturvärden som 
strandskyddet avser skydda hade uppmärksammats. Om 
vi kan erbjuda platser för byggnation i närheten av vatten 
minskar också trycket på andra mer känsliga områden. 
Fler möjligheter till boenden på landsbygden stärker också 
naturområdenas värden genom att de blir en naturlig del 
av mångas vardag. Koncentrerade bybildningar gör också 
att det blir mer effektivt att bygga ut kommunal service 
och infrastruktur, vilket i längden kan minska miljöbelast-
ningen jämfört med en spridd och gles bebyggelse
Landsbygdsutveckling ska förbättra befolkningsutveckling-
en och stimulera den lokala ekonomin och tjänsteutbudet. 
Utvecklingen förstärks av att nya bostäder framför allt 
byggs i anslutning till en by eller annan befintlig infra-
struktur. Bostäderna ska exempelvis kunna bidra till att ge 
underlag för en gemensamhetsanläggning eller en kom-
munal anläggning för vatten och avlopp. Ny bebyggelse 
inom LIS-områdena kommer att ge kommunen ansvar 
för VA-försörjningen, som idag hanteras av enskilda an-
läggningar. Landsbygdsutvecklingen gynnas av turismen, 
som spelar en viktig roll för kommunens överlevnad och 
utveckling. Samtidigt som kommunen kan främja hållbar 
byggnation i attraktiva lägen kan kommunen skydda andra 
mer värdefulla områden från exploatering.

För att utveckla turismen behövs attraktiva platser som 
Valleområdet med omnejd. Landsbygdsutveckling främjar 
också offentlig service, exempelvis skola och barnomsorg, 
och skapar sysselsättning i och serviceunderlag för handel 
och andra servicenäringar. När landsbygden växer och 
samarbetar väl med staden blir hela kommunen starkare. 
Det är viktigt att se den helheten i landsbygdsutvecklingen.

STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA

2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Be-
stämmelserna gav större möjlighet till dispens för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Syftet med det 
ändamålsenliga strandskyddet var att regeringen ville ge 

landsbygdskommuner större möjligheter att tillåta exploa-
tering nära vatten.

Regeringens ambition var att skapa legitimitet bland 
befolkningen generellt för strandskyddet och de stränga 
förbudsreglerna genom ändringar i lagen som ger möjlig-
heter till en god utveckling och tillväxt främst på lands- 
bygden – där många gånger strandmiljöerna och närhe-
ten till vatten utgör själva grunden för företagsamhet och 
ekonomisk utveckling.

Även om ett område är utpekat som LIS-område i över-
siktsplanen måste strandskyddsdispens sökas och vissa 
särskilda skäl uppfyllas. De särskilda skälen är att:

Området är ianspråktaget, inom hemfridszon 

eller tomtplats avgränsning.

Området är väl avskilt från stranden, exem-

pelvis genom en större väg eller järnväg.

Området behövs för en anläggning som  

måste ligga vid vatten.

Området behövs för att utvidga en pågående 

verksamhet.

Området behöver användas för att tillgodose 

ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddsområdet.

Området behöver användas för att tillgodose 

ett annat mycket angeläget intresse.

KOMMUNENS PLANERING I STRANDNÄRA  
OMRÅDEN

Skara kommun kan i sin översiktsplan redovisa avgränsa-
de områden med goda möjligheter att tillämpa lättnader 
i strandskyddet. De områden som pekas ut nu beskrivs i 
denna översiktsplan.

Längs strandkanterna i Skara kommun finns bebyggelse, 
framför allt fritidsbostäder, där omkringliggande områden 
är värdefulla för det rörliga friluftslivet. Karaktäristiska 
inslag i dessa områden är fritidshus och flera sevärdheter 
med utgångspunkt i forntidens landskap, speciella natur-
värden och anslående bebyggelse. Bebyggelsemiljön ska 
inte försämras vid ny- eller tillbyggnader. I dessa områden 
finns förutsättningar för bad, båtliv, fiske och natur- och 
kulturmiljöupplevelser.

De områden som pekas ut i Valle har endast liten bety-
delse för strandskyddet. Skara kommuns ambition är att 
behålla denna restriktivitet. Därför är det redan påverkade 
områden, samt områden i närhet av annan exploatering, 
som kommer ifråga för utpekande. Om exploatering sker 
ska bebyggelse etableras i ej sårbara delar av området.
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BOÄNGEN, ÖGLUNDA

BAKGRUND

Boängen vid Flämsjön norr om Öglunda är ett glest 
exploaterat sommarstugeområde i skogsmiljö i närheten 
av Flämslätts kursgård och kyrka. Området är ca 26 ha. 
Genom att området är beläget nära sammanhållen be-
byggelse och detaljplanelagda områden för bostäder finns 
välordnade vägar i området. Utbyggnad inom området 
kan ske utan att vägsystemet behöver genomgå mer om-
fattande förbättringar. Kommersiell och offentlig service i 
begränsad omfattning finns vid Flämslätt, Lerdala (Skövde 
kommun) ca 3 km norrut samt i Eggby ca 3 km söderut.

VISION

Det föreslagna LIS-området ligger i Valleområdet, invid 
sjön Flämsjön. Valleområdet är ett attraktivt upptag-
ningsområde med sina unika kultur och ekologivärden. 
Förutom Skarabor lockas även Mariestadsbor, Götenebor 
och Skövdebor till att bosätta sig i Valle, eftersom pend-
lingssträckan till grannkommunerna är kort. Till Flämslätt 
finns även kollektivtrafik samt kommunala planer till en 
separerad gång- och cykelväg.

För att låta Vallebygden leva vidare föreslås en måttlig 
utveckling i form av möjlighet till strandnära boenden, nya 
verksamheter i unika lägen samt förbättrade möjligheter 
för det rörliga friluftslivet. Område 1 utgörs idag av  
mindre sommarhus längs en grusväg. Grannområdet öster 
om utgörs däremot av permanenta hus byggda i olika 
epoker. Terrängen är kuperad och omringad av värdefull 
natur. Föreslagen plats omfattas dock inte av något skydd 
och exploateringen i området är redan ett faktum.

Förslaget omfattar ett 20-tal villatomter (1000 m2) som 
lokaliseras i huvudsak längs befintliga vägar.

LIS-området är uppbrutet i två delar, med tio tomter i 
varje delområde. Tomterna föreslås som en förlängning av 
de befintliga radbyarna. De utformas likt den bebyggelse-
historiska strukturen som redan finns i Valle.

Runtomkring området byggs nu fibernätet ut, vilket 
underlättar för nya verksamheter som har möjlighet att 
etablera sig i det sjö- och naturnära läget. Vidare finns 
även VA-nät som försörjs av Vallebygdens energi i när- 
heten, vilket nya fastigheter kan ansluta sig till.

Friluftslivet får ökade möjligheter till att uppleva de 
unika värden som finns i Valle i allmänhet men runt Fläm-
sjön i synnerhet. Runt sjön går välbesökta vandringsleder 
men det finns få möjligheter till bad varför ny badplats 
skulle öka naturupplevelsen med bättre tillgänglighet till 
vattnet. För område 2 kommer tomterna utformas med 
naturliga släpp som skapar luft och plats för naturen 
mellan tomterna. Här kommer även stigar ner till vattnet 
för allmänheten möjliggöras så att alla får möjlighet till att 
nyttja strandremsan och undvika privatisering.

Området är till stor del redan ianspråktaget för bostads- 
och tomtmark. Tillökning av bostäder i området främjar 
utnyttjande av befintlig infrastruktur och får marginell 

FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN
 

I översiktsplanen föreslås sju LIS-områden i Skara kommun.  
Dessa presenteras vid namn på följande sidor.

IDÉSKISS ÖVER TILLTÄNKT LIS-OMRÅDE. PLANERAS VIDARE I DETALJ- 
PLANESKEDE.
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påverkan på allmänhetens tillgång till strandkanten. Nya 
bostäder ska anknyta till områdets bebyggelsestruktur, 
smälta in och upplevas som en fortsättning på områdets 
karaktär.

Området är en del av det natursköna och attraktiva Val-
leområdet och är nära Flämslätts kursgård och kyrka. En 
utveckling av verksamheter inom området bedöms kunna 
ge ett bättre underlag för att fler turister kan fångas upp 
som då kan förväntas besöka andra närliggande turistmål 
i kommunen. Det kan t ex vara småskaliga verksamheter 
som restaurang, hotell, butik och uthyrning kanot eller 
dylikt.

Fritidsboende eller permanentbostäder som området 
avses utökas med innebär också ett påtagligt tillskott till 
serviceunderlaget i Eggby men även Axvall och Varnhem.

MÅLKONFLIKTER

FRILUFTSLIV

ÅTGÄRD

Genom att området redan är exploaterat har området som 
helhet begränsat intresse för friluftslivet, pga dess redan 
privatiserade karaktär. Dock finns en allmän badplats i om-
rådet som kan utvecklas, förslagsvis med fortsatt enskilt 
huvudmannaskap. Strandzonen ska också fortsatt vara till-
gänglig för att värna friluftslivets intressen i området. Den 
vandringsled som passerar öster om området ska betraktas 
som en tillgång för området och värnas vid förändringar. 
Anläggningar i vattnet undviks. I detaljplanen kommer 
lägen för bryggor i begränsad omfattning att föreslås i an-
slutning till bebyggelsen. Förekomsten av erosionskänsliga 
jordarter belyses i detaljplan.

DJUR- OCH VÄXTLIV

ÅTGÄRD

Tillkommande bebyggelse om tomtplatser ska inte på-
verka växt- och djurlivet i och närmast sjön, pga att de 
lokaliseras 20 meter eller längre från vattnet. Naturmark 
sparas för att skona biologisk mångfald och tillgodose 
strandskyddets syften. De skyddsvärda träd som påvisas i 
lövskogsinventeringen kommer tas hänsyn till vid ny be-
byggelse. Den lummiga karaktären i området bevaras men 
luckras lätt för utsikt och tillgängliggörande av strandkant. 
Varken Natura 2000-området eller naturreservaten kom-
mer att beröras. Studier kring främjande av dammfladder-
musen görs i detaljplaneskede.

JORD- OCH SKOGSBRUK

ÅTGÄRD 

Markens brukningsvärde är överlag lågt pga att det redan 
är bebyggt till så pass stor del. Jordbruksmark i sydost 
sparas för att bevara det öppna landskapsrummet. Vidare 
kommer utformning ske smakfullt och skogsbryn mot 
sjön kommer att sparas (se idéskiss).

LANDSKAP OCH KULTURVÄRDEN

ÅTGÄRD

Landskapsskyddet liksom det utpekade kulturhistoriskt 
värdefulla området med mangårdsbyggnad och flygel-
byggnader kommer ges uppmärksamhet vid framtagande 
av detaljplan. För att upplevelsen av landskapet ska bestå 
kommer öppningen med utsikt över Flämsjön bibehålls. 
Härav föreslås ny bebyggelse planläggas vid skogsbryn för 
att inte landskapsbilden ska påverkas.

INFRASTRUKTUR

ÅTGÄRD

Då området saknar anslutning till kommunalt avlopp före-
slås påkoppling till VA-nätet som förvaltas av Valle Energi, 
och som befintliga bostäder är anslutna till.

RIKSINTRESSEN

ÅTGÄRD

Förslag till ny bebyggelse utformas så att tillgänglig- 
heten till riksintressenas värden inte påverkas. Vidare utgör 
föreslaget LIS-område ett mycket litet område i förhållan-
de till riksintressena för rörligt friluftsliv, naturvård och 
kulturmiljö. Bedömningen är att de inte kommer påverkas 
i sin helhet.
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LILLÄNG & ÄMTENÄS I EGGBY

BAKGRUND

Det föreslagna LIS-området är en del av den natursköna 
och attraktiva Vallebygden som präglas av en säregen och 
upplevselrik natur. Lilläng är ett omkring 23,7 ha stort 
område intill sjön Ämten. Området ingår i Området ut-
görs huvudsakligen av öppen mark. Ämtenäs är omkring 
15,2 ha och ligger intill sjön Eggbysjön. Området utgörs 
huvudsakligen av slybeväxt mark och bostadshus intill 
sjön. Ämtenäs utgörs delvis av bebyggelse som utgör en 
sammanhållen bebyggelse. Den södra delen av området 
omfattas av detaljplan (1976). Marken som omfattas av 
detaljplan ägs av kommunen. De båda områdena lig-
ger i direkt anslutning till kransorten Eggby där det bor 
omkring 230 invånare. I kransorten finns vandrarhem, 
bilverkstad, förskola och kollektivtrafik med busslinje 212.

VISION

Visionen är att möjliggöra ytterligare bebyggelse i anslut-
ning till nuvarande bebyggelse i kransorten. LIS-området 
skulle möjliggöra utveckling för befintliga verksamheter 
men även möjliggöra för attraktiva bostäder i ett natur- 
och sjönära läge. Norr om orten, vid Ämtens strand finns 
flera verksamhetsutövare, bl. a. Fredrikssons Pensionat 
som bedriver restaurang, pensionat, konferens och olika 
turistpaket såsom cykel- och vandringsupplevelser. Verk-

LILLÄNG & ÄMTENÄS I EGGBY

samheten har begränsningar med nuvarande regelverk i 
sin utbyggnation vilket försvårar möjlighet till utveckling. 
Föreslaget LIS-område möjliggör såväl utökning för be-
fintliga verksamheter som nya etableringar med vatten- 
anknutna anläggningar. Verksamhetsutvecklingen i det 
planerade LIS-området gynnar såväl besöksnäring som 
lokalbor i Eggby.

Kransorten Eggby består i stort av bebyggelse från 
70-talet, med inslag av äldre villor på utvalda ställen. Tät-
orten har få mötesplatser och parker, dock finns generösa 
gräsytor samt en äldre lekplats i anslutning till förskolan. 
Utanför tätortens utgör den befintliga bebyggelsen en 
annan karaktär med stora sjö- och naturnära tomter. Där 
finns såväl fritidshus som villabebyggelse. Genom att låta 
orten växa mot norr och öst med nya bostäder, verksam-
heter och funktioner och attraktiva mötesplatser förstärker 
Eggby sin position och identitet som landsbygdsidyll på 
glesbygden. Vidare ska nämnas att Valleområdets attrak-
tivitet lockar invånare inte bara från Skara, utan även från 
grannkommunerna Skövde, Mariestad och Götene. De 
korta avstånden möjliggör arbetspendling från 20 till 40 
minuter i bil beroende på kommun.

En hänsynsfull ökning av bostäder främjar utnyttjande 
av befintlig infrastruktur och får marginell påverkan på all-
mänhetens tillgång till strandkanten. Nya bostäder ska an-
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knyta till bebyggelsestruktur, smälta in och upplevas som 
en fortsättning på områdenas karaktär. Vid Ämten finns 
möjlighet att uppföra ca 10 st bostadshus på egna tomter 
på 1500m2 vardera. Byggnader för verksamheter kan bli 
aktuellt, men kräver i så fall minskat antal bostadshus.

Till Valleområdet lockas många turister pga landskapets 
upplevelserika natur och terräng. Flertalet vandrarhem 
och pensionat finns lokaliserade i Eggby. Nytt LIS-område 
skulle öka attraktiviteten i Eggby och skapa fler funk-
tioner och attraktiva mötesplatser som att arbeta med 
gestaltningsmässiga insatser. En utveckling av bostäder 
inom området ger ökat underlag för omkringliggande 
landsbygdsverksamheter. Fler boende omkring Eggby kan 
också stärka ortens utveckling och i förlängningen skapa 
underlag för privat och kommunal service.
Målkonflikter berör förslaget

FRILUFTSLIV

ÅTGÄRD

Området är idag inte tillgängligt för friluftslivet pga dess 
privatiserade karaktär. En utveckling med fler bostäder 
och gångvägar ökar tillgängligheten till hela området. I 
detaljplaneskede säkerställs en strandnära zon som hålls fri 
från bebyggelse för att värna friluftslivets intressen.

