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NATUR- OCH KULTUROMRÅDEN

Under avsnittet Natur- och kulturområden beskriver vi 
de områden som hyser särskilt höga natur- och kulturvärden.
Det är områden som är viktiga för sällsynta arter, kultur- 
historia, rekreation, turism och rörligt friluftsliv. De ska  
särskilt beaktas i planeringen och vid  användningen av 
mark- och vattenområden. 
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NATUR- OCH KULTUROMRÅDEN

I Skara kommun finns stora möjligheter att uppleva unika natur- och kulturmiljöer. I översiktsplanen har de områden som hyser särskilt 
höga natur- och kulturmiljöer pekats ut. Det är områden som är viktiga för sällsynta arter, kulturhistoria, rekreation, turism och rörligt 

friluftsliv. Natur- och kulturområden som är särskilt värdefulla ska enligt Plan och bygglagen särskilt beaktas i planeringen och vid  
användningen av mark- och vattenområden. Även utanför områdena ska hänsyn tas till natur- och kulturmiljövärden vid lokalisering  

av ny bebyggelse eller annan ändring av mark- och vattenanvändningen.

GEOLOGI

Berggrunden är det fasta underlaget under de lösa jord- 
avlagringarna. Den vanligaste berggrunden i vårt land 
är urberget. Det har bildats under två till tre miljarder år 
och består främst av olika typer av gnejs och granit men 
variationen är stor. Den sedimentära berggrunden har 
främst bildats ur avlagringar (lera, sand- och kalkslam) 
som bildats i marin miljö när landet befann sig i närheten 
av ekvatorn. Dessa avlagringar har sedan omvandlats till 
alunskiffer, lerskiffer, sandsten och kalksten när landet 
inte längre befann sig under vatten och under årmiljoner-
nas gång har mycket eroderats bort. Alunskiffer innehåller 
höga halter av uran vilket idag förknippas med förhöjda 

markradonhalter samt förhöjda spårämnen som arsenik 
och kadmium. Jord eller jordarter avser det översta skiktet 
med lösa massor som täcker planeten Jordens landyta, där 
växtlighet är eller kan vara rotad.

I Skara kommun ger de geologiska förutsättningarna 
upphov till det varierade landskapet med sina olika ka-
raktärer så som slättlandet, Vallebygden, Hornborgasjön, 
platåbergen och mossmarkerna. Inom kommunen varierar 
jordarterna till följd av detta. Kommunens västra del  
karaktäriseras av de vida slätterna bestående av lerjordar 
och sand, och i kommunens inre delar runt Skara tätort 
består jordarten av glacial lera. Södra Skara är ett morän- 
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och urbergsområde. Våtmarksområdet runt Hornborga- 
sjön utgörs mestadels av jordarterna torv och gyttja.

Valleområdets kamelandskap är format av den senaste 
istidens issmältning. I detta sjölandskap består jordarterna  
till övervägande del av isälvsediment och avlagringar i 
form av åsar och deltan. Här utgörs berggrunden av  
sandsten, alunskiffer och kalksten som har gett upphov  
till områdets kalkrika marker och sjöar.

Östra delen av kommunen präglas av platåbergen, där 
rester av de sedimentära bergarterna har bevarats. Här har 
magma trängt upp ur jordens inre och bildat diabas som 
format ett skyddande lager över de sedimentära bergar-
terna som annars lätt eroderar. Här finns Billingen som 
utgör berg i dagen i form av diabas med sina sluttningar 
av varierande bergarter och med inslag av mossetorv på 
platån. I kommunens norra del varierar jordarterna mellan 
lera, torv och grus, ibland med hög blockhalt. Här finns 
inslag av isälvsavlagringar och de speciella israndbildning-
arna i den mellansvenska randzonen, till exempel Skara-
bergsåsen.

I Skara kommun finns sammantaget flera mycket speci-
ella och vetenskapligt intressanta geologiska bildningar där 
platåberget Billingen, Valleområdets kamelandskap samt 
den mellansvenska randzonens bildningar alla utgör unika 
exempel.

VATTEN

Sjöar och i synnerhet vattendrag utgör viktiga miljöer som 
spridningskorridorer för många djur- och växtarter. Många 
arter är beroende av möjligheten att kunna sprida sig både 
inom ett vattendrag eller mellan sjöar, vattendrag och kust-
vatten. Djur och växter som är beroende av vattenmiljöer 
behöver även kunna sprida sig på land, efter strandkanten.

Skara kommun utgörs av cirka 4,5 procent av vatten. 
Inom kommunen finns det gott om sjöar och vattendrag 
där flera åar rinner i öst-västlig riktning genom kommunen 
och bildar blåa stråk som främjar ett rikt växt- och djurliv 
samt friluftsliv. De flesta sjöar och våtmarker i kommunen 
är koncentrerade till de östliga delarna av kommunen. Alla 
delavrinningsområden i Skara kommun har avrinning mot 
Vänern, antingen direkt eller via andra vattendrag. Sjöarna 
utgör en känslig recipient inom kommunen. Flera av Skaras 
vattendrag är idag påverkade av vandringshinder byggda 
av människan, till exempel fördämningar. Fellagda eller 
feldimensionerade trummor kan också utgöra vandrings-
hinder. Skogsavverkning intill ett vattendrag kan utgöra ett 
hot och bland annat medföra ett förändrat mikroklimat.

Inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar 
och vattendrag, har Naturvårdsverket, Fiskeriverket och 
Riksantikvarieämbetet tillsammans med länsstyrelserna 
sammanställt områden med Sveriges mest värdefulla 
sötvattensmiljöer. Inom Skara kommun finns tre särskilt 
värdefulla vatten utpekade i form av Vallesjöarna, Horn-
borgasjön och Lidan-Flian. Samtliga har högt naturvärde 
enligt regional naturvärdesbedömning. Vallesjöarna är 

uppdelade i delområdena Vallesjöarna i Höjentorp- 
Drottningkullen samt Flämsjön och Ämten. Alla Valle- 
sjöarna är speciella med bland annat en ovanlig hydrologi 
och vattenkvalitet med höga pH-värden som ger förut-
sättningar åt en speciell kalkgynnad flora och bottenfauna. 
Hornborgasjön utgör ett mycket bra exempel på stor, 
mångformig, fågelrik slättsjö av internationellt intresse. 
Lidan-Flian är utpekat för sin stora biologiska mång- 
formighet med flera rödlistade arter representerade. Sjöarna 
och vattendragen beskrivs mer utförligt i det följande.

Nedan redovisas de viktigaste sjöarna och vattendragen 
i kommunen. Dessa bidrar alla till Skaras blåstruktur och 
identitet. För information om miljökvalitetsnormer och 
statusklassning av vattenförekomsterna se kapitel Miljök-
valitetsnormer.

HORNBORGASJÖN

Hornborgasjön är en igenväxande, näringsrik slättsjö 
med kalkgyttja omgärdad av odlingsmark. Det är Sveriges 
viktigaste fågelsjö och ett mycket viktigt besöksmål i Skara 
kommun. Sjön ligger vackert belägen vid platåberget 
Billingens fot i ett ålderdomligt natur- och kulturlandskap. 
När snön smälter på våren stiger vattnet kraftigt i sjön och 
de flacka stränderna översvämmas. Den norra delen av 
sjön är ihopkopplad via Härlingtorpskanalen med Valle-
sjöarna och vattnet från Hornborgasjön rinner vidare ut 
i ån Flian. Fågellivet är mycket rikt med många sällsynta 
arter. Även vegetationen är artrik med arter som uddnate, 
spetsnate, krypfloka och kransalg. Hornborgasjön utgör 
ett ramsarområde, se vidare kapitel Våtmarker.