DJUR- OCH VÄXTLIV

ÅTGÄRD

Tillkommande bebyggelse ska inte påverka växt- och 
djurlivet i och närmast sjön, pga att de lokaliseras med 
respektavstånd till strandkanten. Naturmark sparas för 
att skona biologisk mångfald och tillgodose strandskyd-
dets syften. Områdets karaktär bevaras och nybyggnation 
kommer anpassas och skona de skyddsvärda träden som 
påvisas i kövskogsinventeringen samt närliggande Natura 
2000-område och naturreservat. Vid detaljplaneskede 
kommer hänsyn tas till den värdefulla ängs- och betes-
mark som pekats ut i ängs- och betesmarksinventeringen 
samt sumpskogen vid våtmarksinventeringen.

JORD- OCH SKOGSBRUK

ÅTGÄRD

Enligt Jordbruksverket påvisas att markerna i Lilläng har 
ett överlag lågt brukningsvärde varför delar kan tas i an-
språk för ytterligare bebyggelse utan att målsättningen  
om att spara brukningsvärd jordbruksmark riskeras. 
Detsamma gäller Ämtenäs, där Jordbruksverket klassat 
marken som ”ej åkermark 2008”.

LANDSKAP OCH KULTURVÄRDEN

ÅTGÄRD

Hänsyn kommer tas till angivna kulturvärden. För Lilläng 
kommer beaktande tas till röse- fornlämningen som ligger 
i närheten av LIS-området samt till den anslutande fossila 
åkern. För Ämtenäs kommer hänsyn tas till de värdefulla 
byggnader som pekats ut i den kulturhistoriska invente-
ringen från 1983. Hela området täcks även av landskaps-
bildskyddet.

Skyddet syftar till det öppna landskapet med glest utpla-
cerade gårdar. Till följd av områdets säregna landskapska-
raktär är området känsligt, varför endast ett mindre antal 
nya byggnader föreslås så att inte landskapsbilden påverkas 
negativt. Vidare ska även ny byggelse efterlikna den befint-
liga för att smälta in i landskapet.

INFRASTRUKTUR

ÅTGÄRD

I samband med upprättande av detaljplan samråder 
kommunen med Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till 
trafiksäkerheten tas inom den tillståndspliktiga zonen 
rörande väg 2747. Bebyggelse lokaliseras inte inom den 
tillståndspliktiga zonen (12 meter från väg). Dialogen kan 
också komma att röra en ny eller förändrad anslutningsväg 
från väg 2747 till området. Befintliga vägar används i möj-
ligaste mån för att bevara landskapets karaktär. Nuvarande 
väg kan dock behöva kompletteras med framfartsvägar till 
nya tomtplatser och gångvägar för att främja allmänhetens 
tillgänglighet till området och strandkanten.

Såväl Lilläng som Ämtenäs saknar anslutning till kom-
munalt avlopp. I samband med detaljplanering kan en 
VA-utredning för anslutning till kommunalt avlopp göras. 
Avståndet till kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp är dock inte långt, varför området med fördel 
bör kunna anslutas till VA-nätet. Detta gynnar även om-
kringliggande befintliga bostäder och samhällsnyttan. Be-
byggelsen har idag vatten från lokal gemensam brunn och 
enbart enskilda avloppsanläggningar av varierande kvalitet.

Enligt LAV kommer flera av dessa områden att betraktas 
som del av verksamhetsområdet för vatten- och avlopp 
vilket innebär att merkostnader för dessa VA-abonnen-
ter fördelas på hela VA-kollektivet. Det är inte otroligt 
att Ämten och Lilläng får särtaxa med fördyrade anslut-
ningsavgifter men höjda driftskostnader bekostas av hela 
VA-verksamheten.

Ur ett VA-perspektiv är Ämtenäs lättare att ansluta till 
kommunalt VA-område och bör därmed bebyggs först för 
en rationell VA-utbyggnad. Lilläng ligger inom det område 
som Vallebygdens energi har byggt ut VA till. Detta om-
råde blir tekniskt svårare att bygga till pga längre avstånd. 
Även juridiska frågor kommer uppstå då det kommer att 
korsaområden som är anslutna till VA i en gemensamhets-
form. Delar av det nätet kan då komma att innefattas i 
VA-kollektivet.
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RIKSINTRESSEN

Åtgärd: Ny bebyggelse utformas så att tillgängligheten till 
riksintressenas värden inte påverkas. Avseende riksintres-
sena för rörligt friluftsliv, naturvård och kulturmiljö. Dessa 
riksintressen utgör dock enorma areal där detta LIS-om-
råde kan ses som en mycket liten yta som tas i anspråk. 
Detta är ett mycket småskaligt projekt som ur ett större 
perspektiv inte bedöms påverka riksintresset i sin helhet.

STORA KLINTEN-NÄSBADET, EGGBY

BAKGRUND

Utpekat LIS-område i Näs är ca 30 ha stort område intill 
sjön Skärvalången söder om Eggby. Området utgörs  
huvudsakligen av skogsmark, åkermark och spridda bo-
stadshus för både åretrunt- och fritidsändamål. Området 
utgörs delvis av sammanhållen och omfattas av detaljplan 
(2004) med användning bostäder, parkering och natur. 
Marken som omfattas av detaljplan ägs av kommunen. 
Fiber finns framdraget. Hållplats för skolskjuts och annan 
busstrafik finns vid väg 2747, cirka 150 meter norr om in-
farten till området. Vidare finns även möjlighet till Västtra-
fiks tjänst närtrafik som alternativ till kollektivtrafiken.

Området gränsar till Höjentorps-Drottningkullens 
Natura 2000-område och naturreservat som omfattar 
Skärvalången och strandkanten. Inom området har natur- 
och kulturvärden inventerats. Bl.a. skogliga värdekärnor 
närmast strandkanten innehållande ädellövsskog och trivi-
alskog. Även ängs- och betesmark har kartlagts i strandzo-
nen. I en större kontext ingår området i ett det omfattande 
regionala området som anger odlingsvärt landskap.

VISION

Föreslaget LIS-område omfattas av flera olika funktioner. 
Bl.a. planeras ett 20-tal nya bostäder, varsamt lokaliserade 
med hänsyn till att bevara natur- och kulturvärdena. Nya 
bostäder planeras dels längs med radbyn och bygger såle-
des vidare på den bebyggelsetradition som redan karak-
täriserar området. Bebyggelsen förelsås i lucktomter som 
bl.a. utgörs av parkeringsyta samt naturmark. Viss gallring 
av skog föreslås för ökad sikt, ökad trygghet samt för att 
tillgängliggöra strandkanten. Skyddsvärda träd bevaras. En 
hänsynsfull ökning av bostäder i området främjar utnytt-
jande av befintlig infrastruktur och får ringa påverkan på 
allmänhetens tillgång till strandkanten.

Till gagn för de nya boende samt för Skarabor föreslås 
ytterligare småbåtshamn i anslutning till området. Samma 
regelverk för användning och skötsel av båt- och badplats 
föreslås fortsatt styras av naturreservatets bestämmelser.

I samband med LIS-område möjliggörs nya fritidsverk-
samheter som bidrar med fler kvaliteter till badplatsen. 
Badplatsen är idag enkel i sin gestalt och behovet av en 
förstärkning av badplatsen har efterfrågats då intresset för 
badplatsen vuxit sig större. Nya fritidsfunktioner såsom 
ny beachvolleybollplan, ytterligare strandbrygga, grillplats, 
lekyta och picknickbord föreslås för badplatsens fortsatta 
utveckling.

Vidare planeras en separat gång- och cykelväg som kom-
mer slingas via Skärv vidare mot Eggby. Den möjliggör 
trygg cykelpendling och främjar den sociala hållbarheten 
då fler målgrupper kan ta sig till och från området. Den 
nya cykelvägen går även i linje med kommunens strävan 
att tillgängliggöra Valleområdets upplevelsevärden för 
fler besökare. Områdets säregna egenskaper är mycket 
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attraktivt för friluftslivet och besöksnäringen, beträffande 
såväl lokalbefolkning som långväga turister, varför det 
finns potential för utveckling. Vidare förordar förslaget att 
området tillgängliggörs genom att vägen ner till badplat-
sen breddas för utryckningsfordon och att en tillgänglig 
handikappparkering anläggs nere vid stranden.

Historiskt har det tidigare funnit en mindre kiosk samt 
omklädningsrum och dass vid Näs badplats. Förutsätt-
ningar för ny småskalig verksamhet som lämpar sig för 
badverksamhet eller liknande ska möjliggöras. Kommu-
nen strävar efter att höja sin attraktionskraft och med 
detta LIS-område ges möjligheter för nya verksamheter 
att etablera sig i ett attraktivt läge. Nyetableringar vid Näs 
bidrar till en levande landsbygd och skapar fler arbetsplats-
tillfällen.

Förslaget möjliggör inte bara en utveckling av bostäder, 
verksamheter och fritidsfunktioner utan även rekreation- 
och friluftsvärden i form av nya gångvägar, bl.a. längs 
strandlinjen. Utvecklingen ökar tillgängligheten till hela 
området. Idag är stora delar strandkanten svår att nå på 
andra ställen än vid den lilla badplatsen. Sett från ett stör-
re perspektiv finns få badplatser i kommunen och med 
en ökande befolkning behövs även fler eller utvidgade 
offentliga friluftsbad. Vidare genererar fler boende i Näs 
i kombination med ökad besöksnäring ett ökat underlag 
för Vallebygden och de verksamheter som finns etablera-
de omkring Eggby, Varnhem och Axvall. I förlängningen 
skapar också det ökade underlaget förutsättningar för nya 
etableringar och som håller landsbygden levande.

MÅLKONFLIKTER

Nedan listas de intressen som kan komma i konflikt med 
LIS-förslaget. Vidare beskrivs vilka åtgärder som ska vid-
tas för att mildra effekterna.

FRILUFTSLIV

ÅTGÄRD

Strandzonen sparas och ny bebyggelse lokaliseras med 
respektavstånd till strandkanten som fortsatt skall förbli 
tillgänglig för att värna friluftslivets intressen. Mark som 
inte blir tomtmark kommer även i fortsättningen att vara 
tillgänglig för allmänheten. Tillgänglighet för friluftslivet 
bedöms öka genom att gångvägar och stråk tillförs i de 
delar av området som ges byggrätt för nya bostäder. Ny 
GC-väg, kommer ur ett större perspektiv också bidra till 
ökad tillgänglighet till Näs i allmänhet med Valleområdet i 
synnerhet.

DJUR- OCH VÄXTLIV

ÅTGÄRD

För att minska andelen störningar på angränsade Natura 
2000-område och naturreservat kommer bebyggelsens 
placering och avstånd varsamt studeras för att utgöra så 

ringa störningar som möjligt. Tillkommande bebyggelse 
ska inte påverka växt- och djurlivet vid sjön, vilket avstån-
det från stranden säkerställer. Bebyggelsen ska utformas 
varsamt för att skona biologisk mångfald och tillgodose 
strandskyddets syften. De värden som anges i lövskogs- 
och betesmarksinventeringen kommer att beaktas. Var-
samma studier kring utformning görs vid planläggning.

JORDBRUKSMARK

ÅTGÄRD

Del av LIS-området utgörs av åkermark. Markens bruk-
ningsvärde är enligt JV överlag lågt. Med stöd i jord-
bruksmarksutredningen kommer bebyggelse endast tas i 
anspråk om marken inte längre bedöms brukningsvärd.

LANDSKAPSBILD OCH KULTURVÄRDEN

ÅTGÄRDER

Området har avgränsats så att bevarandevärda villa 
Sjötuna från 1886 utgår ur LIS-området. De 8 fornläm-
ningar i östra delen av området bedöms inte beröras av 
byggnation, men vid detaljplaneläggning ska eventuella 
respektavstånd ses över. Väster om parkeringen finns en 
trädbevuxen kulle med ett antal fornlämningar. Forn-
lämningarna består av ett gravfält med sex tvåtusenåriga 
stensättningar, samt en s k hålväg. Det kan finnas ytterli-
gare, ännu okända, fornlämningar i närheten av gravfältet, 
varför en arkeologisk utredning bör göras.

Ny bebyggelsen påverkar inte landskapsbilden nega-
tivt, då luckring sker varsamt så att tillräckligt många träd 
bevaras i sluttningen. Gällande detaljplan innehåller därför 
bestämmelse om att vissa träd endast får tas ner eller kraf-
tigt beskäras om tillstånd ges.

Näs ingår i Valleområdets landskapsbildsskydd. Med 
hänsyn till landskapsbilden planeras ny bebyggelse anknyta 
till områdets bebyggelsestruktur, smälta in och upplevas 
som en fortsättning på områdets karaktär.

INFRASTRUKTUR

Åtgärd: I samband med upprättande av detaljplan samrå-
der kommunen med Trafikverket så att tillräcklig hänsyn 
till trafiksäkerheten tas inom den tillståndspliktiga zonen 
rörande väg 2747. Bebyggelse lokaliseras inte inom den 
tillståndspliktiga zonen (12 meter från väg). Dialogen kan 
också komma att röra en ny eller förändrad anslutningsväg 
från väg 2747 till området. Befintliga vägar används i möj-
ligaste mån för att bevara landskapets karaktär. Nuvarande 
väg kan dock behöva kompletteras med framfartsvägar till 
nya tomtplatser och gångvägar för att främja allmänhetens 
tillgänglighet till området och strandkanten.

Näs saknar kommunalt VA men ledningar ligger nära. 
I samband med detaljplanering kan en VA-utredning för 
anslutning till kommunalt avlopp göras. Avståndet till 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp 
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är dock inte långt, varför området med fördel bör kunna 
anslutas till VA-nätet. Detta gynnar även omkringliggande 
befintliga bostäder och samhällsnyttan. VA-utredningen 
som genomfördes inför planläggning av området behöver 
användas och kan vara en utgångspunkt i det fortsatta 
utredningsarbetet.

RIKSINTRESSEN

ÅTGÄRD

Ny bebyggelse utformas så att tillgängligheten till riksin-
tressenas värden inte påverkas. Avseende riksintressena 
för rörligt friluftsliv, naturvård och kulturmiljö. Dessa rik-
sintressen utgör dock enorma areal där detta LIS-område 
kan ses som en mycket liten yta som tas i anspråk. Detta 
är ett mycket småskaligt projekt som ur ett större perspek-
tiv inte bedöms påverka riksintresset i sin helhet.

HUSGÄRDESSJÖN, AXVALL

BAKGRUND

Husgärdessjön är lokaliserad i östra delen av Skara kom-
mun, strax öster om tätorten Axvall. LIS-området är upp-
delat i 2 utvecklingsområden: öster om sjön i anslutning till 
Valle camping samt väster om sjön i anslutning till Axeval-
la hus. Öster om LIS-området ligger Ökull-Borregårdens 
naturreservat som är en del av kamelandskapet på Valle-
bygden. Naturreservatet karaktäriseras av naturbetesmark, 
ädellövskog, kalkfuktäng och rikkärr samt är även rikt på 
flora av kärlväxter, mossor samt svamp. Natur- 
reservatet och Axvalla hed är båda Natura-2000-områden.

I LIS-området det under medeltiden en kungsgård och 
en stor del av markerna tillhörde tidigare troligtvis Varn-
hems kloster.. För den natur- och kulturintresserade finns 
också flera utflyktsmål och aktiviteter i omgivningarna. 
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Några minuters resväg till Varnhems Klosterkyrka, Kata 
Gård, Skara Domkyrka och Hornborgasjön.

Det östra området vid Valle camping intill Husgärde-
sjön i Axvall är ett omkring 10 ha stort område. Området 
utgörs huvudsakligen av skogsmark, campingen samt en 
grupp av bostadshus som utgör sammanhållen bebyg-
gelse. Busshållplats nära området saknas, dock passerar 
väg 49 strax norr om. Campingen är naturskönt belägen 
i vackra Vallebygden och erbjuder ett naturnära boende 
med vedeldad bastu på bryggan och möjlighet till härliga 
bad. Campingplatsen har cirka 15 campingplatser med el 
samt därutöver ställplatser för husbilar samt vandrarhem 
med fyra rum, hus för sanitär service och cirka 20 uthyr-
ningsstugor. Vid den intilliggande badplatsen ligger en 
sommaröppen kiosk med servering.

Det sydvästra området omfattas av ungefär 45 ha. Om-
rådet utgörs, utöver sjön, främst av sump- samt lövskog 
och i planområdets närhet finns värdefullt odlingsland-
skap. I detta område finns fyra fornlämningar utpekade, 
däribland en borgruin, Axvalla hus samt Trågenborg. 
Axevalla hus, eller Axevalla Slott, sägs ha varit en av de 
starkaste befästningarna och viktigaste borgarna under sin 
tid. Området är idag mycket otillgängligt och svårt att nå.

Kommersiell och offentlig service såsom t ex matbutik 
och för- och grundskola finns i Axvall cirka 3 km sydväst 
om föreslaget LIS-område.

VISION

I planområdets östra del, öster om Husgärdessjön föreslås 
tomter för småhus i nära anslutning till campingen. Det 
aktuella området bedöms kunna inrymma 15-20 småhus 
vilka kan komma att nyttjas som permanentboende såväl 
som fritidshus. Utformningen av nya bostäder anpassas så 
att de smälter in i områdets karaktär.

Alternativt finns även möjlighet för campingen att fort-
satt utveckla sin verksamhet, varpå antalet nya bostäder 
anpassas därefter. Området som är aktuellt för bostäder 
eller verksamhet utgörs i huvudsak av skogsmark. Ett 
hänsynsfullt tillägg med nya bostäder främjar även allmän-
hetens tillgång till strandkanten och bidrar till att området 
och närområdet kan utvecklas med privat och kommunal 
service. Tillgänglighet ökas genom att gångvägar och stråk 
tillförs i de delar av området som ges byggrätt för nya 
bostäder.

I planområdets västra del, väster om Husgärdessjön, 
föreslås verksamheter i samband med Axevalla hus och 
borgruinen. Här finns många möjligheter att skapa ett 
inbjudande besöksmål för alla åldrar kopplade till forn-
lämningarna och dess historia. Förslag på verksamhet är 
att utveckla området till en infopoint för turistbyrån med 
exempelvis historisk storytelling om borgruinen och  
Axevalla med flera. Annan lämplig verksamhet som kan 
inrymmas i befintliga eller nya lokaler är restaurang,  
konferens och evenemang. Kollektivtrafik finns på  
Skaravägen omkring 500 m från området.

Genom att utveckla västra området till ett turistiskt in-
tressant besöksmål bör även fler funktioner tillskapas för 
att locka en större målgrupp. LIS-förslaget innebär även 
nya rekreations- och fritidsfunktioner såsom en naturlek-
plats som anpassas till slottsruinen och dess miljö. Nya 
gångvägar som möjliggör en promenadslinga samt pick-
nickbord och grillplats föreslås också i samband med att 
området utvecklas. I den norra delen av området passerar 
en vandringsled genom campingen, vilken kan kopplas an 
till nya slingan. Besöksmålet skulle även utformas för till-
gänglig turism så att även besökare med funktionshinder 
har möjlighet att besöka det kulturhistoriskt intressanta 
området.

En utveckling av befintlig verksamhet inom LIS-området 
bedöms kunna ge ett bättre underlag för att camping-
verksamhet, sommarservering, kioskbutik med mera ska 
kunna bestå och utvecklas och sommartid skapa ett antal 
arbetstillfällen i området. Fler turister kan fångas upp som 
då kan förväntas besöka andra näraliggande turistmål i 
kommunen och på så vis utöka serviceunderlaget på fler 
platser. Fler boende i området innebär också ett påtagligt 
tillskott till serviceunderlaget i Axvall, men även Varn-
hem. Samtidigt skapas ett mer bärkraftigt underlag för en 
förbättrad VA-försörjning.

MÅLKONFLIKTER

Nedan listas de intressen som kan komma i konflikt med 
LIS-förslaget. Vidare beskrivs vilka åtgärder som ska  
vidtas för att mildra effekterna.

FRILUFTSLIV

ÅTGÄRD

Strandzonen ska fortsatt vara tillgänglig för att värna 
friluftslivets intressen i området. Mark som inte blir tomt-
mark kommer även i fortsättningen att vara tillgänglig för 
allmänheten.

DJUR- OCH VÄXTLIV

ÅTGÄRD

Då det östra området berörs av våtmarksinventeringen 
med klassning ”Mycket högt naturvärde” ska tillkomman-
de bebyggelse lokaliseras med respektavstånd till strand-
kanten.

Nya etableringar ska inte påverka växt- och djurlivet 
i och närmast sjön. Naturmark samt skyddsvärda träd 
från lövskogsinventeringen sparas för att skona biologisk 
mångfald och tillgodose strandskyddets syften. Områdets 
karaktär bevaras men luckras för utsikt och tillgänglig-
görande av strandkant. Delar av området har tidigare 
uppmärksammats för ekologiska skogsvärden. Dessa 
behöver utredas vidare vid detaljplaneläggning, men en ny 
undersökning tyder på att värdena är av begränsad art. Vid 
planläggning kommer även särskild hänsyn tas till ängs- 
och hagmarker, vilka bevaras.
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JORDBRUKSMARK

ÅTGÄRD

I den västra delen finns det ett mindre område som utgörs 
av åkermark. Denna mark undantas från bebyggande.

LANDSKAPSBILD OCH KULTURVÄRDEN

ÅTGÄRD

Husgärdessjön ingår i Valleområdets landskapsbildsskydd. 
Med hänsyn till landskapsbilden planeras ny bebyggelse 
anknyta till områdets bebyggelsestruktur, smälta in och 
upplevas som en fortsättning på områdets karaktär. Land-
skapskaraktären i området präglas av olika landskapsrum: 
öppet jordbrukslandskap varvas med natur och bebyggel-
se. För att ny bebyggelse ska smälta in i landskapsbilden 
kommer den att förläggas i skogsbryn så att etableringen 
inte påverkar karaktären.

Inom det västra området finns tre fornlämningsområden 
för borgruiner. Även flera utpekade fornlämningar. Kul-
turvärdena hanteras varsamt vid detaljplaneläggning.

INFRASTRUKTUR
Då detaljplan upprättas ska kommunen samråda med 
Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till trafiksäkerheten 
tas inom den tillståndspliktiga zonen. Dialogen kan också 
komma att röra en ny eller förändrad anslutningsväg från 
riksväg 49 till området. Bebyggelse lokaliseras inte inom 
den tillståndspliktiga zonen. Då området kan vara buller-
stört från riksväg 49 ska bullerdämpande åtgärder studeras 
vid detaljplaneläggning.

Nordost om campingen finns ett antal diken för avrinning, 
förmodligen med anknytning till riksväg 49 och ett par 
mindre vattendrag som finns norr om vägen. Dessa beak-
tas vid detaljplaneläggning.

Området saknar kommunalt VA men ledningar ligger 
nära. I samband med detaljplanering kan en VA-utredning 
för anslutning till kommunalt avlopp göras. Avståndet till 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp 
är dock inte långt, varför området med fördel bör kunna 
anslutas till VA-nätet. Detta gynnar även omkringliggande 
befintliga bostäder och samhällsnyttan. VA-utredningen 
som genomfördes inför planläggning av området behöver 
användas och kan vara en utgångspunkt i det fortsatta 
utredningsarbetet.

RIKSINTRESSEN

ÅTGÄRD

Ny bebyggelse utformas så att tillgängligheten till riksin-
tressenas värden inte påverkas. Avseende riksintressena för 
rörligt friluftsliv, naturvård och kulturmiljö. Dessa riksin-
tressen utgör dock enorma areal där detta LIS-område kan 
ses som en mycket liten yta som tas i anspråk. Detta är ett 
mycket småskaligt projekt som ur ett större perspektiv inte 
bedöms påverka riksintresset i sin helhet.

BORGRUINEN AXEVALLA HUS
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VINGSJÖN, AXVALL

BAKGRUND

Vingsjön är en omtyckt pärla i hjärtat av Axvall. Sjön 
ligger i angränsning till bebyggelse och är en fin boen-
dekvalitet för närboende men framförallt en stor tillgång 
för axvallsborna som nyttjar badplatsen och promenerar 
i det natursköna läget. Vingsjön omges av bebyggelse i 
norr och i övriga väderstreck råder jordbrukslandskap 
med visst inslag av privata gårdar, varav två med privata 
bryggor i sjön. Frånräknat den framkomliga badplatsen 
slingrar sig en tät trädfond närmast strandkanten.

Badplatsen är välbesökt sommartid och utgör en av 
Skaras tre allmänna badplatser som driftas av kommunen. 
Badplatsen utgörs av en skött gräsyta med en mindre 
sandstrand samt badbrygga, omklädningshytt och toalett-
vagn. I befintlig detaljplan anges PARK för badplats- 
området. I anslutning till badplatsen finns mindre grus-
vägar. Ett stenkast bort går gång-och cykelvägen som 
möjliggör cykelpendling till såväl Varnhem som till Skara 
tätort.

Strandskyddet är idag upphävt på sjöns norra sida men 
råder fortsatt på södra delen. Upphävandet av strand-
skydd möjliggjorde att den tätortsnära bebyggelsen kunde 
komma närmare sjön. Villorna närmast sjön i norr ligger 
på ett avstånd på 100 m från strandlinjen. Vidare är zonen 
närmast sjön allmän vilket ger det rörliga friluftslivet möj-
lighet att vara nära vattnet. Direkt vattenkontakt kan en-
dast upplevas på den offentliga badplatsen då övriga delar 
förblivit orörda och otillgängliga på grund av växtligheten. 
På sjöns södra sida råder fortsatt strandskyddet, således 

har det funnits goda förutsättningar för flora och fauna att 
etablera sig i den mångfaldsrika strandzonen.

Axvall är en attraktiv tätort mitt emellan Skara och 
Skövde. Det är således kort pendlingsavstånd och området 
når en stor arbetsmarknadsregion.

VISION

Föreslaget LIS-område i kransorten Axvall skapar goda 
förutsättningar för Skaras levande landsbygd. Urbanise-
ringens effekter har slagit hårt mot de mindre kommuner-
na och för att vända en nedåtgående befolkningstrend i 
Skara är det av stor vikt att kommunen kan erbjuda attrak-
tiva tomter för såväl bosättning som för nya entreprenö-
rer. I Axvall vid Vingsjön ges ett unikt läge med närhet till 
centrum, natur och strand – en sällsynt kombination som 
skapar unika möjligheter. Vingsjöns lokalisering i kärnan 
av Axvalls tätort medför en god närhet till samhällsservice 
med gångavstånd till bl.a. mataffär, äldreboende samt för- 
och grundskola. De korta avstånden och de goda cykelvä-
garna innebär även att bilanvändningen inte är nödvändig, 
varför klimatpåverkan anses bli låg.

Axvall är även en intressant destination med potential 
för besöksnäringen. I anslutning till den badplatsen finns 
Vingängen. Vingängen präglas av motionsspår i tillgäng-
lig och spektakulär ekmiljö samt gran-och blåbärsskog. 
Hagmarkerna är unika med sina forntida åkrar, gravar och 
odlingsrösen. Andra populära besöksmål är Garnisonsmu-
seet, Axevalla hus och Axevalla travbana.

Skara sommarland är en populär destination för hela 
Västsverige. Många gäster passar på att nyttja Axvall IF:s 
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ställplatsområde. I kommunen finns 265 ställplatser, varav 
15 ställplatser förvaltas av Axvall IF som ligger drygt en 
kilometer från Vingsjön. Möjligheten till fler ställplatser 
finns planlagt på fastigheten Ving 1:3, vilket husbilsvågen 
efterfrågar. Det föreslagna LIS-området möjliggör en 
utveckling som inte bara kommer Axvallsborna till gagn, 
utan även besöksnäringen. Vingsjön föreslås utvecklas till 
ett tätortsnära rekreationsområde med fler fritidsaktivite-
ter, bl. a. ny beachplan, tillgänglig 2-kilometersslinga runt 
sjön samt utökad badplats.

Utvecklingen skulle innebära att området blir ett mer 
intressant besöksmål för turistnäringen. Sammanfattnings-
vis går LIS-förslaget i samklang med befolkningsmålet. 
En ökning av drygt 5000 invånare medför inte bara att 
fler bostäder utan också att fler arbetsplatstillfällen och 
fritidsaktiviteter pekas ut.

Vid Vingsjöns norra del bör 10 – 20 bostäder kunna 
prövas uppdelat på två områden. I väst föreslås detaljpla-
nen som möjliggör ställplatsparkering som nämns ovan att 
ersättas med ny detaljplan som möjliggör bostäder.  
Där föreslås ca 10 villatomter medan det östra området  
möjliggör för ytterligare 5 – 10 bostäder. Utpekat område i 
öst planeras med småskaliga lägenheter med kommersiella 
lokaler i bottenvåningarna. Levande bottenplan skapar en 

god koppling till rekreationsområdet och lockar verksam-
heter med en turistisk inriktning såsom café, kajak- 
uthyrning eller vattenanknuten verksamhet.

Attraktiva bostäder i detta sjö- och naturnära läge bidrar 
till kvarboende och inflyttning. I linje med Boverkets  
vision förordas stationssamhällen. Föreslagna boplatser  
genererar – i linje med visionen – att inflyttande bor re-
surssnålt, tätt och med närhet till parker och natur. Genom 
att LIS-området föreslås i ett redan exploaterat område 
med infrastruktur och VA uppfylls många hållbarhetskrav.

Boverket lyfter också vikten av social hållbarhet. Tack 
vare LIS-området möjliggörs inbjudande mötesplatser för 
olika målgrupper som stärker tryggheten och gemenska-
pen i tätorten. Närheten till hållplatser med täta bussturer 
mellan Skara-Skövde finns väl etablerat i Axvall. Likaså 
finns goda gång- och cykelvägar i direkt anslutning. Dessa 
två parametrar bidrar till minskat bilåkande och ökad 
folkhälsa.

Sammantaget ses LIS-området med det utökade rekre-
ationsområdet och tillgängliggörande av Vingsjön utgöra 
ett allmänt intresse som inte bara kommer några få invå-
nare till gagn utan i själva verket Skarabor i allmänhet och 
Axvallsbor i synnerhet.
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MÅLKONFLIKTER

Nedan listas de intressen som kan komma i konflikt med 
LIS-förslaget. Vidare beskrivs vilka åtgärder som ska vid-
tas för att mildra effekterna.

FRILUFTSLIV

ÅTGÄRD

Strandzonen ska fortsatt vara tillgänglig för att värna 
friluftslivets intressen i området. Mark som inte blir tomt-
mark kommer även i fortsättningen att vara tillgänglig för 
allmänheten. Friluftslivet kommer till följd av utvecklingen 
i det planerade LIS-området få större möjlighet att kunna 
röra sig i rekreationsområdet. Strandskyddets syften 
tillgodoses fortsatt. Fria passager lämnas mellan tomtplats 
och strand så att allmänheten fortsatt kan röra sig fritt 
längs strandlinjen samtidigt som livsvillkoren för flora och 
fauna kvarstår. Vidare kommer hänsyn tas till platsens 
naturvärden.