Hornborgasjön har historiskt varit starkt påverkad av 
utdikningar och vattennivåsänkningar för att skapa od-
lingsbar mark. Ett arbete med att återställa sjön och höja 
vattenståndet påbörjades i slutet av 1980-talet. Restaure-
ringen har bland annat syftat till att bevara och förbättra 
livsmiljöerna för de arter som lever här. Hornborgasjön 
har mycket höga naturvärden och omfattas av både riks-
intresse, naturreservat och Natura 2000-område, se vidare 
kapitel Områdesskydd samt Riksintresse för naturvården 
och friluftslivet. Hornborgasjön utgör en mycket känslig 
recipient, bland annat med avseende på övergödning, 
grumling och igenväxning utifrån de höga naturvärden 
som är kopplade till sjön.

VALLESJÖARNA 

Vallesjöarna i stort karaktäriseras av kamelandskapets 
speciella terrängformer där hela området är mycket 
sjörikt. Här finns även flera bäckar. Vattenkvaliteten i 
sjöarna är ovanlig med bland annat höga pH-värden och 
ekosystemen är mycket speciella. Här finns kalkrika sjöar 
med kransalger, så kallade Charasjöar, med Sveriges enda 
motsvarighet på Gotland. Flodkräfta förekommer också 
här. Valleområdet omfattas av riksintresse, naturreservat 
och Natura 2000-område, se vidare kapitel Områdesskydd 
samt Riksintressen.
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FLIAN

Ån Flian avvattnar Hornborgasjön och rinner sedan  
västerut där den passerar söder om Skara tätort. Flian 
utgörs till stor del av en slättå i dalgång med ett välutveck-
lat ravinsystem med skred och meanderlopp, men också 
många strömbiotoper. Intressanta växt- och djurarter 
kopplade till Flian är bland annat asp, färna, stensimpa, 
forsmossa samt flera fågelarter. Sträckan uppströms  
Falköpingsvägen har påverkats kraftigt av Hornborgasjöns 
sänkning. Det finns även flera definitiva vandringshinder i 
ån som hindrar öring från Vänern att vandra upp i  
vattendraget. Flian utgör en mycket känslig recipient. 
Delar av Flian ingår i både riksintresse för naturvård och 
Natura 2000-område, se vidare kapitel Områdesskydd 
samt 3. riksintresse för naturvården och friluftslivet.

DOFSAN

Ån Dofsan rinner i öst-västlig riktning genom kommunen 
och fungerade förr i tiden som en vattentrafikled. Inom 
Skara stad kallas ån Drysan. Dofsan har mycket höga, 
och ibland extremt höga halter av kväve, fosfor och zink. 
Ån är även påverkad av vandringshinder, bland annat i 
Viktoriaparken. Dofsan/Drysan utgör en mycket känslig 
recipient.

AFSEN

Afsen rinner genom södra delen av Skara tätort och vidare 
ut i ån Flian. Afsen utgör en känslig recipient.

MÄRSKABÄCKEN

Märskabäcken bildar tillsammans med några anslutande 
bäckar ett djupt nedskuret ravinsystem i de finkorniga 
sedimentära jordlagren och dess meandrande lopp är  
typiskt för flera av slättens åar. Den är geomorfologiskt 
och biologiskt intressant, och ett attraktivt utflyktsmål 
i det i övrigt flacka landskapet. Dalgången sträcker sig 
ända från E20 till Vänern. Bäcken byter nedströms namn 
till Öredalsån. Märskabäcken utgör en mycket känslig 
recipient. Det finns flera definitiva vandringshinder som 
hindrar öring från Vänern att vandra upp i vattendraget.

VÅTMARKER

Våtmarker definieras som sådana marker där vatten under 
en stor del av året finns nära, under, i eller strax över mar-
kytan. Även vegetationstäckta vattenområden klassas som 
våtmarker. Beroende på om våtmarkerna huvudsakligen 
får sin vattenförsörjning från nederbörd, markvatten eller 
vatten från sjöar och vattendrag delas de in i mossar, kärr 
eller limnogena våtmarker. Våtmarker är en av de artrikaste 
livsmiljöerna och många växter och djur är beroende av 
dessa, bland annat utgör de rastlokaler för flyttfåglar. Våt-
marker kan även magasinera vatten under perioder med 
överskott av vatten vilket bidrar till en jämnare infiltration 

till grundvattenmagasin. Våtmarker fyller många viktiga 
funktioner och är oftast sammankopplade med andra typer 
av vatten inom ett avrinningsområde som kan påverka 
varandra. Våtmarker utgör en mycket känslig recipient 
inom kommunen. På grund av bland annat utdikning, 
sjösänkning och uppodling har nära 70 % av Västra  
Götalands läns öppna våtmarker försvunnit sedan mitten 
av 1800-talet. Bland annat igenväxning av våtmarker utgör 
här ett hot.

Skara kommun har många våtmarker, med höga natur-
värden kopplade till sig. Enligt den nationella våtmark-
sinventeringen finns 107 objekt i kommunen. De flesta 
våtmarkerna är koncentrerade till de östliga delarna av 
kommunen vid Valleområdet och Billingen, men även 
kring Hornborgasjön. Bland de våtmarkerna som har 
mycket högt naturvärde kan nämnas Blängsmossen och 
Sjömossen vid Billingen, Hornborgasjön och Rösjö mosse 
samt mader utefter Flian. Våtmarkerna omfattas av olika 
skyddsformer i form av riksintresse (Hornborgasjön, 
Bjurumområdet med Rösjö mosse, Våtmarker vid Flian 
samt Nordbillingen) men även naturreservat och Natura 
2000-områden. För mer information se kapitel Områdes- 
skydd samt Riksintressen.

En våtmark med kulturhistoriska kopplingar har åter-
skapats i Varnhem under 2021. Våtmarksområdet har  
tidigare varit en damm som munkarna vid klostret an- 
vände till sina växtodlingar och för att odla fisk. Vid  
våtmarken planeras spång och en promenadslinga att 
anläggas för att tillgängliggöra området.

Hornborgasjön utgör ett ramsarområde. Ramsar- 
konventionen eller våtmarkskonventionen är en global 
naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och  
vattenmiljöer och använda dem på ett hållbart sätt.  
Åtagandet att bevara ett ramsarområde innebär att  
områdets ekologiska karaktär inte får försämras.

JORDBRUKSLANDSKAP INKLUSIVE ÄNGS-  
OCH HAGMARKER

Som jordbruksmark räknas åkermark och betesmark. 
Jordbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § miljö- 
balken och en viktig samhällsresurs för matproduktion. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för be-
byggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Skara ligger i ett medeltida odlingslandskap och inom 
kommunen finns idag ett rikt jordbrukslandskap. Flera av 
kommunens tätorter omgärdas eller gränsar till jordbruk-
smark. I de västra delarna av kommunen finns ett öppet 
slättlandskap. Slättlandskapet är ett kulturlandskap som 
har brukats under lång tid. Denna flacka helåkersbygden 
har idag ett rationellt storskaligt jordbruk. Den östra delen 
av kommunen karaktäriseras istället av Vallebygdens små-
skaliga jordbrukslandskap. Det är viktigt att känna till att 
jordbruksmarkens värde kan variera.
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Skara är rikt på ängs- och hagmarker där en relativt stor 
del av dessa är ekhagar, exempelvis Brunsbo äng. Enligt 
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering finns 
det cirka 1 200 hektar betesmarker och 70 hektar ängs- 
marker i kommunen. I Valleområdet finns många väl- 
hävdade naturliga betesmarker och en idag ovanligt stor 
del av det historiskt hävdade landskapet finns här kvar i 
gott skick. Ängs- och betesmarker är generellt sett rika på 
natur- och kulturmiljövärden och tillhör de allra mest art-
rika markerna vilka är hem för hundratals växter, svampar, 
insekter och andra djur. De är också viktiga eftersom de 
utgör en viktig resurs för jordbruket och inte kräver exem-
pelvis plöjning eller gödsling för att producera foder samt 
att de gynnar nyttoinsekter som sköter pollinering och ser 
till att det blir färre skadedjur. Det är viktigt att sköta ängs- 
och betesmarkerna för att bevara den biologiska mång- 
falden och för att de inte ska växa igen och bli skog.

Inom kommunen finns även ett flertal områden utpekade 
som regionalt värdefulla odlingslandskap, bland annat 
större delen av Vallebygden. Regionalt värdefulla odlings-
landskap är regionala bevarandeområden med odlingsland-
skapets natur- och kulturvärden framtagna 1991–1993.

SKOG 

Skogsmark är viktiga livsmiljöer för djur och växter. 
Skogar reducerar även luftföroreningar och bildar gröna 
skärmar. Lövskogar är ofta mycket artrika och mer än 
hälften av Sveriges skogslevande rödlistade arter återfinns 
i ädellövskogar. Grova, gamla träd är en viktig livsmiljö för 
många hotade arter och exempelvis gamla ekar är mycket 
viktiga för insekter, svampar och lavar. Skogar har även 
sociala och rekreativa värden. Tätortsnära skog är speciellt 
viktig för att kunna erbjuda goda rekreationsmöjligheter 
för stadens invånare. En stor andel av Sveriges skogs- 
marker är idag produktionsskog och används för bland 
annat virkesproduktion.

Skogsbruk eller skogshushållning är nyttjande av skog 
för produktion av råvaruprodukter som till exempel 
timmer och bränsle. Skogsbruket omfattar bland annat 
skogsskötsel i form av föryngringsåtgärder, röjning och 
gallring samt avverkning och virkestransporter. Skogsbruk 
är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § miljöbalken och 
skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska enligt 
miljöbalken så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk. Skara 
kommun har tagit fram en skogsbruksplan som avser år 
2016–2025.

Skara är till stor del en skogskommun och med sin 
varierade natur finns såväl lövskog som barr- och bland-
skog. I kommunen fanns år 2018 cirka 19 700 hektar skog 
vilket motsvarar cirka 44 % av kommunens areal. I Skara 
kommun finns mycket varierande biotoper som innefattar 
alltifrån slättlandskapets enformiga granplanteringar till 
de mångformiga lövskogarna i Valle och på Billingenslutt-
ningen, med ett stort inslag av grova lövträd. I Valle- 

området finns sammantaget ädellövskogar, sumpskogar, 
kalkbarrskogar, trädklädda betesmarker, träd i våtmarks-
miljöer samt brynmiljöer och gamla ädellövträd. Höga 
naturvärden är knutna till samtliga. Södra delen av  
kommunen domineras i stor omfattning av barrskog.

I kommunen finns gott om lämningar som visar  
människans tidigare bruk av landskapet som bland annat 
utnyttjandet av marken som bete för djur och en stor 
del av de allra finaste lövskogsmarkerna i kommunen är 
påverkade av bete. Det finns många gamla hagmarksträd 
i kommunen. Vid kommunens alla sjöar, våtmarker och 
mossar trivs ofta ung björk- och aspskog. En betydande 
del av skogsmarken i kommunen ligger inom naturreser-
vaten eller är biotopskyddad och sköts därmed med större 
naturhänsyn. Skara har ett stort antal utpekat skyddsvärda 
träd och ett flertal värdekärnor för skyddsvärda träd, bland 
annat i Brunsbo äng och i området kring Vallesjöarna. 
Den östra delen av kommunen har högst koncentration av 
skyddsvärda träd.

En lövskogsinventering genomfördes år 2004 i Skara 
kommun och flera speciella lövområden pekades ut. De 
områden med högst naturvärden enligt lövskogsinvente-
ring är Brunnsboäng, hagmark i Härlingstorp, ädellövskog 
vid Drottningkullen, två objekt vid Höjentorps slottsruin, 
lövskogar i Torp samt Eahagen-Öglunda ängar.

Det finns 13 skogliga biotopskyddsområden i kommu-
nen. Se kapitel Biotopskyddsområden.

Inom kommunen sköts den tätortsnära skogen med 
metoder som liknar de som används inom hyggesfritt 
skogsbruk. Vid hyggesfritt skogsbruk är marken konti-
nuerligt skogbevuxen och det finns ett visst virkesförråd 
kvar efter avverkning. Målet är att skogen på lång sikt ska 
kunna brukas utan att marken någonsin blir så kal som vid 
slutavverkning genom kalhuggning.
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PARKER OCH TÄTORTSNÄRA NATUR

SPECIFIKT OM GRÖNA RUM, GRÖNSKA OCH DESS BETYDELSE

Städer består av byggnader och rummet däremellan som 
i huvudsak utgörs av ytor för infrastruktur, gråa ytor 
så som platser och torg, eller gröna så som parker eller 
trädgårdar. Det sistnämnda ingår i det som i planerings-
sammanhang benämns grönstruktur, vilket är ett sam-
manfattande begrepp för all icke hårdgjord mark inom 
staden. Det innebär att icke hårdgjorda ytor så som i 
exempelvis bostadsområden, skolgårdar, längs med vägar 
samt kyrkogårdar, tillsammans med parker bildar stadens 
grönstruktur.

I den framtida planeringen med tillkommande möjlig- 
heter för bostadsbebyggelse är det av stor vikt att mönst-
ret av parker, naturmark och grönstråk bibehålls, dvs den 
rekreativa grönstrukturen utvecklas. Även tillgången till 
gröna friytor i omedelbar närhet till bostaden bör utveck-
las i samband med varje enskild exploateringsprojekt

All grönstruktur är dock inte tillgänglig för allmänheten 
eller enskilda, varför är viktigt att särskilja den rekreativ 
grönstruktur så som parkmark, gröna friytor och villa-
trädgårdar från den grönstruktur som exempelvis utgör 
skyddszoner av olika slag.

Målet med en allmänt tillgänglig välutvecklad grönstruk-
tur är att skapa en attraktiv, sammanhållen, hälsofrämjande 
och mera resilient stad.

OLIKA NIVÅER OCH EGENSKAPER FÖR GRÖNA RUM

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

  Naturupplevelse

  Större gräsytor

  Bollspel

  Pulka

  Blomprakt

  Utflyktslek

  Spontanidrott

STADSNÄRA NATUR- OCH STRÖVOMRÅDEN

  Skogskänsla

  Naturupplevelse

  Löpning

  Skidor

  Naturlek

  Grillmöjligheter och väderskydd 

I Skara kommun finns flera viktiga grönområden, parker 
och promenadstråk. Kommunen har undersökt kommun-
invånarnas tillgång till bostadsnära natur. Enligt denna 
uppskattas alla förskolor och kommunala skolor samt 
cirka 95 % av invånarna i Skara kommun ha mindre än 
300 meter till grönområden med rekreationsvärden, vilket 
avser ett större sammanhängande grönområde på minst 
en hektar. För invånarna i Skara tätort är denna siffra cirka 
91%.

Skara kommun följer Västra Götalandsregionens riktlin-
jer och standard för fysisk tillgänglighet och kommunen 
har en tillgänglighetsgrupp som arbetar med bland annat 
tillgänglighet på allmänna platser i gatumiljön. Arbetet 
med att tillgänglighetsanpassa befintliga platser täcker in 
frågor som rör belysning och trafik.

PARKER I SKARA

Skara är en grön småstad där stadens många historiska 
parker och stråk samt en bebyggelse med mycket små-
hus bidrar till den gröna framtoningen. De många gröna 
offentliga rummen kan nås av de flesta. Åarna Dofsan/
Drysan och Afsen rinner i ett grönt stråk genom staden 
som grönblåa korridorer från öst till väst. Den gröna 
strukturen inom staden är dock fragmenterad i dagsläget 
och saknar ett genomtänkt stråksystem. Drysanpromena-
den utgör ett promenadstråk längs med ån Drysan och är 
den viktigaste korridoren genom Skara tätort. Allmänhet-
en kan i dagsläget gå utmed nästan hela dess sträckning. 
I Skara finns flera parker som erbjuder spännande växter, 
lek och motion samt rekreation och vila.

skara.se/parkguide
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BOTAN

Botan är Skaras mest artrika park och en vacker rekrea-
tionsplats. Det var Linnélärjungen Peter Hernqvist som 
började anlägga denna botaniska trädgård år 1776. Parken 
har en lång historia och har sedan 1700-talet genomgått 
flera stilmässiga förändringar. Här finns ungefär 300 träd, 
spännande växter och en vacker örtagård i västra delen. 
De gamla träden i Botan är med sina håligheter en viktig 
resurs för djurlivet. Studentvallen i parken är en öppen 
plats som sedan många år tillbaka används för det tradi- 
tionella studentfirandet i Skara.