DJUR- OCH VÄXTLIV

ÅTGÄRD

Tillkommande bebyggelse ska inte påverka växt- och 
djurlivet i och närmast sjön, pga att de lokaliseras med 
respektavstånd till strandkanten. Naturmark sparas för att 
skona biologisk mångfald och tillgodose strandskyddets 
syften. Områdets karaktär bevaras men luckras för utsikt 
och tillgängliggörande av strandkant. För att minska an-
delen störningar på angränsade Natura 2000-område och 
naturreservat kommer nya anläggningar lokaliseras med 
hänsyn till naturvärdena och för för att utgöra så ringa 
störningar som möjligt. Vidare kommer särskild hänsyn 
tas till att bevara utpekad lövskog från lövskogsinvente-
ringen. Noggrannare studier för placering av ny bebyggel-
se utförs vid planläggning.

JORDBRUKSMARK

ÅTGÄRD

Del av området (Ving 1:3) utgörs av åkermark. Marken 
har dock förslyats och då allmänintresset är stort väger det 
tung i bedömningen i frågan om att utveckla området.

KULTURVÄRDEN

ÅTGÄRD

Tillkommande bebyggelse och parkanläggningar kommer 
inte inkräkta på den fornlämning som finns sydväst om 
Vingsjön. Vid planläggning kommer promenadslingan 
runt sjön noggrant studeras så att den inte påverkar  
fornlämningen negativt.

VATTENSKYDDSOMRÅDE

Delar av utpekat LIS-område omfattas också av vatten-
skyddsområde. Då bostäder och mindre verksamheter 
föreslås och inte tyngre industri så kommer inte vatten-
skyddsområdet påverkas.

INFRASTRUKTUR

ÅTGÄRD

Området saknar anslutning till kommunalt vatten och av-
lopp men ligger nära kommunens ledningar och kan utan 
svårigheter anslutas till det VA-kommunala nätet.

RIKSINTRESSEN

ÅTGÄRD

Ny bebyggelse utformas så att tillgängligheten till riks- 
intressenas värden inte påverkas. Avseende riksintressena 
för rörligt friluftsliv, naturvård och kulturmiljö. Dessa riks- 
intressen utgör dock enorma areal där detta LIS-område 
kan ses som en mycket liten yta som tas i anspråk. Detta 
är ett mycket småskaligt projekt som ur ett större perspek-
tiv inte bedöms påverka riksintresset i sin helhet.
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HERRTORPS QVARN, HÄRLUNDA

BAKGRUND

Området vid Herrtorps qvarn är ett bebyggelseområde 
på omkring 80 ha med bebyggelsen vid Herrtorps gård i 
centrum och Flian som meandrar sig i öst-västlig riktning. 
Området är beläget nära väg 184 mellan Skara och Falkö-
ping, där det finns tät busstrafik. Skara kommun planerar 
också för att bygga en separat cykelväg mellan Skara och 
Falköping, vilket kommer gynna pendlingsmöjligheterna 
till de båda kommunerna ytterligare. Områdets centrala 
delar är till stor del ianspråktaget av bebyggelse med  
kulturhistoriska värden.

Väster om området finns ett Natura 2000-område i 
form av artrika naturbetesmarker, hävdade slåttermader 
och skyddsvärda träd. Väster om området har Våtmarks-
inventeringen noterat mycket höga naturvärden i mader 
utefter Flian. I Ängs- och betesmarksinventeringen finns 
16 stycken utpekade markområden i, eller i anslutning till, 
området.

Intill ån finns lägenhetshotellet och restaurangen  
Herrtorps Qvarn. Verksamheten erbjuder ett unikt boende 
i gammal kvarnmiljö. Verksamheten utgör även en info- 
point och är välbesökt eftersom det ligger i Hornborga- 
sjöns upptagningsområde. I området finns flera mång- 
facetterade naturområden med varierande vandringsleder 
och cykelvägar. Kanotpaddling, fiske och bäversafari vid 
Flian är andra aktivitet som lockar turister.

Herretorps kvarn ligger i navet av flera intressanta  
kulturhistoriska bygder såsom Varnhem och Gudhem, 
Hornborga och megaliternas Falbygden. Många turister 
som ska besöka Läckö, Vänerns skärgård och Kinnekulle 
besöker också Herretorp. Placeringen med närheten till 
många besöksmål gör Herretorp till en attraktiv plats. 
Vidare andas bygden av ett småskaligt lantbruk med äldre 
ängsmarker och åkertegar. Det levande jordbruksland-

skapet samsas med megalitgravar, domarringar och en 
varierande natur.

VISION

Möjlighet att uppföra ca 15 st bostadshus på egna tomter, 
men det kan bli färre beroende på områdets topografi och 
bebyggelsestruktur. Tomter kan förväntas bli av varierande 
storlek, men bör inte göras mindre än 1500 kvm. Utöver 
bostadshus ska platser för verksamhetsbyggnader föreslås 
i detaljplanearbetet.

Skara kommun arbetar med att främja besöksnäring-
en. Populära besöksmål som kommunen ser en fortsatt 
utveckling av är bland annat området för Hornborgasjön. 
Översiktsplanen redogör i kapitlet om friluftsliv om ny 
cykelväg runt Hornborgasjön samt öppning av en ny 
friluftsanläggning runt Rossjö mosse, läs mer i kap. om be-
söksnäring. Satsningen kommer att tillgängliggöra naturen 
för fler målgrupper samt stärka området som besöksmål. 
Den kommer dessutom att generera fler turister i området, 
härav ser kommunen goda möjligheter att utveckla områ-
det kring Herretorps kvarn för utökad verksamhet eller för 
nya entreprenörer.

Föreslaget nytt LIS-område innebär att strandskydd 
behöver upphävas nära flian, där nytt område för små-
skaliga verksamheter föreslås. LIS-området omfattar även 
ett tjugotal nya bostäder, dock föreslås dessa lokaliseras 
utanför strandskyddets område. Bostäderna föreslås i ett 
skogsparti norr om Flian.

Det natursköna och vattennära läget gör området till  
ett attraktivt boställe att flytta till. Ca 1 km bort går Fal- 
köpingsvägen, där buss 2XX går förbi varje timme. De 
täta bussturerna skapar goda förutsättningar för invånare 
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att leva hållbart och välja bort bilen. Kommunen verkar 
även för att göra cykeln mer attraktiv som färdmedel i 
Skara och som ett resultat av detta föreslår ÖP att ny  
cykelväg ska tas fram mellan Skara-Falköping. Då Fal- 
köping expanderar stort på verksamhetssidan bedöms 
planläggning vid Herretorp attraktivt, eftersom att pend-
lingen till såväl Skara som Falköping är kort. Ett ökat 
underlag skulle generera i Skaras vision om en levande 
landsbygd. Vidare står förslaget om bostadsbyggnation 
inte i konflikt med varken naturvärden eller kulturvärden.

I Skara kommun finns sedan tidigare inga LIS-områden 
men ambitionen om att tillskapa strandnära områden har 
funnits i flera år i kommun. I Herretorp finns möjligheten 
att komplettera med ytterligare bostäder, utan att områ-
dets karaktär behöver förändras. Med respektfull gestalt-
ning kan området ges en anpassad utökning som utgår 
från områdets bebyggelsestruktur.

FRILUFTSLIV

ÅTGÄRD

Då området utvecklas med fler bostäder och gångvägar 
ökas tillgängligheten till hela området, inklusive viss del 
av strandkanten, jämfört med nuvarande situation. Den 
kulturhistoriskt intressanta miljön vid kvarnen kan också 
bli mer tillgänglig. Genom att erbjuda friluftsaktiviteter 
i området kan också fler få uppleva miljön utmed Flian. 
Den opåverkade strandzonen ska fortsatt vara tillgänglig 
för att värna friluftslivets intressen i området.

DJUR- OCH VÄXTLIV

ÅTGÄRD

De förändringar som görs i området sker med hänsyn 
till befintliga naturvärden. Avsikten är att dessa bevaras 
genom varsam utformning av ny bebyggelse. Tillkom-
mande ska inte påverka växt- och djurlivet i och närmast 
vattendraget, på grund av att de lokaliseras med respekt-

avstånd till strandkanten. Naturmark sparas för att skona 
biologisk mångfald och tillgodose strandskyddets syften. 
Områdets karaktär bevaras men luckras upp för utsikt och 
tillgängliggörande av strandkant. Vid planläggning kom-
mer särskild hänsyn tas till de träd som lyfts i lövskogsin-
venteringen samt värdefull ängsmark som lyfts i ängs- och 
betesmarksinventeringen.

JORDBRUKSMARK

ÅTGÄRD

Då mindre delar av området klassades som åkermark 2008 
i Jordbruksverkets Hållkollen, men större delen klassades 
tvärtom som varandes inte jordbruksmark. Med hänsyn 
till den jordbruksmark som finns inom området kan  
bebyggelse utökas.

KULTURVÄRDEN

ÅTGÄRD

Respektavstånd för att värna om fornlämningarna stu-
deras vid planläggning. Det finns fyra stycken utpekade 
fornlämningar i anslutning till området varav två skulle 
kunna bli berörda av exploatering. De utgör inte något 
uppenbart hinder för byggnation. Vidare ska värdefulla 
byggnader inventeras i samband med detaljplanearbetet. 
Beroende på resultatet av inventeringen kan bebyggelse 
behöva skyddas med skydds- och varsamhetsbestämmel-
ser, samt att gårdsmiljöer och bebyggelsestrukturer kan 
behöva ges särskild uppmärksamhet utifrån områdets 
äldre och karaktärsskapande gårdar och byggnader.

INFRASTRUKTUR

ÅTGÄRD

I samband med upprättande av detaljplan samråder 
kommunen med Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till 
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trafiksäkerheten tas inom den tillståndspliktiga zonen 
rörande väg 2677. Bebyggelse lokaliseras inte inom den 
tillståndspliktiga zonen (12 meter från väg). Dialogen kan 
också komma att röra en ny eller förändrad anslutningsväg 
från väg 2677 till området. Befintliga vägar används i möj-
ligaste mån för att bevara landskapets karaktär. Nuvarande 
väg kan dock behöva kompletteras med framfartsvägar till 
nya tomtplatser och gångvägar för att främja allmänhetens 
tillgänglighet till området och strandkanten.

Området är inte anslutet till kommunalt VA. Ett LTA-
nät med Skara Energi som utförare finns i närheten, till 
vilket ny bebyggelse föreslås ansluta. Dock är byggförhål-
landena svåra i området, varför VA-anläggning kan kräva 
mer resurser.

Kommunen ska verka för en levande och att-

raktiv landsbygd genom att peka ut områden 

lämpliga för utveckling i strandnära lägen.

Kommunen ska peka ut lämpliga LIS-områ-

den med hänsyn till strandskyddets syften.

Kommunen ska säkerställa att LIS-områden 

har fria passager mellan tomter och strand-

linje till förmån för det rörliga friluftslivet 

samt för flora och faunans livsvillkor.

STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR LIS-OMRÅDEN

LIS-områdena ska vara av allmänt intresse 

och leda till utveckling av landsbygden.

LIS-områden ska varsamt utformas så att 

ekologiska och kulturella värden består.

 LIS-områden ska väljas på ett sådant sätt att 

stora opåverkade områden med avsaknad av 

infrastruktur bevaras.

RIKSINTRESSEN

BEDÖMNING

Förslag till ny bebyggelse kan utformas så att tillgänglig-
heten till riksintressets värden inte påverkas. Den västra 
delen av området omfattas av det geografiska riksintresset 
för naturvård.

ÖVRIGT

ÅTGÄRD

Då det inom området finns ett potentiellt förorenat områ-
de i form av en skrothandel skall detta utredas vidare vid 
detaljplaneskede.
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SOCIAL HÅLLBARHET 

Den rumsliga uppdelningen mellan olika funktioner i sta- 
den och bristen på samband mellan vissa socioekonomiskt 
svaga bostadsområden och med staden i övrigt, uppfattas 
i dag som grundläggande hinder för en socialt hållbar 
stadsutveckling. Dessa fysiska förutsättningar bidrar till att 
fördjupa boendesegregationen och motverkar integration 
mellan olika grupper i samhället, samtidigt som vi i sam-
band med digitaliseringen och påverkan genom exempelvis  
sociala medier upplever att samhället allt mer polariseras. 

Stadens gestalt med sina offentliga rum och strävan efter 
en jämställd och jämlik bostadsmarknad blir på så vis allt 
viktigare för att motverka segregationen. 

Faktorer till att vi har en ojämställd bostadsmarknad 
är det existerande inkomstgapet mellan könen och att 
kvinnor i större utsträckning har hand om barnen. Detta 
påverkar möjligheterna att flytta till andra områden och att 
kunna välja en passande bostad.

Ett konkret exempel på att vi har en ojämlik bostads-
marknad speglar sig främst i att trångboddhet fortfarande 
är ett fenomen. 

SEGREGATIONEN

För aktuell översiktsplan är en inkluderande planering 
av kommunen central. Att värna Skara tätorts befintliga 
värden som bland annat bygger på småstadens täthet med 
flertalet mötesplatser och närheten till målpunkter med en 
bred variation av rumsliga värden är i detta sammanhang 
viktigt. Även de mindre tätorterna och bebyggelsegrup-
perna har en social sammanhållenhet värd att värna. Den 
bygger främst på småskalighet och strukturer som vuxit 
fram under generationer.

STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunen ska inom ramarna för bostads-

försörjningsprogrammet verka för en jäm-

ställd och jämlik bostadsförsörjning.

Socialkonsekvensanalyser bör i ett tidigt  

skede genomföras i samband med omfattan-

de stadsbyggnads- och planeringsprocesser.

Kommunen ska arbeta för en socioekono-

misk och etnisk boendeintegration.

Skara ska verka för en ökad delaktighet i 

stadsbyggnadsprocessen.

SOCIALA KONSEKVENSER

Förutsättningarna för ett socialt hållbart Skara lyfts på  
flertalet plan i översiktsplanen då utvecklingen av ett 
hållbart samhälle endast är möjligt ifall det är ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbart.

Ställningstaganden rörande bebyggelseutveckling och 
markens användning syftar till att skapa en stadsbyggnads-
process som utgår ifrån dess medborgare. Att en inklude-
rande process genomförs där alla samhällsgrupper utifrån 
sina förutsättningar ges möjlighet att aktivt delta i utform-
ningen av staden ges utrymme i de olika processerna och 
ska återspeglas i genomförandet. Ett konsekvent genom-
förande där beslut tydligt motiveras kan öka förtroendet 
för kommunens instanser, medvetenheten

Med ambitionen att skapa blandade upplåtelseformer 
och olika typer av bostäder samt goda mötesplatser och 
diverse rum för rekreation skapas goda förutsättningar för 
jämställdhet och integration vilket kan ge positiva följd- 
effekter såsom minskad boendesegregation och bättre 
social integration.

Ett varierat bostadsutbud och närhet till service skapar 
möten mellan invånare med olika bakgrund innebär förut-
sättningar till ökad trygghet och integration.

Att värna och utveckla det kulturhistoriska arvet och 
tillvarata och förstärka befintliga strukturer är identitets- 
skapande och kan bidra till en social sammanhållenhet 
som bygger på en stolthet över ett byggt och gemensamt 
förvaltad arv. Skaras unika kulturhistoriska arv och den 
medvetna utvecklingen av stadskärnan och andra mål-
punkter kan locka besökare från andra delar av landet och 
världen att besöka och bosätta sig i Skara och öka öppen-
heten och nyfikenheten gentemot andra människor och 
kulturer.

Ett gott utbud av mötesplatser och offentliga rum som 
speglar invånarnas behov och önskemål och erbjuder olika 
integrerade kultur- och fritidsaktiviteter för olika åldrar 
medför en gynnsam utveckling för sociala aspekter. Detta 
bidrar till upplevelsen av trygghet samt social integration.