VIKTORIAPARKEN

Viktoriaparken är en plats som inbjuder till spontanlek 
och motion. Här finns Viktoriasjöarna, två grävda sjöar 
som bryter av landskapet och är en viktig resurs för många 
djur. Den största sjön grävdes i slutet på 1800-talet. Parken 
domineras av björk och träd såsom al och pil. År 2006 
togs ett beslut i Skara kommun att plantera träd för de 
barn som fötts under året och det var i Viktoriaparken 
som de första träden planterades år 2006.

DOMPROSTEPARKEN OCH STADSTRÄDGÅRDEN

Parken består av flera öppna ytor som ofta används till lek 
och idrott. Inom parken växer en gulbrokig rödask som är 
ett riktigt ovanligt träd. Platsen har en intressant historia 
då det här förr fanns en plantskola och det är troligt att 
många av de träd som finns i Skara med omnejd här- 
stammar från den.

HERNQVISTPARKEN

Det mesta av växtligheten i Hernqvistparken består idag av 
stora lövträd såsom ask, bok och björk, men inom parken 
finns även hemlockgran som är ett intressant trädslag. I 
parken finns även en liten rabatt med olika medicinalväxter. 
Bäcken Dofsan rinner i anslutning till parken. Hernqvist- 
parken binds ihop med Surbrunnsparken genom en  
korridor av växtlighet.

SURBRUNNSPARKEN

Surbrunnsparken följer bäcken Dofsan som en grön 
strimma. Det är en ganska öppen plats med en central 
plantering av bokar. Utmed bäckkanten växer det flera 
exemplar av flikbladig klibbal. På den här platsen fanns 
förr en surbrunn, eftersom vattnet ansågs ha höga halter 
av mineraler.

BIBLIOTEKSPARKEN

Vid Skaras två bibliotek finns en liten park med högresta 
lärkar, bokar och lindar. Här finns även en fylldblommig 
hästkastanj och en rödblommig hästkastanj.

VATTENTORNSPARKEN

Parken kan delas in i två delar, där en mindre gata skiljer 
de två. I den norra delen ligger det gamla vattentornet, 
byggt år 1898. Längst norrut finns även en parkering med 
30 platser samt en mindre plantering med stäppsalvia. 
I parkens södra del finns en lekplats med bland annat 
gungor och en lekställning med rutschkana. Växtlighet i 
parken består framför allt av oxel och lönn men även ett 
fåtal björkar. Ca en 1/3 av parken är planlagd för bostäder 
i 3 våningar.

VASAPARKEN

Vasaparken är rik på växtlighet och karaktäriseras framför 
allt av en oxel-allé som går längs med en av gång- och 
cykelvägarna. Andra arter i parken är bland annat hagtorn, 
paradisäpple, brokbladig kornell, rönn, rododendron, 
björk och hästkastanj. I parken finns en scoutstuga och 
en byggnad som tidigare var vandrarhem och tillfällig 
förskola. I parkens norra del låg det under många år även 
utomhustennisbanor, vilka sedan 2021 ersatts av beach- 
volleybollbanor.

BOTAN
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DRYSANPROMENADEN

Flera av de ovan nämnda parkerna ligger längs med bäcken 
Drysan som rinner genom Skara tätort från öst till väst. 
Bäcken med intilliggande växtlighet skapar en viktig grön 
korridor där småvilt, insekter, människor och mark- 
vegetation kan utvecklas och transporteras i symbios.  
Hela sträckan från Vilanområdet till Hindsbosjön har 
utvecklingspotential att bli en mer tillgänglig plats för 
flanörer. Drysanpromenaden bör utvecklas med fler 
träbroar och grusgångar efter gestaltningsutredning för 
hela sträckan.

PARKER I AXVALL

Axvall upplevs som en relativt grön tätort med huvudsak-
ligen villor med trädgårdar och omgiven av åkermark och 
skog med Vingasjön i öster. De gröna områdena i Axvall 
utgörs av Vingängens naturreservat i söder, trädgårdar, 
gatuträd och en park i tätorten samt Trekantsskogen i 
norr. För mer information om Vingängen, se kapitel  
Naturreservat. Nordost om Axvall finns Axevalla hed 
som är ett öppet hedlandskap med betesdjur som tidigare 
använts som militärt övningsområde. Området ger goda 
möjligheter till bland annat promenader och ridning.  
Axevalla hed utgör ett Natura 2000-område. Tillgänglig- 
heten är god till de gröna områdena men Axvall saknar 
idag tydliga och planerade gröna och blåa stråk samt  
tydliga led till de natur- och kulturvärden som finns här.

VARNHEM

Varnhem ligger i ett område som omfattas av riksintresse 
för kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv. Varnhem 
upplevs som en grön plats och närområdet utgörs av en 
stor andel jordbruksmark med skog i nordost och kring 
Varnhems kloster. De gröna områdena utgörs till största 
del av trädgårdar, gatuträd och parkområdet vid Kloster-
kyrkan. Det finns två lekplatser i Varnhem. Tillgänglig- 
heten är relativt bra i området på grund av ett plant land-
skap och att avstånden inom tätorten är förhållandevis 
korta.

NÄRREKREATIONSOMRÅDEN

Ett närrekreationsområde är ett naturområde som på 
grund av sin närhet till bebyggelse är lättillgängligt för 
många människor och som är avsedda för dagligt frilufts-
liv, rekreation, lek och naturupplevelser. De är ofta mycket 
viktiga komplement till tätorternas parker och grönområ-
den. I Skara kommun finns det följande närrekreationsom-
råden och övriga områden av betydelse för de närboende. 
De flesta ligger i anslutning till Skara tätort, Axvall och 
Ardala.

  PETERSBURG – SÖRSKOGEN

  GLASBACKESKOGEN – TEMPELBACKEN

  SKARABERGSSKOGEN

  ARDALASKOGEN

TÄTORTSNÄRA REKREATIONSOMRÅDEN  
SAMT GRÖNYTOR OCH PARKER 
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På lång sikt kan orörda och ostörda områden bli attraktiva 
besöksmål, inte bara för den lokala befolkningen utan 
även för besökare från tättbefolkade områden områden i 
andra länder.

Det finns idag inga områden helt befriade från samhälls-
buller och någon total bullerfrihet kan därför inte uppnås. 
Trafiken, och särskilt vägtrafiken, är den största störnings-
källan men även överflygande flygplan och verksamheter 
som exempelvis bergtäkter och skjutbanor sprider buller 
långt i naturen. Bullerfria områden kopplas istället sam-
man med ljudlandskapet och hur ljud upplevs. Känne-
tecknande för ett tyst område är att dess attraktivitet i hög 
grad är knutet just till tystnaden, avskildheten och känslan 
av att vara långt från civilisationen. De ljud som kopplas 
till bullerfria områden är naturens egna ljud så som vatten-
ljud, vindsus, lövprassel, fågelsång och andra djurs läten. 
Ljud som skapas av människan upplevs här nästan alltid 
som störande.

Nedan redovisas tre områden inom kommunen med 
goda möjligheter att uppleva ostördhet och där det är 
särskilt angeläget att bevara möjligheterna till detta. Dessa 
områden följer inte länsstyrelsens exakta definition som 
sätter en gräns för tysta områden vid 30 dBA. Det är ett 
mycket hårt krav, inte minst med tanke på att naturens 
egna ljud som vindbrus, lövprassel och fågelkvitter ofta 
når upp till 40 dBA eller högre och dessa är en viktig del 
av upplevelsen av en tyst miljö. Områdena är istället utval-
da utifrån vad individer uppfattar som ostörda områden i 
Skara kommun.

  TREKANTSKOGEN, AXVALL

  VINGÄNGEN, AXVALL

  AXEVALLA HED

  BRUNNSBOÄNG

  PILGRIMSLEDENS OMGIVNINGAR

  NYBOHOLMSSKOGEN

  UDDETORPSSKOGEN

  ISTRUM

  VASAPARKEN

  ROSENSTIGEN I VARNHEM

OSTÖRDA OMRÅDEN

Ostörda områden innebär inom samhällsplanering 
områden fria från buller. Ljudmiljön är en viktig kvalitet 
för upplevelsen av natur- och kulturmiljöområden och 
ostördhet i form av frånvaro av buller är något som vi vet 
kan påverka människors hälsa och de flesta djurarters livs-
miljöer positivt. Platser där endast naturens egna ljud hörs 
kan ge avstressning, välbefinnande, energi och harmoni. 
Tysta och ostörda områden blir dock allt mer ovanliga i 
landskapet och i stora delar av södra Sverige är orörda och 
ostörda områden en bristvara. Detta påverkar inte minst 
många djurarter eftersom de undviker buller och deras 
livsmiljöer därmed minskar väsentligt. Ljudmiljön har 
även stor betydelse för att nå flera av miljökvalitetsmålen. 

OSTÖRDA OMRÅDEN  
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BLÅ-GRÖN INFRASTRUKTUR

Blå-grön infrastruktur bidrar med ett lite nytt perspektiv 
och arbetssätt genom att utgå och se på de blå (vatten) 
och gröna (vegetation) sambanden utifrån ett landskaps- 
perspektiv. Blå-grön infrastruktur är alla de nätverk av 
enskilda områden som tillsammans skapar större sam-
manhängande växt- och djursamhällen. Väl fungerande 
ekologisk infrastruktur är central för många organismer, 
som precis som människan behöver kunna röra och sprida 
sig för att leva och föröka sig.

För att individer av olika arter ska kunna förflytta sig 
och sprida sig mellan olika livsmiljöer så behöver dessa 
ligga tillräckligt nära varandra, vara tillräckligt stora och 
hålla god kvalitet. Kvaliteten på det omgivande landskapet 
är även den av stor betydelse. Många arter använder de 
befintliga korridorer eller spridningslänkar i landskapet 
som till exempel vägkanter och skogsbryn för att ta sig 
mellan olika livsmiljöer. Stora vägar, täta skogar och stora 
åkrar kan utgöra barriärer i landskapet. 

BIOLOGISK MÅNGFALD OCH RESILIENS

Biologisk mångfald är en grundläggande förutsättning 
för ekosystemens chanser att överleva. Med hög biologisk 
mångfald minskar riskerna, och återhämta sig ekosystemen 
bättre efter en störning (torka, brand, översvämning, 
värmebölja, storm, skadedjursangrepp mm). Hög genetisk 
variation (diversitet) är även den viktig inom en populatio-
ner, då det borgar för bättre motståndskraft (resiliens) mot 

1. RÖSJÖ MOSSE

Rösjö mosse är Skaraborgs största myrkomplex, med 
stora ostörda mosseplan. Upplevelsen av att befinna sig i 
fullständigt orörd natur är mycket stark både på mossen 
och vid Rösjön.

2. HORNBORGASJÖN MED OMGIVNINGAR

Hornborgasjön är en av Europas främsta fågelsjöar. I na-
turreservatet ingår inte bara själva sjön utan även strand-
områden och omgivande marker som är viktiga både för 
upplevelsen av sjön och för dess ekologi. Trots att sjön 
knappast kan betecknas som orörd natur, upplevs den 
ofta så av många internationella besökare. Området kring 
Hornborgasjön utgör en bullerfri miljö och fyller på så 
sätt en viktig funktion för rekreation och störningskänsli-
ga arter.

3. SYDBILLINGEN

Sydbillingen rymmer ett komplex av myr- och skogsmarker, 
som utvecklas mot urskog. Området saknar anordningar 
för friluftsliv och är delvis mycket svårtillgängligt. Upp-
levelsen av orörd och tyst natur är starkare här än någon 
annanstans i kommunen.

sjukdomar och andra yttre störningar. Genetisk diversitet 
innebär hög genetisk variationsrikedom bland individer 
eller populationer inom en art. Ekosystem med riktigt låg 
biologisk mångfald kallas för monokulturer och om en 
monokultur blir angripet av till exempel skadeinsekter så 
kan hela det ekosystemet snabbt kollapsa.

  Genetisk variationen inom en art

  Variationen av arter

  Variationen av ekosystem

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster är en benämning på alla de funktioner 
och nyttigheter som ekosystemen levererar och som på 
något sätt gynnar oss människor. Ekosystemtjänster kan 
bidra både med direkta och indirekta nyttor. De eko-
systemtjänster de flesta först kommer att tänka på är 
produktion av livsmedel, pollinering av grödor och olika 
bioråvaror. Dessa ekosystemtjänster är superviktiga, men 
bygger på att också andra viktiga ekosystemfunktioner 
som till exempel fotosyntes, jordbildning och närings- och 
vattenreglering fungerar som de ska. Ekosystemtjänster 
är kort och gott alla produkter och tjänster som naturens 
ekosystem ger oss människor och som bidrar till människ-
ans välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsternas ekolo-
giska, sociala och ekonomiska värden är mycket stora och 
behöver ingå i all planering och beslut rörande mark- och 
vattenanvändning.

Storleken och kvalitet på ett naturområde eller ett habitat är de viktigaste 
faktorerna för artrikedom och populationsstorlek. I ett fragmenterat landskap har 
tätheten av habitat betydelse för möjligheten att röra och sprida sig. Illustration 
hämtad från länsstyrelsen, Stockholm, rapport 2019:12
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  Pollinering (reglerande)

  Reglering av skadedjur (reglerande)

  Fotosyntes (stödjande)

  Jordmånsbildning (stödjande)

naturvardsverket.se 

regeringen.se

VATTEN

Alla levande organismer är beroende av vatten. En fung-
erande vattenrening och flödesreglering är helt avgörande 
för tillgången till dricks- och färskvatten. För att vattnet 
ska renas krävs att vattnets kretslopp fungerar som den 
ska och att flödesregleringen ser till att det varken blir för 
mycket eller för lite vatten i landskapet, så att rätt mängder 
hållas kvar och att överskottet leds iväg eller dunstar bort.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

  Dricksvatten (Försörjande)

  Rening av vatten (Reglerande)

  Flödesreglering (Reglerande)

  Erosionsskydd (Reglerande)

  Blå infrastruktur (Stödjande)

havochvatten.se

EKOSYSTEMTJÄNSTER KAN DELAS IN I FYRA KATEGORIER 

  Försörjande ekosystemtjänster ger oss livs-

medel, vatten, biomassa och bioenergi

  Reglerande ekosystemtjänster påverkar 

ekosystemens naturliga processer genom 

exempelvis rening av luft och vatten och 

pollinering

  Kulturella ekosystemtjänster är immateri-

ella och handlar om naturens betydelse för 

människors hälsa och de sociala, estetiska och 

upplevelsevärden som naturen bidrar med

  Stödjande ekosystemtjänster är de under-

liggande förutsättningar som möjliggör 

att övriga ekosystem kan fungera, såsom 

exempelvis fotosyntes, biologisk mångfald, 

livsmiljöer, grön infrastruktur, bildning av 

jordmån mm.