Trygga och säkra platser samt gång-och cykelvägar är 
viktiga av flera skäl, inte minst ur ett barn- och jämställd-
hetsperspektiv. Funktionsuppdelade större områden som 
området kring SLU leder emellertid till att de är avbefol-
kade kvällstid, vilket kan skapa otrygghet. Således kan viss 
bostadsbebyggelse som exempelvis student- och forskar- 
bostäder och som inte hindrar en tydlig utveckling av 
området och dess identitet vara motiverad i måttlig skala. 
I övrigt bör en väl gestaltad belysning och trygga gaturum 

SOCIAL HÅLLBARHET OCH SOCIALA KONSEKVENSER
 

Enligt 1 kap 1 § Plan – och bygglagen ska samhällsplanering främja en samhällsutveckling  
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.
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prioriteras i områden som kvällstid är avfolkade men som 
utgör viktiga stråk mellan olika målpunkter.

Blandstadskonceptet som formuleras som ett ställ-
ningstagande kombinerar handel med bostäder och andra 
funktioner och kan komma att förändra funktionsuppde-
lade rum.

Den gång- och cykelvänliga strukturen utifrån rumsligt 
och socialt perspektiv påverkar folkhälsan positivt, då fler 
människor ges möjlighet till aktiv rörelse genom att gå, 
cykla och röra sig mer i vardagen. Detta skapar samhälleli-
ga förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

STÄLLNINGSTAGANDE FOLKHÄLSA
Kommunen ska verka för att unga invånare 

ska ha goda förutsättningar för spontan 

rörelse samt en trygg, säker och bullerfri 

lekmiljö.

Skara kommun ska verka för en god livsmiljö 

för alla invånare.

I Skara ska det vara enkelt att cykla och gå 

till arbete, skola, handelsområden, rekrea-

tionsområden och andra besöksmål.

Barn ska få chans att göra sin åsikt hörd i 

planering för hållbara transporter och håll-

bart resande, fritidssysselsättning, geografisk 

planering av det offentliga rummet osv.
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De geologiska förutsättningarna i regionen har gett upp-
hov till ett varierade landskap med olika typer av biotoper, 
såsom: slättlandet, Vallebygden, Hornborgasjön, platåber-
gen och mossmarkerna, alla med sina speciella naturtyper, 
arter och naturvärden. Valle och Horborgarsjön är väl- 
besökta besöksmål på grund av deras biologiska mångfald 
och höga natur- och kulturvärden.

I Skara kommun finns flera platser som är områdes- 
skyddade. Områdesskydden är indelade i naturreservat, 
Natura 2000-områden, biotopskyddsområden, strand-
skydd, naturminnen, djur- och växtskyddsområden. En 
stor del av dessa återfinns i de östra delarna av kommu-
nen, men även områden i andra delar är skyddade. Syftet 
med områdesskydden är att skydda arter och naturtyper 
som är särskilt skyddsvärda eller för att biotopen inrym-
mer hög biologisk mångfald. I kartan visas vilka områden 
som omfattas av något områdesskydd.

De blå och grön strukturerna är väsentliga delar av 
landskapet, men även den byggda miljön. Enligt Plan- och 
bygglagen så ska all planering främja en ändamålsenlig 
struktur av bebyggelse, grönområden och transportinfra-
struktur. Det är viktigt att blå- och grönstrukturen integre-
ras, tryggas och där det är möjligt utvecklas i kommunen. 
Översiktsplanen är ett viktigt instrument för att synliggöra 
de blå och gröna sambanden, och de synliga och osynliga 
hinder som finns idag. 

En hög biologisk mångfald av olika växt- och djurarter 
är en förutsättning för att ekosystemen ska kunna förse 
oss med ekosystemtjänster. En stor variation av olika 
ekosystem och naturtyper, med olika arter samt en stor ge-
netisk variation inom arterna ger resilienta och livskraftiga 
ekosystem. Ekosystem med hög biologisk mångfald och 
resiliens klarar yttre störningar mycket bättre än ekosystem 
med låg biologisk mångfald och resiliens.

ALLEMANSRÄTTEN

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i naturen 
och känna sig som hemma. Men allemansrätten är en 
frihet under ansvar. Vi får till exempel inte skada djur och 
natur, och vi måste visa hänsyn mot markägare och andra 
människor.

ALLEMANSRÄTTEN GER OSS LOV ATT:

Göra upp eld på mark som inte tar skada,  

när det inte råder eldningsförbud.

Tälta något enstaka dygn om det inte är  

i närheten av bebyggelse.

Rida och cykla på mark som inte tar skada, 

och som inte är någons tomt.

Plocka bär, svamp och blommor, men inte 

bryta grenar eller plocka fridlysta växter.

Köra på enskilda vägar som inte är avstängda 

för motortrafik.

Ta med dig hunden, men ha den helst  

kopplad. Under tiden 1 mars–20 augusti  

råder absolut koppeltvång på många platser.

Observera att i naturreservat gäller särskilda regler. Varje 
naturreservat har sina egna föreskrifter.

NATUR- OCH GRÖNOMRÅDEN
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EKOLOGISKT VÄRDEFULLA OMRÅDEN

SPÅNNSJÖNPICKNICK VID FLÄMSJÖN
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BLÅSTRUKTUR 

GRÖNSTRUKTUR
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SKARAS SMULTRONSTÄLLEN

Skaras 26 smultronställen är extra värdefulla att bevara och 
skydda, då de både rymmer höga natur- och kulturmiljö-
värden, samtidigt som de är utomordentliga besöksmål 
för de som vill uppleva några av Skaras bästa natur- och 
kulturmiljöupplevelser. Upplevelser som passar alla både 
boende och besökare, picknikfamiljen och vandraren och 
självklart fågelskådare och biologer.

1. BJÖRNÖN

2. TVETABÄCKEN

3. BRUNSBO ÄNG

4. NATUREN I SKARA CITY

5. RUDERNA

6. VINGÄNGEN

7. HERRTORPS QVARN OCH FLIAN

8. TORPS NATURRESERVAT

9. ÖKULL-BORREGÅRDEN

10. HÖJENTORP – DROTTNINGKULLENS NATURRESERVAT 
OCH HÖJENTORP SLOTTSRUIN

11. VARNHEMS KLOSTER OCH KATA GÅRD 
Läs mer om Varnhem

12 AMUNDTORPS SKEPPSSÄTTNING

13. BOCKASKEDEÅSEN – TORAN

14. JÄTTADALEN OCH ÖGLUNDA GROTTA

15. HÖKABERG

16. RAMLAKLEV

17. EAHAGEN OCH ÖGLUNDA ÄNGAR

18. FLÄMSLÄTT OCH FLÄMSJÖN

19. AXEVALLA HED

20. ORE BACKAR

21. TRANDANSEN

22. SPÅNNSJÖN

23. BLÄNGSMOSSEN

24. SYDBILLINGENS PLATÅ

25. RÖSJÖ MOSSE

26. UTLOPPET

skara.se/hittaut

ORE BACKAR
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STÄLLNINGSTAGANDEN NATUR- OCH GRÖNOMRÅDEN

Tillgång till grön- och rekreationsområden 

ska tillgodoses vid planering och utbyggnad 

av nya områden. Värdefulla grönområden 

bör bevaras och utvecklas och om ett grön-

område tas i anspråk bör det alltid kompen-

seras i närområdet.

Kommunen ska i sin planering skydda 

värdefulla naturområden mot åtgärder som 

kan skada naturmiljön eller påverka vatten-

kvaliteten i recipienten negativt. Detta gäller 

även åtgärder utanför området som kan 

påverka växt- och djurliv.

Mångfunktionella ytor som bidrar till flera 

ekosystemtjänster bör planeras och anläggas.

Invasiva djur och växter ska hindras från 

att sprida sig. Invasiva växtarter ska även 

bekämpas.

Tillgängligheten till grönområden ska öka 

och möjligheten till närrekreation för tät- 

orterna utvecklas och kommunen ska arbeta 

för att motverka barriäreffekter för både 

människor, djur och växter. Ny bebyggelse 

som bryter sammanhängande gröna stråk 

bör undvikas så långt det är möjligt.

HITTA UT - SMULTRONSTÄLLEN I SKARA KOMMUN

Utveckla Dofsan-promenaden som ett blå-

grönt promenadstråk genom Skara tätort.

Utveckla Afsen som promenadstråk i Skara 

tätort.

Ekosystemtjänster ska värderas, beaktas och 

stärkas i planering och utveckling av kommu-

nens grönområden.

Ostörda miljöer i kommunen ska bevaras och 

utvecklas. Ostörda, opåverkade områden ska 

så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan påverka områdets karaktär negativt.

Viktiga friluftsområden ska utvecklas för att 

öka allmänhetens tillgång till dem, i den mån 

det är förenligt med natur- och kulturvärden. 

Mycket stor hänsyn ska tas till natur- och  

kulturvärden i områden med särskilt värde-

full natur.

Parker och tätortsnära skog ska undantas 

från exploatering i så stor utsträckning som 

möjligt. 
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SPECIFIKA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR GRÖNA RUM

Kommunen ska sträva efter och säkerställa 

en god tillgång till rekreativ grönska

Grönska bör finnas i tillräckligt omfång invid 

varje bostad

Kvarterspark bör finnas inom 300 meter från 

varje bostad

Stadsdels- eller stadspark bör finnas inom 800 

meter från varje bostad

Stadsnära natur och strövområde bör vara 

tillgängligt inom 1 500 meter från varje 

bostad

Parker och naturområden ska vara så fria 

från omgivande buller som möjligt för att 

möjliggöra fullständiga naturupplevelsen 

med fågelsång och tystnad.

Kommunen ska öka parkers och natur- 

områdens sociala och biologiska värden.

De gröna stråken ska utvecklas till ett  

sammanhängande nätverk.

Ekosystemtjänster ska utvecklas

Parkers kulturella och kulturhistoriska värden 

ska tillvaratas, beaktas och utvecklas utifrån 

människors behov och platsens identitet.

Utpekade gröna värden så som parker och 

stadsnära natur ska inte tas i anspråk för 

bostadsbebyggelse eller byggnation som 

gynnar enskilda och bara tillåtas om de  

förstärker rekreativa värden.

Ny och tillfredställande grönstruktur ska 

tillkomma och utvecklas i samband med att 

tätorterna växer i samband med kommunens 

riktlinjer eller där behov lokaliserats.
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STÄLLNINGSTAGANDE VANDRINGSLEDER
Rösjö mosse: Skara kommun ska i samråd 

med Vara, Falköping och Länsstyrelsen verka 

för att utveckla Rössjö mosse för ekoturism 

med bl.a. spänger, vandringsled och en angö-

rande biltillfart in till det nya friluftsområdet.

Skara kommun ska verka för att ta fram 

en skötsel- och driftplan för kommunens 

vandringsleder. På lämplig plats sätts pe-

dagogiska skyltar/tavlor upp som beskriver 

kamelandskapet. Vägvisning, vindskydd för 

övernattning samt grillplatser kompletteras 

eller bytas ut.

Skara kommun verkar för att etablera en ny 

vandringsled mellan Skaraberg och Brunnsbo 

äng.

Kommunen utreder om Pilgrimsleden norr 

om Axvall kan kompletteras med alternativ 

sträcka.

Billingeleden: Ny sträckning bör utredas för 

Billingeledens södra del. Ny sträckning före-

slås att gå i den vilda skogen på Syd Billingen 

i en böj enligt skiss i figuren nedan. Den 

nya sträckningen kan med fördel ansluta till 

Rosenstigen i Varnhem.

Alla kommunens elljusspår ska ha samma 

höga standard. Naturen i direkt anslutning 

till lederna ska skötas för att få fram en 

blandskog med varierande ålder av både löv 

och barrsort anpassat till platsens förutsätt-

ningar. Detta gynnar även undervegetatio-

nen som berikar Skaras invånare med bär och 

svamp och mindre sly.

Löparspåret i Ardala kompletteras med 

längre leder.

STÄLLNINGSTAGANDE RIDLEDER
Fler ridleder utreds i samverkan med  

markägare.

Skara kommun ska verka för att främja 

utvecklingen av ridleder på olika platser i 

kommunen.

Målet är att skapa möjligheter för väg an-

passad för både cykel/gång/häst genom att 

använda befintliga grusvägar och traktorvä-

gar. Målgruppen är både turister och boende 

i området som behöver alternativa färdvägar 

för att möjliggör förflyttning utan bil. Leden 

ska vara lättframkomlig.

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR KAJAK, FISKE  
OCH LÅNGFÄRDSKRIDSKO

Skara kommun ska verka för att utöka parke-

ringsmöjligheterna runtom i Valle. Parkering 

ska utformas varsamt så att naturvärdena be-

står samt på lämpliga platser, möjliggöra för 

minst 2 bilar att lasta i och ur kajak. Förslag 

på iläggningsplatser för kajak är Herrtorps 

Qvarn samt Flämslätt (Flämsjön). Förslag 

på angöringsplats för Långfärdsskridskor 

föreslås Fäholmen vid Hornborgasjön (i Fal-

köpings kommun) och Flämslätt. Det behövs 

även en lämplig plats vid sjön   Ämten.

SKARA KOMMUNS ARBETE MED  
HÅLLBARHETSKLIVET MÄRKS  
GENOM ATT VI VILL 

Skapa fler och större parkeringsplatser som 

fungerar året om där det är befogat 

Utveckla information och skyltning

Verka för ökad tillgänglighet med kollektiv-

trafik med avgångar anpassade för turism

Spara naturområden med måttliga natur 

värden för att inte öka slitaget på natur- 

reservaten

Skapa trygga och trafiksäkra cykelvägar för 

att kunna nå besöksmål på landsbygden utan 

bil

Skapa fler vindskydd längs vandringslederna 

(främst Billingeleden).

FRILUFTSLIV
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ALTERNATIV STRÄCKNING PILGRIMSLED

VANDRINGSLED MELLAN  
SKARABERG OCH BRUNSBO ÄNG

NY STRÄCKNING PÅ BILLINGELEDEN

LÅNGFÄRDSSKIRDSKO PARKERING

ILÄGGNINGSPLATS  KANOT/KAJAK
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JORDBRUKSMARK 

Jordbruksmark är en av Skaras viktigaste naturresurs.  
Arealen jordbruksmark minskar stadig i Sverige. Stora 
delar av markerna blir skog, vägar, bostadsområden eller 
något annat som medför att marken inte kan fortsätta 
användas till livsmedelsproduktion. Den svenska jord-
bruksmarken beräknas öka i värde inom kort, när klimat-
förändringar medför att tillgången på jordbruksmark i 
många andra länder minskar eller blir mindre produktiva 
på grund av värme och torka.

I Skara kommun finns ett rikt och varierat jordbruks- 
landskap. I de västra delarna av kommunen dominerar 
det öppna slättlandskapet med stora åkrar. I den östra 
delen av kommunen finns även gott om jordbruksmark, 
men här är landskapet lite mer kuperat, präglat av hävd 
och småskalighet. I framför allt Valleområdet finns många 
ekologiskt värdefulla ängar och naturliga betesmarker med 
betande djur. Ängs- och betesmarker är generellt sett rika 
på natur- och kulturmiljövärden och tillhör de allra mest 
artrika markerna. Inom kommunen finns även ett flertal 
områden utpekade som regionalt värdefulla odlingsland-
skap, bland annat större delen av Vallebygden. I särskilt 
värdefulla jordbruksområden, där jordbruksmarken har 
höga natur- och kulturmiljövärden, är en aktiv jordbruks-
drift ofta viktig för att upprätthålla värdena.

Jordbruksmark är av stor betydelse för Skaras gröna 
näringar och för att trygga Sveriges framtida livsmedels- 
produktion. Brukningsvärd jordbruksmark får därför 
endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 
Kommunen ser ett behov av att gynna en levande lands-
bygd, därför behöver kommunen avväga exploatering av 
värdefull jordbruksmark gentemot landsbygdsutveckling. 
Dessutom ska kommunen säkerställa att det behovet inte 
kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. Exploatering av jordbruksmark 
innebär irreversibel påverkan. Särskild hänsyn ska därför 
tas till jordbruksmark vid planering av ny bebyggelse.