JORD- OCH SKOGSBRUK

Ekosystemtjänster knutna till de gröna näringarna är 
livsmedel, material, energi, pollinering, skadedjursreglering 
och genetiska resurser. Ett hållbart jord- och skogsbruk är 
beroende av tillgången till ekosystemtjänster som polline-
rande insekter, jordmånsbildning och skadedjursreglering.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

  livsmedel (försörjande)

  Material och energi (försörjande)

  Genetiska diversitet (stödjande)

EKOSYSTEMTJÄNSTER  
Kaskadmodellen som beskriver kedjan från 
ekologiska processer och strukturer till eko-
systemtjänster som skapar nytta och värde 
för människor. Illustration Magnus Tuvendal, 
Calluna AB.
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HÄLSA OCH UPPLEVELSE

Natur- och grönområden är viktiga på många sätt inte 
minst eftersom de ger oss platser för upplevelser, motion 
och lek men också återhämtning och välbefinnande.  
De bidrar även med välbefinnande och estetiska värden. 
För många är natur- och grönområden viktiga för välbe-
finnandet.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

  Hälsa och rekreation (k)

  Estetiska värden (k)

  Upplevelser och turism (k)

  Kunskap och förståelse (k)

  Intellektuell och andlig inspiration (k)

URBANA MILJÖER

Träd, skogar, häckar och annan grönska bidrar till ekosys-
temtjänsterna luftrening, klimatreglering och bullerdämp-
ning. Träd och grönområden bidrar till ett påtagligt svalare 
klimat genom ökad avdunstning och filtrering av förore-
nad luft i den bebyggda miljön. Träden ger naturlig skugga 
samtidigt som luftföroreningar fastnar på trädens blad 
istället för att vi ska andas in dem. Träd och vegetation 
dämpar skärmar av så att buller nivåerna minskar påtagligt. 
Att blanda in gott om träd och vegetation i tätorterna är 
viktigt inte bara för växter och djur utan även för att vi 
som bor där ska trivas och må bra.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

  Bullerdämpning (reglerande)

  Rening av luft (reglerande)

  Klimatreglering (reglerande)

  Biologisk mångfald (stödjande)

naturvardsverket.se
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SÄRSKILT VÄRDEFULL NATUR

I Skara kommun har följande områden utsetts till särskilt 
värdefulla naturområden.

1. BJÖRNÖN

Björnön är en liten ö av gammelskog omgiven av pro- 
duktionsskog. Björnön är skyddat som naturreservat.  
Barrskogen är här trolsk med tjocka mossmattor och 
vittnar om hur skogarna såg ut för omkring några hundra 
år sedan. I skogen finns det gott om döda träd som fyller 
en viktig funktion för många av urskogens djur och växter 
som är sällsynta idag. I den södra delen av reservatet  
dominerar tallskog och här finns en markerad stig.

2. TVETABÄCKEN

I det relativt platta landskapet norr och väster om Skara har 
Tvetabäcken bildat en slingrande bäckravin som erbjuder 
intressanta naturupplevelser. Vid Tveta station och Åkedal 
finns naturstigar där bäcken kan följas. Arter som trivs här 
är bland annat backsippor, blåklockor och brudbröd. Även 
bäver finns i området.

3. BRUNSBO ÄNG

Brunsbo äng en av Sveriges största slåtterängar av äldre 
slag som finns kvar. I området finns det gott om ekar. 
Tidigare igenväxning har medfört att mycket av ängs- 
växterna försvunnit och numera dominerar gräs och hög-
vuxna blommor som smörbollar och midsommarblomster. 
Brunsbo äng har varit befolkat ända sedan stenåldern och 
här finns lämningar av medeltidsbyn Jernsysla Övre. Om-
rådet är skyddat som naturreservat och Brunsbo äng finns 
bland de speciella lövområden med högst naturvärden 
enligt den lövskogsinventering som genomfördes år 2004.

4. NATUREN I SKARA CITY

Genom Skara centrum sträcker sig ett grönstråk från Skara 
gamla kyrkogård, vidare över Botan och Viktoriasjöarna 
och bort till Fornbyn. Här finns gott om gamla träd, blom-
mande örter och snår, samt vatten och sandmarker vilket 
medför att många vilda arter trivs här. Den botaniska 
trädgården Botan utgör kärnan, där bland annat sällsynta 
träd som gingko, katsura och himalayabjörk växer.

5. RUDERNA

Ruderna karaktäriseras av mycket gamla betesmarker. 
Dessa ängs- och hagmarker har aldrig gödslats och har 
därför behållit mycket av det gamla bondelandskapets 
arter. Här finns bland annat svinrot, jungfrulin, blåklockor 
och slåttergubbar. Marken är kalkrik vilket utgör bra för- 
utsättningar för hagmarkssvampar så som fagervaxskiv-
ling, honungsvaxskivling, sammetsmusseron, vridfinger-
svamp och lakritsriska.

6. VINGÄNGEN

Vingängen ligger precis söder om Axvalls samhälle och 
utgör ett naturreservat. Området karaktäriseras av skog 
och hagmarker med ekar, där åtta av ekarna klassas som 
jätteekar med en omkrets på över sex meter. Vingängen är 
värdefullt som motions- och strövområde. Området hörde 
till den forntida byn Norra Ving och här finns många 
kulturhistoriska spår.

7. HERRTORPS QVARN OCH FLIAN

Området präglas av naturen längs med ån Flian, bland 
annat de fina strandängarna vid Botorps mader med höga 
naturvärden. Här trivs arter som kungsfiskare, bäver, 
trollsländor, jungfrusländor och sprängört. Vid Herrtorps 
qvarn går det att hyra kanoter och exempelvis paddla upp-
ströms längs med ån Flian mot Hornborgasjöns utlopp.

8. TORPS NATURRESERVAT

Torps naturreservat har ett omväxlande och artrikt land-
skap med blommande hagmarker och lövskog. Här finns 
en vandringsslinga som passerar den välbevarade herr-
gården Torps gård från 1700-talet. Torps finns bland de 
speciella lövområden med högst naturvärden enligt den 
lövskogsinventering som genomfördes år 2004.

9. ÖKULL-BORREGÅRDEN

Ökull-Borregården karaktäriseras av kamelandskapets 
böljande gröna kullar där markerna har betats eller slagits 
sedan 300 år enligt vad som finns nedtecknat. Här finns 
bland annat sällsynta svampar och på de fuktiga kalkrika 
markerna trivs mossor och orkidéer. Inom området finns 
stora dödisgropar från istiden.

10. HÖJENTORP – DROTTNINGKULLENS NATURRESERVAT 
OCH HÖJENTORP SLOTTSRUIN

Höjentorp-Drottningkullen är det största av de sex 
naturreservaten i Valleområdet och utgörs av ett kul-
ligt landskap inbäddat i bland annat almskog. Här finns 
blommande hagmarker, alsumpskogar, orkidérika kalkkärr 
och skogssjöar. Höjentorp-Drottningkullens naturreservat 
rymmer mer än 1000 grova lövträd, med en diameter på 
mer än 70 cm. Ädellövskogen vid Drottningkullen finns 
bland de speciella lövområden med högst naturvärden 
enligt den lövskogsinventering som genomfördes år 2004.

13. BOCKASKEDEÅSEN – TORAN

Vid Bockaskedeåsen-Toran präglas naturen av kameland-
skapet. Här återfinns Valleområdets kullar och naturbetes-
marker såväl som Torans branter vid Billingen. Området 
utgör ett naturreservat.
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14. JÄTTADALEN OCH ÖGLUNDA GROTTA

Jättadalen och Öglunda grotta visar på de intressanta  
geologiska formationer som finns i landskapet med 
platåbergets branter vid Jättadalen och diabasblocken  
vid ravinen Öglunda grotta.

15. HÖKABERG

Hökaberg ligger i yttersta kanten av Skara kommun, precis 
på gränsen mellan kamelandskap och skogsbygd. Området 
präglas av småkullig hagmark där det gamla landskapet 
bevaras genom slåtter och bete. Här trivs bland annat den 
fridlysta arten slåttergubbe.

16. RAMLAKLEV

Ramaklev är beläget uppe på Billingens kant och har for-
mats av platåbergets diabaspelare och branter. Här finns 
en utsiktspunkt ut över Billingesluttningens karga barr- 
skogar och Vallebygdens bördiga kulturlandskap där man 
ser Hornborgasjön i sydväst och Kinnekulle i nordväst.

17. EAHAGEN OCH ÖGLUNDA ÄNGAR

Eahagen-Öglunda ängar är beläget mitt i Valle vars land-
skap har formats av inlandsisen. Området är artrikt och 
bjuder på ett stort antal naturtyper. Eahagen-Öglunda 
ängar utgör ett naturreservat samt finns bland de speciella 
lövområden med högst naturvärden enligt den lövskogs- 
inventering som genomfördes år 2004.