Jordbruksmarken är en viktig samhällsresurs som levere-
rar många livsnödvändiga nyttor som människan får från 
naturen, så kallade ekosystemtjänster. Om jordbruksmark 
behöver tas i anspråk vid planläggning av mark krävs det 
att det först utredas om det kan tillåtas enligt MB. I över-
siktsplaner, detaljplaner och förhandsbesked ska kommu-
nen utreda om jordbruksmarken är brukningsvärd, om det 
verkligen handlar om ett väsentligt samhällsintresse samt 
göra en alternativutredning för att utesluta att ingen annan 
mark kan tas i anspråk istället.

STÄLLNINGSTAGANDEN

Exploatering av kulturellt och ekologiskt 

värdefulla betes- och åkermark ska så långt 

som möjligt undvikas.

Skara kommun ska verka för att det tas fram 

en tydlig klassificering för vilken mark som 

ska räknas som brukningsvärd jordbruks- 

mark.

Arealen jordbruksmark som bedöms ha 

mycket höga brukningsvärden i kommunen 

ska inte minska, utan ska bibehållas.

Fragmentering av jordbruksmark ska  

undvikas.

Värdefulla ängs och betesmarker bör skyddas 

i samarbete med lantbrukare.

Omställning till ängsmarker i tätorterna bör 

ske för att gynna pollinerare och för att öka 

attraktiviteten.

Åtgärder som kan innebära påtaglig skada 

på ekologiskt känsliga områden eller livs- 

miljöer för hotade arter ska inte tillåtas.

Ekosystemtjänster och grönstrukturer kopp-

lade till jordbruket ska värderas, beaktas och 

stärkas i planering och utveckling av  

kommunens fysiska planering.

Naturvärdesinventering (NVI) bör göras i  

ett tidigt skede inför planläggning vid för-

ändrad markanvändning och exploatering 

av områden där det finns påtaglig risk att 

naturvärden kan påverkas negativt, exem-

pelvis ängs- och betesmarker. I samband med 

intrång i områden med naturvärden bör för-

utsättningarna för ekologisk kompensation 

undersökas i ett tidigt skede.

Kommunen ska verka för ett hållbar, varierat 

och livskraftig jordbruksnäring värnas och 

utvecklas i kommunen.

JORD- OCH SKOGSMARK
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JORDBRUKSMARK

SKOGSMARK
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SKOGSMARK

Skogsmark är viktiga livsmiljöer för många djur och 
växter. Framför allt lövskogar är ofta mycket artrika och 
mer än hälften av Sveriges skogslevande rödlistade finns 
i ädellövskogar. Grova, gamla träd och död ved är viktiga 
livsmiljö för många hotade arter. Skogen har även flera so-
ciala och rekreativa värden, se mer i kapitlet om Natur och 
friluftsliv. Tätortsnära skog är speciellt viktig att bevara för 
att kunna erbjuda goda rekreationsmöjligheter för stadens 
invånare.

Skogsmark är av nationell betydelse och skogsmark som 
har betydelse för skogsnäringen ska enligt miljöbalken så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk. En stor andel av Skaras 
skogsmarker är idag produktionsskog.

Skara är inte känt som en skogskommun men drygt 40 
procent av kommunens areal är skogsmark. I kommunen 
finns gott om granplanteringar, blandskogar och ädel- 
lövskogar. Det finns även en del sumpskogar, kalkbarr- 
skogar, trädklädda betesmarker samt brynmiljöer och  
gamla skyddsvärda ädellövträd.

Den östra delen av kommunen har högst koncentra-
tion av lövskog och skyddsvärda träd. De skogsområdena 
med högst naturvärden enligt lövskogsinventering är 
Brunnsboäng, hagmark i Härlingstorp, ädellövskog vid 
Drottningkullen, Höjentorps slottsruin, lövskogar i Torp 
samt Eahagen-Öglunda ängar. Det finns sammanlagt 13 
skogliga biotopskyddsområden i kommunen.

Den tätortsnära skogen är viktig att bevara för natur och 
friluftsliv. Målet är att skogen aldrig kalhygges.

Skogar och träd reducerar luftföroreningar, skapar sval-
ka, bildar gröna skärmar och kan bidra till att dämpa buller 
genom att skapa ridåer till bullerkällor. Gamla ädellövträd 
som till exempel ek har en mycket hög artrikedom och är 
rika på insekter, svampar och lavar.

STÄLLNINGSTAGANDEN
Vid planering av ny bebyggelse ska exploate-

ring av tätortsnära skog med höga natur- och 

rekreationsvärden undvikas.

Skara kommuns skogar ska ha ett tydligt  

natur- och friluftssyfte och skötas hyggesfritt.

Skara kommun ska verka för att tätortsnära 

skog som är viktig för invånarnas möjlighet 

till rekreation, och som kommunen idag inte 

äger, antigen köps in av kommunen eller 

avtal sluts med markägarna så att dess  

natur- och frilufsvärden skyddas.

Skara kommun bör inventera skyddsvärda 

träd och ta fram en föryngringsstrategi för 

ädellövträd.

Skara kommun bör arbeta proaktivt och  

målmedvetet för att för att förhindra att 

stora bestånd av träd drabbas av sjukdomar 

såsom till exempel granbarkborre och  

alm- och askskottssjuka.

Skara kommun ska verka för att den hållbara 

och livskraftiga skogsbruksnäringen värnas 

och gärna utvecklas i kommunen.
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SJÖAR, VATTENDRAG OCH VÅTMARKER

Sjöar, vattendrag och våtmarker är viktiga naturresurs 
inom kommunen för vattentillgång, biologisk mångfald, 
landskapsbild, friluftsliv, fiske och turism. Dessa påverkas 
från allt ifrån skogs- och jordbruk till vägar, industrier och 
vattenkraftverk.

Vattendragen utgör landskapets blodomlopp och 
många djur- och växtarter är beroende av att vattnet kan 
flöda fritt och naturligt. Värdefulla naturområden och 
besöksmål såsom Hornborgasjön och Valleområdet kan 
påverkas om vattennivåerna skulle minska. Att anläg-
ga dammar och våtmarker är bra sätt att både minska 
näringsbelastningen, öka den biologiska mångfalden och 
behålla och reglera vattnet i landskapet. En våtmark bidrar 
med flera viktiga ekosystemtjänster såsom vattenrening, 
lagring av kol, utjämnade vattenflöden och översväm-
ningsskydd.

En minskad tillgång på rent färskvatten är en trolig kon-
sekvens av klimatförändringarna och kan leda till påtagliga 
ekonomiska, sociala och ekologiska effekt för alla, men 
kanske framför allt de boende med egen brunn och de 
gröna näringarna.

Samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, 
markägare och verksamhetsutövare som leder till lång- 
siktig vattenförvaltning behöver utvecklas. Alla verksam-
heter som påtagligt kan påverka vattenmiljöerna behöver 
tillsammans med myndigheter utreda hur de kan minska 
sin negativa belastning på dessa. Vattenrelaterade eko-
system såsom exempelvis våtmarker, mossar och sjöar är 
vitala och dess värden för vattentillgång, biologisk mång-
fald, friluftsliv och turism behöver ingå i alla relevanta 
planer och processer.

Kommunens målsättning är att öka antalet våtmarker och 
att alla vattenförekomster på sikt ska uppfylla EU:s vatten-
direktiv för god ekologisk och kemisk status. På kort sikt 
är målsättningen att inga sjöar eller vattendrag ska för-
sämras. Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande för 
kommunerna. Det innebär att verksamheter som riskerar 
att försämra vattnets status inte ska få tillstånd från kom-
munen att utöka sin verksamhet.

FÖLJANDE SEX ÅTAGANDEN ENLIGT VATTENMYNDIGHETERNAS  
ÅTGÄRDSPROGRAM ÄR OBLIGATORISKA

  Åtgärd 1: Vattenplanering

  Åtgärd 2: Miljötillsyn

  Åtgärd 3: Dricksvattenskydd

  Åtgärd 4: Fysisk planering

  Åtgärd 5: VA-plan inklusive dagvatten

  Åtgärd 6: Dioxiner från småskalig förbränning

Sveriges kommuner arbetar på många sätt för bättre vatten. Genom sin miljötillsyn 
når de många olika verksamheter.  
Illustration: Tobias Flygar.

SJÖAR OCH VATTENDRAG
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STÄLLNINGSTAGANDE SJÖAR, VATTENDRAG  
OCH VÅTMARKER

Kommunens alla sjöar och vattendrag ska 

vara friska och yt- och grundvatten ska  

skyddas för att säkra tillgången på  

dricksvatten.

Inga nya verksamheter eller ändrad markan-

vändning ska tillåtas om de allvarligt riskerar 

att försämra vattenkvalitén för kommunens 

sjöar, vattendrag och våtmarker.

Kommunen bör stödja anläggandet av  

dammar och våtmarker för att minska  

övergödning, främja ökad biologisk  

mångfald, behålla vatten i landskapet  

och utveckla attraktiva miljöer.

Anläggande av fiskväg och avlägsnanden av 

vandringshinder behöver ske för att öka den 

biologiska mångfalden.

Skogs- och jordbruket står för en betydande 

del av de näringsämnen som med vatten- 

dragen leds vidare till Vänern och Väster- 

havet. De gröna näringarna behöver minska 

näringsläckaget till recipienten.

Avloppsreningsverket behöver moderniseras 

för att kunna rena vatten från bland annat 

läkemedelsrester och mikroplaster.

Arbetet med att minska utsläpp från enskilda 

avlopp behöver fortsätta.

Kommunen ska verka för innovativa  

lösningar och främja möjligheten till  

självhushållning av fisk- och skaldjursodling. 

För att minska trycket på de vilda bestån-

den kan hållbara lösningar möjliggöras via 

landbaserad produktion av fisk som odlas i 

kombination med en växtodling  

(akvaponiska system).

Markavvattningsföretagen inom detaljplane-

rade område ska utredas och i de fall det är 

lämpligt avvecklas

STÄLLNINGSTAGANDE TÄKTER
All ny brytning av naturgrusförekomster ska 

undvikas inom kommunen.

Kommunen anser att det är bättre att fort-

sätta driften i befintliga bergtäkter än att 

öppna nya täkter i orörd natur.

 

VÅTMARKER
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STÄLLNINGSTAGANDEN
FÖLJDUPPDRAG: Kommunen ska upprätta 

ett kulturmiljö- underlag för hela kommu-

nen, för att kunna verka för att kommunens 

kulturhistoriskt värdefulla områden och 

byggnader värnas på lång sikt, uppmärksam-

mas och kan utvecklas utifrån sina värden på 

ett sätt som bidrar till kommunens attrakti-

vitet. Kulturmiljöunder- lag bör kombineras 

med en arkitektur- strategi och inkludera ett 

färgsättningsprogram.

FÖLJDUPPDRAG: Kommunen ska upprätta 

områdesbestäm-melser för kulturhistoriskt 

värdefulla bebyggelseområden utanför 

planlagda områden i syfte att trygga dess 

kultur-historiska värden på lång sikt.

Kommunen ska genom upplysning och 

rådgivning, och i rollen som fastighetsägare 

även byggnadsvårdande insatser, bidra till 

att byggnadsminnenas kulturvärden består, 

förvaltas och kan föras vidare till kommande 

generationer.

Kommunen ska medverka till att byggnads-

minnena, så långt möjligt, kan användas och 

visas upp med verksamhet som är förenlig 

med de kulturhistoriska värdena.

Fornlämningar ska värnas vid förändringar 

och lyftas fram inom besöksnäringen

Kommunen ska i egenskap av fastighets- 

ägare vårda marken vid fornlämningar så  

att dessa bevaras och kan upplevas såväl  

idag som av kommande generationer.

Kommunen ska genom upplysning och  

rådgivning bidra till att de kyrkliga kultur-

minnenas kulturvärden består, förvaltas och 

kan föras vidare till kommande generationer.

Kommunen ska genom upplysning och råd-

givning bidra till att landskapsbildsskyddets 

syften främjas.

Kommunen ska verka för att områden  

med landskapsbildsskydd kan ersättas av 

kommunala bestämmelser för samma mark-

områden, till exempel områdesbestämmelser 

med liknande syfte och innebörd som land-

skapsbildsskyddet har idag.

KULTURMILJÖ

Kommunen ska upprätta ett kulturmiljö- 

underlag för hela kommunen, för att kunna 

verka för att kommunens kulturhistoriskt 

värdefulla områden och byggnader värnas på 

lång sikt, uppmärksammas och kan utvecklas 

utifrån sina värden på ett sätt som bidrar till 

kommunens attraktivitet. Kulturmiljöunder-

lag bör kombineras med en arkitektur- 

strategi och ett färgsättningsprogram.

Lämningar, landskap, miljöer, områden  

och byggnader som pekas ut i kommande 

kulturmiljöunderlag ska visas samma  

varsamhet som redan identifierade värde- 

fulla områden och byggnader. Viktiga  

karaktärsdrag i den kulturhistoriska miljön 

beaktas vid all förändring och bevarande.

Bevarandet av kulturarvet är en del i den 

långsiktiga planeringen. Värnandet av 

kulturmiljön måste ges en framskjuten plats 

i planeringen. Kulturarv kan inte återskapas; 

vad som är rivet eller förvanskat kan inte 

återskapas. Kulturvärden måste vårdas och 

underhållas för att kunna upplevas av fram- 

tida generationer.

Kommunens ska upprätta områdesbestäm-

melser för kulturhistoriskt värdefulla bebyg-

gelseområden utanför planlagda områden i 

syfte att trygga dess kulturhistoriska värden 

på lång sikt.

Kommunen ska öka andelen skyddad  

bebyggelse i detaljplaner. Detta kan ske  

succesivt genom att skydds- och varsamhets-

bestämmelser införs på bebyggelse inom 

eller angränsande till aktuella planprojekt, 

men även genom att detaljplaner upprättas 

eller ändras endast för att skydda en kultur-

historiskt värdefull miljö.

Kommunen ska föregå med gott exempel vad 

gäller byggnader i kommunal ägo genom att 

värna om kulturhistoriska och estetiska kvali-

teter vid förändring eller nybyggnation.

Kommunen ska verka för att särskilt värde-

fulla miljöer runt Varnhem undantas från  

exploatering om det inte bidrar till att ut-

veckla kulturmiljöerna eller besöksnäringen 

som är kopplad till dem.
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Gamla staden i Skara ska tillsammans med 

stadsdelen Brinkagärdet samt delar av stads-

delarna Oxbacken, Västermalm och Kämpa-

gården betraktas som ett särskilt värdefullt 

bebyggelseområde i plan- och bygglagens 

mening (2 kap. 6 § tredje stycket och 8 

kapitlet 13 § PBL, 2010:900). I dessa delar 

av staden är bebyggelse äldre än 1930-talet 

påtaglig och karaktärsskapande.

NÄRINGSLIV OCH FÖRETAGANDE

STÄLLNINGSTAGANDE NÄRINGSLIV, FÖRETAGANDE  
OCH ARBETSMARKNAD

Kommunen ska ha god mark- och plan- 

beredskap för att skapa goda förutsättningar 

för utveckling av befintliga och nya verksam-

heter.

Detaljplaner ska vara tillåtande och flexibla 

för att vara aktuella över tid. Särskilda krav 

ställs istället vid försäljning av verksamhets-

mark. Den tillåtna bygghöjden i nuvarande 

och kommande verksamhetsområden ska om 

möjligt höjas för att kunna möta de behov 

som näringslivet kommer ha i framtiden.

Anpassning av befintliga byggnader bör 

övervägas innan ny byggnation sker vid 

etableringar.

VERKSAMHETSMARK PÅ BERNSTORP

Utveckling och bevarande av kulturmiljöer 

och bebyggelsestruktur i Varnhem ska ske 

utifrån identifierade värden i fördjupad över-

siktsplan för Varnhem och Ljungstorp (2011).

Vid plats- och stadsutvecklingsprojekt ska 

berörda aktörer involveras.

Skara kommun är ett kluster för gröna 

näringar och ska verka och bidra till gynn-

samma förutsättningar för befintliga och nya 

verksamheter eller satsningar inom området.

Skara kommun ska verka för en gemensam 

arbetsmarknadsregion med tillgång till kom-

petens och utbildning.
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Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt:  

Prioriteringar såsom att få besökare att  

stanna längre och göra det lätt för våra  

besökare att göra rätt.

Bra både för boende och besökare: En 

förutsättning för en hållbar besöksnäring är 

att den bidrar till lokalsamhället och därmed 

uppfattas som positivt av de permanent 

boende. Besöksnäringen är viktig för att ett 

område skall vara attraktivt. Besöksnäringen 

skapar sysselsättning och förutsättningar för 

ett bra utbud av restauranger, affärer m.m.

TURISM OCH BESÖKSNÄRING

Fler besökare när och där det inte är fullt: En 

mer balanserad turism skall uppnås genom 

förbättrad infrastruktur, logistik och informa-

tion för att undvika överturism. Utvecklings- 

och marknadsföringsinsatser ska fördela be-

läggningen över tid och rum för att minska 

nackdelarna av koncentrerad turism.

VARNHEM

PLATSSPECIFIKA STÄLLNINGSTAGANDEN

GENERELLA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR TURISMUTVECKLING

Skara kommuns arbete med turismfrågor går i samklang med Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring  

- Hållbarhetsklivet. Detta innebär:

VARNHEM

Hela området runt Klosterkyrkan är viktigt för utveckling av 

Varnhem som besöksmål. Området markerat i kartan över 

Varnhem nedan är markområde lämpligt för utveckling av 

besöksnäringen. Kan innefatta restauranger, parkering, tea-

terarena utomhus etc.

Intentionerna och åtgärderna i den för- 

djupade översiktsplanen för Varnhem från 

2014 fortsätter att gälla även efter att denna 

översiktsplan antagits.

Ny parkeringsplats för besöksmålet i Varn-

hem anläggs norr om Axvallavägen

Fastigheterna norr och öster om Kloster- 

kyrkan ges möjlighet att öppna verksamhet 

som kafé och restaurang eller annan verk-

samhet som kompletterar besöksmålet.

I anslutning till besöksmålet etableras en yta 

för större evenemang.

Kommunen verkar för att långsiktigt  

utveckla Klosterområdet som besöksmål.

Tornspiran av klosterkyrkan ska fortsatt  

vara det dominerande inslaget i orts- 

silhuetten

Hotellverksamhet är lämplig att lokalisera 

vid Billingens västra sluttning i närheten av 

besöksmålet Varnhem.
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VALLE

SKÄRV, EGGBY, ÖGLUNDA, FLÄMSLÄTT M.FL.

Utveckla möjligheten för cykelväg

Intressekonflikten mellan trafikanter i bilar 

vs. cyklar på mindre vägar ska beaktas när 

nya åtgärder planera

HORNBORGAOMRÅDET

TRANDANSEN, UTLOPPET, STENUM M.FL.

Kommunen ska verka för att möjliggöra en 

trafiksäker cykelled runt Hornborgasjön

Verka för att ta fram ställplatser för husbilar

Verka för fortsatt god mellankommunal 

samverkan

SYDVÄSTRA

HERRTORPS QVARN, RÖSJÖ MOSSE, FLIAN M.FL.

Utveckla trygg cykelväg längs RV 184

Verka för ställplatser

Utveckla Herrtorp som LIS-område

Skapa bilväg och parkering för Rösjö mosse, 

samt säkerställa en vändringssträcka/spång 

via mossen till sjön.

VÄSTRA

ARDALA, SYNNERBY, VINKÖL, HÄNDEN, FLIAN M.FL.

Utveckla möjlighet för cykelväg till  

Hornborgasjön.

NORRA

TVETA, PLANTERINGEN, MOT LUNDSBRUNN, SKÅNINGS-ÅSAKA,  
MYRÅSEN, JÄRNVÄGSPÅRET M.FL.

Utred möjligheten för cykelväg mellan 

Skara-Lundsbrunn bredvid järnvägen via 

Myråsen och Tveta. 

Utveckla skötseln av Pilgrimsleden mellan 

Skara - Husaby.

SKARA SOMMARLAND OCH AXEVALLA TRAVBANA

RESEANLEDNING

NÖJESPARK OCH TRAV/HÄSTCENTRUM

Kommunen ser positivt på utvecklingen mel-

lan turism och hästnäringen

Skara kommun välkomnar nya aktörer i form 

av storskaliga satsningar för boendemöjlig-

heter samt upplevelseturism.

Exempel på befintliga betydande boenden 

i området är Sommarlands camping, Valle 

camping- och stugor.

AXVALL

AXVALL, AXVALLA HED, VINGSJÖN M.FL.

Möjliggöra att Pansarmuséets gamla baracker 

utvecklas som  turismlogi, konferens och-/eller 

festlokal.

Omgivningen vid Garnisonsmuseet och  

Axevalla hus utvecklas med vägledningsskyltar 

till besöksmålen i sig samt informativa peda-

gogiska skyltar på plats utomhus som beskriver 

platsens historia. Skyltar behöver även ange 

förhållningsregler för att minska konflikt 

mellan människa (med hund) och boskap inom 

hagmarker.
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KULTUR- OCH 

FRITIDSVERKSAMHET 

STÄLLNINGSTAGANDE
Det är viktigt att centrala Skara och våra 

övriga orter men också viktiga målpunkter 

utformas så att de stödjer kulturella evene-

mang och uttryck för att skapa förutsättning-

ar för en rikt kulturliv. Det ska finnas plats 

för utförande av kultur och konsten ska ges 

utrymme.

Kulturparksområdet/kulturkvarteren från 

Gamla Biblioteket och till Museet samt kultu-

rella stråk från Busstationen och mot staden 

ska fortsätta utvecklas

De kulturhistoriska värdena som bland annat 

omfattar Gamla biblioteket och området ner 

till museet ska värnas och fortsatt utvecklas.

Kommunen ska möjliggöra och stödja en 

fortsätt utveckling av idrottsområdena.

Kommunen ska stödja ett brett utbud av kul-

tur- och fritidsföreningar då dessa bidrar till 

kommunens attraktivitet som boendeort.  

BARNOMSORG OCH 

UTBILDNING

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR ATT TILLGODOSE BEBYGGELSE-
UTVECKLINGEN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN BEHOV

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för kom-
mu- nens barn och unga samt vuxenstuderande. I deras 
pedagogiska resa genom sin uppväxt är det kommunens 
uppgift att ge dem förutsättningar att utvecklas på bästa 
sätt efter var och ens förmåga. Skolbyggnadernas tillgäng-
lighet, placering och ut- formning utgör en viktig grund 
i det arbetet. För att möta behovet vid en fortsatt positiv 
befolkningstillväxt krävs samarbete över förvaltningsgrän-
serna med ett strategiskt och målmedvetet arbete.

SKARA KOMMUN SKA VERKA FÖR ATT
Barn- och utbildningsförvaltningen, Kom-

munledningsförvaltningen och Förvaltningen 

för service och teknik ska hålla en konti-

nuerlig dialog om förvaltningens behov av 

lokaler, om kommunens behov av lokaler så 

att behoven kan integreras tidigt i plan- pro-

cessen och i utvecklingen eller om- vandling-

en av nya bostadsområden.
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STÄLLNINGSTAGANDE FÖR ATT TILLGODOSE BEBYGGELSE-
UTVECKLINGEN FÖR UTSATTA GRUPPER

Sveriges befolkning blir allt äldre. Det innebär också att 
behovet av vård och omsorg kommer att öka i framtiden. 
För att möta behovet av hälso- och sjukvård och äldre- 
omsorg krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. Ett 
tätt samarbete och kontinuerlig dialog mellan omsorgs-
förvaltningen, planenheten, Centrumbostäder och andra 
aktörer är avgörande för att hitta hållbara lösningar och 
möte kommande behov

SKARA KOMMUN SKA VERKA FÖR ATT
Omsorgsförvaltningen och planenheten ska 

hålla en kontinuerlig dialog om behovet av 

bostäder för personer med särskilda boen-

debehov, så att de kan integreras tidigt i 

planprocessen och i utvecklingen eller om-

vandlingen av nya bostadsområden.

KOMMANDE UTMANINGAR

Under 2021 kommer Skara kommuns äldreomsorgsplan 
att revideras utifrån nya demografiska prognoser, vilket 
konkretiserar behoven ytterligare de kommande åren.

Skara kommun är till viss del försörjt med platser inom 
de kommunala äldreboendena men med en ständig kö 
till dessa. Inom några år får vi ett nytt särskild boende 

VÅRD, OMSORG, SÄRSKILDA BOENDE, SOCIALTJÄNST

men det kommer ändå behövas flera platser inom en snar 
framtid.
Inom LSS-boenden är behovet av att gruppbostäder ska 
finnas att tillgå men då i första hand i befintligt bostadstill-
stånd och behöver då vara tillgänglighetsanpassat.

Valleområdet med sitt särskilda boende Vallehemmet 
ligger naturskönt och är lämpligt område för särskild bo-
ende eller ytterligare trygghetsboende.

Flertalet av de äldre och deras anhöriga som söker bo-
endeplats på särskilt boende önskar att bo i centralorten.

Andelen äldre kommer att öka och därmed ökar om-
sorgsbehovet. Antalet ensamhushåll ökar och behovet 
av omvårdnad är oftast större för den som bor ensam. 
Efterfrågan på mer anpassade boenden för äldre kommer 
att öka och nya boendeformer behöver utvecklas.

Tillgång till trygg, avgränsad utemiljö och närhet till 
service och kommunikationer är extra viktigt för dessa 
grupper.



SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN      143      

PLANFÖRSLAG

INFRASTRUKTUR OCH  
KOMMUNIKATIONER

STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR ATT UPPNÅ EN HÅLLBAR  
MOBILITET I SKARA KOMMUN

Planering av infrastruktur och trafik ska ses som ett medel 
att uppnå övergripande mål. Utvecklingen av ett hållbart 
transportsystem innebär att biltrafikens andel av transpor-
tarbetet måste minska till fördel för gång-, cykel- och kol-
lektivtrafik. I första hand ska det möjliggöras i tätorterna 
och till viktiga målpunkter i kommunen och närområdet. 
Befintlig struktur med bostäder och arbetsplatser kommer 
under överskådlig tid utgöra resebehovet, dit behöver 
förbättringar riktas för att ge bästa effekt. Med minskat 
bilanvändande följer även minskat behov av parkerings-
ytor. Ytor som istället kan användas för bostäder, arbets-
platser eller parker. 

KOMMUNEN SKA VERKA FÖR ATT
FÖLJDUPPDRAG: Uppdatera vägplanen och 

komplettera med de asfalterade vägarna, för 

att kunna upprätthålla en god standard på 

det mindre vägnätet.

Prioritera och planera för ny bebyggelse i 

anslutning till befintlig infrastruktur och 

kollektivtrafik.

Satsningar på attraktiva och säkra gång- och 

cykelstråk för en ökad cykling för vardags- 

resor i och mellan tätorterna för att nå  

arbete, skola eller allmän service.

Verka för att utöka kollektivtrafikens 

upptagningsområde i hela Skara kommun 

genom trygga och säkra busshållplatser och 

pendelparkeringar för så väl cykel som bil.

Bland cykelturistlederna är de sträckor där 

både turism och vardagscykling gynnas 

prioriterade.

Verka för fortsatt utbyggnad av väg 49 och 

för att fortsätta stärka det storregionala 

busstråket som går på väg 49 mellan Skövde, 

Skara, Lidköping och Trollhättan.

Verka för fortsatt utbyggnad av E20 och att 

kollektivtrafiken längst E20 utvecklas till ett 

sammanhållet stråk för arbets- och studie-

pendling mellan Vara-Skara-Götene-Marie-

stad. Verka för att underhållet på det mindre 

vägnätet uppfyller en standard som möjlig-

gör för näringsliv och medborgare att bo och 

verka även på landsbygden.

Fortsatt prioritet på väg 184 som är en viktigt 

logistisk länk mellan Skara och Skaraborg 

Logistik Center (Dryport) på Marjarp i Falkö-

ping.

Nya verksamhetsområden ska beredas bra 

tillgänglighet till väg 49, väg 184 och E20.

Verka för att det ska finnas förutsättningar 

för en fortsatt utbyggnad av infrastruktur för 

fossilfria bränslen.

Bedriva ett kommunikativt arbete kring 

hållbart resande i syfte att få fler att välja 

alternativ till bilåkandet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
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RIKSVÄG 49

Riksväg 49 är Skaraborgs högst prioriterade stråk för  
arbets- och studiependling. Det krävs fortsatta satsningar 
på stråket både vad gäller vägåtgärder och kollektivtrafik- 
satsningar för en fortsatt stark regional utveckling och 
möjligheten för Skaraborg att bli ett lokalt arbetsmark-
nadsområde. Byggstart för etapp Axvall – Varnhem 
är planerad till mitten av 2022. Åtgärdsvalsstudier för 
sträckorna Varnhem – Skövde och Lidköping – Skara 
är framtagna och beslutade och har båda spelats in som 
förslag vid revidering av regional transportinfrastruktur-
plan. Skara kommun ställer sig bakom de förslag som 
åtgärdsvalsstudierna föreslår. Delar av etapp Varnhem 
och Skövde ligger med som förslag i remissversionen för 
regional transportinfrastrukturplan för 2022 – 2033.

Skara kommun och Trafikverket har kommit överens 
om gemensamma satsningar på åtgärder utmed väg 49 i 
direkt anslutning till Skara tätort. Trafikverket ska bygga 
och finansiera en cirkulationsplats mitt mellan Gråbrödra-
gatan och Malmgatan. Cirkulationsplatsen kommer utgöra 
huvudinfarten in mot Skara centrum norr ifrån. Vidare 
ska Trafikverket bygga en planfri gång och cykelväg på 
väg 49 vid korsningen vid Malmgatan och vägen upp mot 
Uddetorp. Där ska det också byggas en ny busshållplats 
för linje 200. Malmgatan och Gråbrödragatan stängs. 
Kommunens åtagande är att bygga en planfri gång- och 
cykelväg från Gråbrödragatan upp mot området Plante-
ringen. Kommunen ska också bygga vägen från cirkula-
tionsplatsen på väg 49 in till en ny cirkulationsplats vid 
korsningen Malmgatan och Sven Adolf  Norlings gata.

Ett vägreservat för busshållplats och pendelparkering 
finns med i planförslaget direkt väster om Skarabergs- 
rondellen.

En fortsatt utredning krävs för att möjliggöra för en 
busshållplats/bussnod i närheten av korsningen mellan 
E20 och väg 49 för att möjliggöra byten mellan buss- 
trafiken på E20 och andra linjer.

E20

Skara kommun ställer sig bakom det samverkansavtal 
kring E20 som Västra Götalands kommuner har tagit 
fram för en fortsatt utbyggnad av E20 till mötesfri väg. 
Etapp Skara - Ledsjö planeras vara färdigbyggd 2022.
Korsningarna vid Vinköl och Ardala har från kommu- 
nens sida lämats in till Trafikverket som farliga. Det finns 
en åtgärdsvalsstudie för E20 sträckan Skara – Vara och 
där föreslås det en fortsatt utredning för aktuella kors-
ningar.

Det är också viktigt att eventuella nya verksamhetsom-
råden utmed E20 kan få en väl fungerande tillgänglighet 
till E20.