18. FLÄMSLÄTT OCH FLÄMSJÖN

Flämslätt och Flämsjön erbjuder naturupplevelser och 
aktiviteter i form av bland annat en badplats och vand-
ringsleden Flämsjön runt. Flämsjön ingår i Vallesjöarna 
som är ett utpekat särskilt värdefullt vatten. Sjöns vatten 
är sällsynt klart och här finns gott om fisk.

19. AXEVALLA HED

Axevalla hed användes som militär excercisplats från 1696 
till 1916, och fram till 1400-talet låg här borgen Axevalla 
hus. Idag utgör det stora fältet en naturbetesmark som  
betas av djur och har en rik flora. På heden finns över 
4000 år gamla stengravar, så kallade grifter.

20. ORE BACKAR

Vid Ore backar finns en brant rullstensås vid Hornborga-
sjöns kant och området vittnar om den intressanta geologi 
som präglar landskapet. Här finns en stig som passerar 
genom den skiftande naturen längs kammen på åsen och 
de vidsträckta översvämningsmarkerna vid sjön. Väster 
om åsen breder barrskog och myr ut sig, medan landskapet 
österut utgörs av blomsterbackar och ekhagar.

21. HORNBORGASJÖN OCH UTLOPPET

Hornborgasjön hyser ett 50-tal häckande våtmarksbe-
roende fågelarter och totalt har över 290 fågelarter setts 
i området. Vid sjöns grunda stränder blir vattnet fort 
varmt och här har tranor förmodligen rastat ända sedan 
inlandsisen drog sig tillbaka. Hornborgasjön och en del av 
det småskaliga kulturlandskapet runt sjön är skyddat som 
naturreservat. Vid Utloppet rinner vattnet från Hornborga- 
sjön vidare ut i Flian och fågeltornet här är en av sjöns 
bästa utkiksplatser.

22. SPÅNNSJÖN

Spännsjön är en tidigare igenvuxen sjö belägen mellan 
Axvall och Norra Lundby som sedan år 2015 är återställd. 
Det är en liten fågelsjö där bland annat knipa, fisktärna, 
rödbena, gråhakedopping och gulärla trivs. Artrikedomen 
är stor.

23. BLÄNGSMOSSEN

Blängsmossen är en högmosse och en av Skaraborgs 
största och mest opåverkade mossar. Skogen runtom 
mossen är bitvis gammal och utvecklas mot urskog. 
Blängsmossen skyddas som naturreservat.

24. SYDBILLINGENS PLATÅ

Sydbillingens platå är ett av södra Sveriges största sam-
manhängande vildmarksområden. Området har en hög 
grad av orördhet med höga naturvärden där man kan 
vandra långt genom gammelskog och myrmark. De  
centrala delarna av Sydbillingens platå är skyddat som 
naturreservat.

25. RÖSJÖ MOSSE

Rösjö mosse är Skaraborgs största myrområde och utgörs 
huvudsakligen av platåmossar. I myrkomplexet ingår även 
topogena kärr, sumpskog, mader och Rösjön. Här häckar 
många fågelarter i de ostörda miljöerna.
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Kommunen har tillgång till flera olika typer av kunskaps-
underlag om kommunens kulturhistoriska värden för att 
kunna göra ställningstaganden i bygg- och planärenden. 
Av underlagen utgör inventering av landsbygden (1983), 
inventering av delar av Skara (1985), Gårdar i Väster- 
götland (2004), Kulturhistorisk utredning för Varnhem 
(2011) samt stadsdelshäften för Skara (2018-pågående) 
de viktigaste underlagen. Kommunen avser att ta fram ett 
nytt kulturmiljöunderlag för hela kommunen.

Utgångspunkten för följande tematiska och delvis krono- 
logiska uppdelning, är bevarade och avläsbara lämningar, 
byggnader och miljöer. Dessa är i första hand platser som 
är kända och identifierade sedan tidigare. Beskrivningen 
ska ses som en utgångspunkt för fortsatt utredning. Vid 
framtagande av nytt kulturmiljöunderlag för kommunen 
kommer ytterligare aspekter och förhållanden att kunna 
läggas till, som förhoppningsvis också bidrar till att ge 
en än bredare förståelse för den förflutna tiden i den här 
delen av Västergötland.

Vid hantering av förändrad markanvändning eller för-
ändringar i bebyggelsen ska åtgärderna analyseras utifrån 
en eller flera av nedan beskrivna kategorier. För all bebyg-
gelse gäller att förändringar ska ske varsamt så att dess 
karaktärsdrag och värden bibehålls.

För särskilt värdefull bebyggelse eller särskilt värdefulla 
bebyggelseområden gäller dessutom att ändringar inte får 
förvanska det som är kulturhistoriskt värdefullt. Byggnader  
från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har 
sin huvudsakliga karaktär bevarad, utgör idag en så be-
gränsad del av byggnadsbeståndet att majoriteten av dessa 
bör kunna betraktas som särskilt värdefulla i Plan- och 
bygglagens mening. Utöver ställningstagande för del av 
stadskärnan i Skara kommer byggnader eller områden som 

bedöms särskilt värdefulla att pekas ut i samband med att 
ett bygg- eller planärende väcks hos kommunen.
Byggnader som skyddas med skydd- eller varsamhetsbe-
stämmelser i detaljplan har skydd för sina kulturvärden 
som går utöver föreliggande kategorisering.

1. FORNTID, JÄRNÅLDER, JORDBRUK OCH  
KRISTNANDET AV VÄSTERGÖTLAND

INNEFATTAR OCKSÅ: UTSKIFTADE GÅRDAR OCH BYBILDNINGAR OCH 
DET ÄLDSTA SKARA

Kommunens östra delar ingår till stor del i det bördiga 
kambrosilurområdet. Redan under äldre järnålder var jord-
bruket väl utbrett medan skogen var påtagligt reducerad 
och bestod av lövträd. Under den yngre järnåldern skedde 
en betydande förändring i landskapet då vi sannolikt kan 
spåra en högre andel öppna betesmarker. Den förhistoriska 
befolkningen omkring Varnhem har haft tillgång till sko-
gen på Billingen, de bördiga jordarna på sluttningen och 
betesmarker. Detta har varit förutsättningar för en stabil 
bebyggelsekontinuitet. Här har även bra kommunikationer 
funnits.

I omgivningarna kring Varnhem förenas natur- och 
kulturvärden i mycket hög grad. Här bevaras fortfarande 
odlingsspår från järnålderns invånare som är begravda 
i stensättningarna. Här finns 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 ingår i detta system.

Norr om Istrum finns ett av Skaraborgs största och 
mest koncentrerade områden med lämningar från lågtek-

FORNTID, JÄRNÅLDER, 

JORDBRUK OCH KRISTNAN-

DET AV VÄSTERGÖTLAND

STIFTSSTADEN,  

SKOLSTADEN, 

HERRGÅRDAR OCH  

MILITÄR NÄRVARO

HANTVERK,  

URBANISERING, 

 SMÅINUSTRI  

OCH SMALSPÅR

KULTURHISTORISKA KATEGORIER FÖR BEDÖMNING  AV FÖRÄNDRINGAR  
I DEN FYSISKA MILJÖN
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nisk järnframställning. Några av lämningarna har under-
sökts och daterats till århundradena omkring år 1000. 
Inom området finns även fångstgropar, gränsstenar och 
stensträngar.