VÄG 184

Väg 184 är en extra viktig koppling vad gäller godstrafik 
och då främst kopplingen till Falköping dryport/ Jula 
logistik Center. Skara stöttar fortsatt Jula vad gäller deras 
hållbarhetsprojekt med bland annat 34 meters långa 
tradare som i dagsläget har dispens för att få köra sträckan 
Skara - Falköping. Nya verksamhetsområden i planförsla-
get behöver få en väl fungerande tillgänglighet till väg 184.

MINDRE VÄGNÄTET

En stor utmaning framöver är att upprätthålla en god 
standard på det mindre vägnätet. För att tydligt kunna  
visa på kommunens behov bör vägplanen uppdateras  
och kompletteras även med de asfalterade vägarna.

Härlunda 640 meter. Sträckan F i utredningen för Hornborgasjön är högt prioriterad
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STÄLLNINGSTAGANDE CYKEL

Utveckla attraktiva och säkra gång- och  

cykelstråk i enlighet med cykelstrategins mål.

Barn och unga ska höras i planeringen av 

cykelfrämjande åtgärder.

Skara kommun ska verka för att bygga ut 

cykelvägnätet ut på landsbygden så att 

omgivande tätorter med 1 mils avstånd från 

Skara tätort har möjlighet till trafiksäker väg 

med cykel.

Skara kommun ska verka för att vägnätet 

för cykel stärks mellan Skara och Falköping, 

Götene,  Lidköping och Skövde.

Cykelled mellan väg 49 till Eggby ska utredas 

för att möjliggöra trafiksäker anslutning till 

regionala bussar. (En säker cykelled behöver 

nödvändigtvis inte gå samma sträcka som 

bilvägen). 

Separerat cykelväg vid Härlunda/Herrtorp 

längs väg 184 behöver utredas för att möjlig-

göra en trygg anslutning till gamla Fal- 

köpingsvägen/Stenumsvägen.  

Utveckla turistvänliga cykelleder med låg 

påverkan från buller och otrygghet från 

motordrivna fordon.

STÄLLNINGSTAGANDEN JÄRNVÄG 
Möjligheten till fortsatt verksamhet på 

järnvägen Skara-Lundsbrunn är viktig för   

kommunens turismnäring. 

Järnvägen med dess tillhörande byggnader 

och anläggningar behåller sina samhällshisto- 

riska och pedagogiska värden bäst genom att 

fortsätta brukas.

Inom järnvägsområde ska handlingsfrihet 

hållas för fortsatt järnvägstrafik. Det innebär 

att exempelvis uppförande av byggnader 

eller anläggningar som riskerar att förhindra 

eller försvåra för järnvägens drift inte bör 

tillåtas.

Vid underhåll av järnväg och större vägar ska 

sträckor som passerar genom känslig natur, 

och där risken för eventuell olyckshändelse 

inte är obetydlig, ses över.

Där järnväg och större vägar korsar gröna 

och blå stråk ska och funktionen i alla delar 

kunna vara kvar.

Verksamhetsutövaren ska hålla området 

snyggt och attraktivt för besökare samt för 

boende i närområdet.

STÄLLNINGSTAGANDEN DIGITAL INFRASTRUKTUR

God tillgång till digital uppkoppling till internet via fiber är 

idag en förutsättning för företagande i alla branscher. Med 

tillgång till god uppkoppling möjliggörs arbete och privata 

ärenden från hemmet vilket minskar behovet av resande och 

ökar livskraftiga boendemiljöer på landsbygden.  

 

Kommunen ska verka för att uppnå den  

nationella bredbandsstrategins mål för år 

2025

Vid nybebyggelse ska tillgång till fibernät 

finnas med tidigt i planeringsprocessen. 
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ENERGIPRODUKTION OCH FYSISK PLANERING

Skara kommun ska ha en väl fungerande 

laddinfrastruktur med både publika och 

icke-publika laddstationer på platser där 

bilen skulle parkerats även om den inte 

behövde laddas.

Återvätning av dikade torvmarker bör  

övervägas för att minska utsläppen av  

växthusgaser och  för att nå klimatmålet.

Återbruk av alla slag stöttas och främjas för 

att minska behovet av nyproduktion. 

STÄLLNINGSTAGANDEN VÄRMEBÖLJOR OCH  
ÖVERSVÄMNINGAR

Kommunen ska värmekartera Skara tätort.

Dagvatten ska omhändertas lokalt där det 

är möjligt, alternativt fördröjas innan det 

kopplas till kommunens ledningsnät.

Där risker för översvämning har identifierats 

i skyfallskarteringen krävs mer detaljerade 

studier innan områdena detaljplaneläggs el-

ler vid prövning av lov eller lämplighet enligt 

MB och PBL.

Ny bebyggelse och samhällsviktiga byggna-

der ska i första hand planeras inom områden 

som är naturligt skyddade mot översväm-

ningsrisker. Ny bebyggelse ska inte försämra 

eller skapa översvämningsrisk på annan plats.

Vid planering och nybyggnation ska kom-

munen ta hänsyn till förhöjda temperaturer 

till följd av klimatförändringar, för att skapa 

en god inomhusmiljö och därmed undvika 

behov av energikrävande kylning. Det kan 

till exempel göras genom att öka andelen 

vegetation i form av skuggande träd.

I sin planering ska kommunen ta hänsyn till 

klimatförändringar och dess negativa effek-

ter såsom översvämningar, ras och skred.

Alla dagvattenlösningar ska vara robusta och 

effektiva ur ett långsiktigt drift- och under-

hållsperspektiv.

Dagvatten bör beaktas som en resurs som 

berikar bebyggelsemiljön med avseende på 

upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och 

biologisk mångfald. Vid planering bör det 

alltid övervägas om dagvattnet kan användas 

för bevattning av planteringar eller för att 

skapa attraktiva inslag i stadsmiljön.

STÄLLNINGSTAGANDE SOLCELLSANLÄGGNINGAR
Solcellsparker och anläggningar ska främst 

placeras på platser där det kan kombineras 

med annan verksamhet.

Kommunen bidrar till dialog mellan bygg-

nadens ägare och initiativtagare till solcells-

anläggningen för att vid behov möjliggöra 

tredimensionellt arrendesamarbete.

Kommunen är positiv till alternativa  

energilösningar men restriktiv till solcells- 

anläggningar direkt på mark till förmån  

för självförsörjning av livsmedel

STÄLLNINGSTAGANDEN BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

FÖLJDUPPDRAG: Tematiskt tillägg om vind-

bruk som ersätter FÖP Vindkraft 2011. Planen 

ska möjliggöra en samlad bedömning av hur 

man kan ta tillvara de möjligheter som finns 

för vindkraftsetableringar samtidigt som 

största möjliga hänsyn tas till övriga värden 

och intressen i kommunen. Vindkraftsplanen 

ska ta ställning till möjligheten för vindkraft 

inom hela kommunens yta. Planen ska också 

utgöra ett underlag och stöd för kommunen 

och andra aktörer vid hantering av vind-

kraftsfrågor inom kommunen och utgöra ett 

stöd vid framtida hantering av vindkraftsä-

renden enligt miljöbalken.

Till 2030 ska Skara kommun vara fossil- 

oberoende. Det innebär att utsläppen av 

växthusgaser ska minska med 80 procent  

från 1990-års nivå till år 2030 (från Klimat 

2030 – Västra Götaland ställer om).

Utsläppen av växthusgaser från Skara kom-

muns konsumtion, oavsett var i världen de 

sker, ska minska med 30 procent jämfört med 

2010. (från Klimat 2030 – Västra Götaland 

ställer om)

Skara kommun ska minska utsläppen från 

transporter samt verka för att fler väljer 

cykel, gång eller kollektivtrafik

Skara kommun ska helt fasa ut fossila  

bränslen i kommunens fordon.

Skara kommun ska öka användningen av 

solenergi genom att installera solceller och 

solfångare på tak.
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Kommunen ska eftersträva att kommunens 

invånare i tätorterna har god tillgänglighet 

till parker för att finna svalka vid värme- 

böljor.

Kommunen ska ta fram en handlingsplan för 

att hantera hälsoeffekter vid värmeböljor.

STÄLLNINGSTAGANDEN FÖRORENADE OMRÅDEN
Vid detaljplaneläggning ska frågan om  

förorenade områden tas med tidigt i plan- 

processen.

Misstänkt förorenade områden ska under-

sökas miljötekniskt i samband med att de 

planläggs. Undersökning ska ske i tillräcklig 

omfattning för att åtgärdsbehovet ska kunna 

bedömas.

KÄNDA FÖRORENADE OMRÅDEN OCH POTENTIELLT FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT LST EBH-STÖD

MILJÖ

I kommunen ska generellt alltid en över-

siktlig miljöteknisk undersökning ske då 

detaljplan för känslig markanvändning tas 

fram.

Sanering eller andra nödvändiga åtgärder 

ska ske innan någon ny eller ändrad markan-

vändning tillåts.

Konstateras behov av efterbehandling bör 

bygglov inte beviljas innan efterbehandling 

har genomförts. Bygglovsbesked kan dock 

lämnas innan själva efterbehandlingen 

genomförts.

Det förorenade området ska undersökas, 

bedömas och åtgärdas som en helhet.



148      SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

PLANFÖRSLAG

Ansvariga förorenare, fastighetsägare och 

exploatörer ska ta sitt ansvar för undersök-

ning och efterbehandling av förorenade 

områden.

Kommunen ska medverka till att prioriterade 

förorenade områden, där ansvarig enligt 

miljöbalken saknas, undersöks och vid behov 

efterbehandlas med statliga medel.

STÄLLNINGSTAGANDE LUFTFÖRORENINGAR
Skara kommun ska arbeta aktivt för att 

minska utsläppen av luftföroreningar, genom 

att beakta miljökvalitetsnormer för luft vid 

planering, planläggning och tillståndsgivning 

samt genom att formulera lokala hälsoföre-

skrifter, underlätta för hållbart resande och 

fossilfria transporter, förespråka förnyelsebar 

energi för uppvärmning.

Skara kommun ska regelbundet bevaka och 

följa upp luftkvaliteten i kommunens orter, 

genom samarbete med luftvårdsförbund.

STÄLLNINGSTAGANDE MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Farligt gods och annan tung trafik ska dirige-

ras till särskilda vägar för att minska negativa 

konsekvenser för människor och natur vid en 

eventuell olycka.

All ny brytning av naturgrusförekomster ska 

undvikas inom kommunen. Det är i många 

fall bättre att fortsätta driften i befintliga 

täkter än att öppna nya täkter i orörd natur.

Ny bostadsbebyggelse bör inte lokaliseras till 

områden där störningar från befintliga verk-

samheter riskerar att uppstå. Vid bedömning 

av lämpliga skyddsavstånd bör höjd tas för 

respektive verksamhets behov av framtida 

expansion.

Ny bostadsbebyggelse bör undvikas i om-

råden nära verksamheter som genererar 

mycket buller, vibrationer, störande trafik, 

emissioner eller lukt.

STÄLLNINGSTAGANDE DRICKSVATTEN
Samverkan inom Skaraborgsvatten för att 

säkerställa vattenförsörjning i framtiden med 

tillräcklig kapacitet och vattenkvalitet.

Klimatets inverkan på framtida vattentill-

gång, vattenkvalitet, föroreningsrisker och 

vattenbehov beaktas i översiktsplaneringen. 

Vattentillgången måste vara tillräcklig vid 

de mest kritiska förhållanden som förväntas, 

med hänsyn till både tillgång och behov.

Skara ska ha en plan för att säkra dricksvat-

tenförsörjningen vid avbrott samt hur man 

ska tillhandahålla dricksvatten till fastigheter 

där barn under 2 år finns.

Utöver normal provtagning av dricksvatten 

för att god dricksvattenkvalitet bör även 

provtagning av PFAS ingå, då Karlsborgs flyg-

fält har höga värden av PFAS som riskerar att 

läcka ut i dricksvattentäkten Vättern.

För områden utan kommunal vattenförsörj-

ning är det ofta lämpligt att utreda hur högt 

befolkningstryck det finns utrymme för, med 

hänsyn till lokal grundvattentillgång.

Skara kommun ska verka för en hållbar 

användning av enskilda dricksvattenvatten-

täkter med god kvalitet och kvantitet genom 

information och rådgivning till fastighetsäga-

re vid behov.

Vattentorn och reservoarer ingår som en pus-

selbit för att säkra dricksvattenförsörjning vid 

ett avbrott innan man kan starta upp reserv-

vattnet. Framtida förändringar i förbrukning 

kan innebära att reservoarvolymer behöver 

förändras.
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STÄLLNINGSTAGANDE ENSKILDA  
AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Kommunen kartlägger och vägleder enskilda 

fastighetsägare så att enskilda renings-

funktioner inte orsakar någon olägenhet 

gällande bakterier övergödning i sjöar och 

vattendrag.

STÄLLNINGSTAGANDE AVFALLSHANTERING
Skara kommun ska arbeta enligt gällande 

avfallsföreskrifter samt de mål och åtgärder 

som finns i avfallsplanen.

Alla som lever och verkar i Skara kommun 

ska medverka till att minska avfallet samt 

öka källsorteringen och återbruk.

STÄLLNINGSTAGANDE BULLER
Bullerproblematik ska utredas vid framta-

gande av detaljplaner för såväl bostäder som 

verksamheter.

”Tysta områden ” För att uppleva ostörd-

het och få möjlighet till återhämtning bör 

människor ha tillgång till bostadsnära utemil-

jöer utan störande buller.

Tillämpa Boverkets vägledning om buller i 

detaljplaner för bostäder, skolor, förskolor 

och vårdlokaler

Vid all planering ska frågan om trafikbuller 

belysas och möjligheten till förbättringar av 

den befintliga bullersituationen studeras.

STÄLLNINGSTAGANDE ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING
Bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler 

där barn stadigvarande vistas ska lokaliseras 

så att magnetfält från kraftledningar och 

transformatorstationer är mindre än 0,4 mik-

rotesla. Detta ska tillämpas vid lokalisering av 

ny bebyggelse och vid nya ledningsdragning-

ar, i förekommande fall även vid förnyade 

koncessioner för ledningar. Bedömningen 

ska dock alltid utgå från aktuellt kunskaps-

underlag.

Om avståndet mellan kraftledningar eller 

transformatorstationer och bostäder, skola 

eller förskola understiger 200 meter ska den 

elektromagnetiska fältstyrkan kartläggas.

Sträva efter att begränsa fält som starkt 

avviker från vad som kan anses normalt i 

hem, skolor, förskolor respektive aktuella 

arbetsmiljöer.

Sträva efter att utforma eller placera nya 

kraftledningar och andra elektriska anlägg-

ningar så att exponering för magnetfält 

begränsas
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ÖVRIGA FÖLJDUPPDRAG

Följduppdrag har i möjligaste mån angetts under respek-
tive område. Här kommer resterande följduppdrag som 

knyter an till flera olika områden i planförslaget.

Kommunen ska besluta om att upphäva 

samtliga kvarvarande tomtintdelningsplaner. 

Dessa utgör tidvis hinder för i övrigt lämpli-

ga förändringar av bebyggelse och tomter 

och kan, vid behov, ersättas av moderna 

bestämmelser som reglerar tomtstorlek och 

byggrätt.

Ålderstigna detaljplaner fasas succesivt ut för 

att bli tillämpbara på dagens samhälle och 

lagrum. Äldre detaljplaner innebär risker och 

hinder för så väl kulturhistoriska värden som 

flexibilitet och utvecklingsmöjligheter. Mo-

derna detaljplaner stärker Skaras attraktiva 

värden.

Kommunen kan ta initiativ till att se över 

kommungränsen mellan Skara, Skövde och 

Falköping.

Framtagande av en mark- och exploaterings-

strategi