Varnhemstrakten var redan under järnålder/vikingatid 
en plats av betydelse vilket förstärktes kraftfullt genom 
inrättandet av Varnhems munkkloster inom cistercienser-
orden år 1150. Klostret kom att spela en viktig roll som 
ett andligt, kulturellt och ekonomiskt centrum och var en 
del av den katolska kyrkans europeiska nätverk. Varnhems 
kloster och Skara med två kloster, tre församlingskyrkor 
och senare domkyrka, var även viktiga etappmål i den 
betydelsefulla pilgrimsleden. Klosterruinen med Varn-
hems klosterkyrka och dess omgivningar med bebyggelse 
och landskap har kulturhistoriska värden av internationell 
betydelse. Under samma period byggdes flera socken- 
kyrkor på landsbygden, vilka i varierande utsträckning har 
medeltida delar bevarade. Lämningar från det äldsta Skara 
finns bevarat som fast fornlämning: det så kallade kultur-
lagret, under den nuvarande marknivån i Gamla staden.

Lämningarna från den här tiden finns både ovan och 
under mark, och mycket är ännu inte upptäckt eller 
dokumenterat. Därför behöver alla landskapspåverkande 
ingrepp i områden med den här karaktären göras med 
försiktighet. Inför åtgärder behöver konsekvenser för 
kulturarvet analyseras och man bör vara förberedd på att 
arkeologiska utgrävningar blir aktuella om mark ska tas i 
anspråk för nya ändamål. Objekt och formationer i land-
skapet som ska respekteras är till exempel fossila åkrar, 
fägator, husgrunder och gravfält. Vid förändringar behö-
ver även landskapets karaktär identifieras och förändringar 

FÄGATA. FOTO: SKARA KOMMUN

fornlämning

FORNLÄMNING I FORM AV VÄGMÄRKE (MILSTOLPE) NÄRA HÖJENTORPS 
SLOTTSRUIN

bedömas utifrån hur detta traditionsburna jordbruksland-
skap brukats och förändrats över tid.

Landskapet med utskiftade gårdar som öar i landska-
pet är något av det mest karakteristiska i Skara kommun. 
Äldre småskalig och agrar bebyggelse på landsbygden ska 
värnas vid förändringar eftersom den visar på utvecklingen 
i det agrara landskapet från medeltiden fram till industri-
aliseringen och modernismen. Äldre ekonomibyggnader 
bör återbrukas, byggas om och byggas till istället för att 
rivas, om förändringar krävs. Ny bebyggelse ska lokaliseras 
med hänsyn till den befintliga karaktären, eller anläggas på 
respektavstånd mot den. Småskalig bebyggelse omkring 
stadskärnan i Skara är viktiga för att förstå stadens fram-
växt och utveckling.

Skara har också fått behålla gatunätets oregelbundna 
karaktär och de medeltida infartsvägarna till Skara fortfa-
rande skönjbara i staden. Att den medeltida gatustrukturen 
fortfarande finns kvar i Skara är ovanligt och väldigt karak-
tärsskapande. Ny bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn 
till den befintliga gatustrukturen.
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Att Oxbacksgatan och en del av Organistgatan i Skara fortfarande är 
grusvägar är mycket karaktärsskapande. Oxbacksgatan 5, till vänster, 
påminner om stadsdelens ursprungliga bebyggelse men är i ett utförande 
som berättar mer om sekelskiftet 1900 än mitten av 1800-talet.

Härlundagatan 56 finns med på karta redan1856 och Grådbrödragatan 17 finns med på karta redan 1885.  
De tillhör därmed Skaras äldsta bevarade allmogebebyggelse.

Gunnar Wennerbergsgatan 15 från 1888 med rik panelarkitektur i den lummiga trädgården. Notera även det bevarade uthuset intill.

Den agrara bebyggelsen har inte så många bevarade uttryck i Skara,  
men gårdsmiljön på Liljedalsgatan 7 är ett exempel.
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Områdena runt Varnhem och Skara var betydelsefulla för 
kristnandet av Sverige. Kyrkans starka ställning i området 
som idag utgör Skara kommun kom att påverka bebyggelse- 
utvecklingen. Men även kungamakten och staten hade 
intressen i området, och många gårdar blev officersbostäl-
len från omkring sekelskiftet 1700 till slutet av 1800-talet.
Under den tiden utövade officersboställena, och även 
prästgårdarna, ett avsevärt inflytande på bondebebyggelsen 
genom nya idéer om utformning och stilideal. Flera herr-
gårdar har präglat bebyggelsen i Vallebygdens kameland-
skap. Herrgårdar som med underliggande boställen (torp) 
och ekonomibyggnader har bland annat miljöskapande, 
arkitektoniska och samhällshistoriska värden.

Både Västgötska kavalleriregementet och Skaraborgs 
regemente hade Axvalla hed som exercisplats från 1700- 
talets början till 1910-talet. Militär verksamhet inom ramen 

för Skaraborgs regemente pågick dock i Axvall ända till 
1980-talets början. Bebyggelse och lämningar från militä-
rens närvaro i området är värdefulla för att förstå områ-
dets tidigare betydelse och användning. Sambandet mellan 
bebyggelsens grupperingar och den öppna exercisheden 
behöver respekteras och eventuellt kompletterande bebyg-
gelse i området behöver placeras med omsorg.

Redan under medeltiden startades en prästutbildning 
i stiftsstaden Skara. I folkskolestadgan 1842 beslöts att 
utbildning av folkskollärare skulle anordnas i stiftsstäderna 
och därmed ledde den kyrkliga närvaron i Skara även till 
att det blev en av landets lärostäder. Skolbyggnader i Skara 
och bevarade tidigare folkskolor på landsbygden har tydli-
ga socialhistoriska, samhällshistoriska och identitets- 
värden, även ur ett nationellt perspektiv.

VARNHEMS KLOSTERKYRKA OCH KLOSTERSJÖN

Vy söderifrån mot Axvalla hed och folkhögskolans byggnader En av flera bevarade barackbyggnader i Axvall, som berättar om områdets militä-
ra närvaro genom åren

2. STIFTSSTADEN, SKOLSTADEN, HERRGÅRDAR OCH MILITÄR NÄRVARO

Innefattar också: Offentliga byggnader, förvaltningsbyggnader, högre utbildning och forskning, folkrörelserna, torpställen,  

arkitektonisk bondebebyggelse, parker, trädgårdar och alléer.
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Tidigare Seminstationen, nuvarande Viking genetics/Växa har funnits på Örnsro 
öster om Skara sedan 1950-talet. Byggnaderna representerar en del av den forsk-
ningsverksamhet som bedrivits i Skara under lång tid. Huvudbyggnaden har också 
ett samhällshistoriskt värde. 

Drysagården på Vilanområdet i Skara byggdes år 1880 som ”Fattiggården”, 
vilken ersatte stadens äldre fattighus i stadskärnan. På 1950-talet användes 
benämningen ”ålderdomshem” på verksamheten. Intilliggande ”Gula villan” 
(Annexet) byggdes som flygelbyggnad 1925, som sjukhem med 18 platser 
för ”kroniskt sjuka”. Vårdverksamheten pågick här till början av 1960-talet. 
Byggnaderna representerar tillsammans en del av fattig-, äldre- och sjukvårdens 
utveckling och har som offentliga byggnader en tydlig anknytning till staden.

Det tidigare småskolärarse-
minariet på Surbrunnsgatan 
från 1903. Byggnaden, som 
idag är bostadshus, är an-
slående mycket tack vare de 
två tornen som flankerar den 
vinklade byggnadskroppen, 
och den rena tegelfasaden.

Källeskolan byggdes 1909 efter ritningar av arkitekt Carl Österman (1859-1938). Byggnaden 
används fortfarande som grundskola och har försetts med en diskret tillbyggnad på baksidan. 
Skolhuset är ett bra exempel på jugendstilen, som särskilt kommer till uttryck vid det centrala 
trapphusets mjuka linjer och gavlarnas utformning.

Nuvarande friskolan Metis gymnastiksal är en rikt dekorerad 
träbyggnad från tiden omkring sekelskiftet 1900. Till höger syns 
samtida Sturegatan 8A (Odensvik).

Ett av Skaras före detta barnhem finns på Liljedalsgatan 2, utmed den gamla 
utfartsvägen mot Mariestad (gamla riksväg 6).

Del av tidigare Veterinärinrättningen vid Gråbrödragatan i Skara.
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Den före detta kungsgården Höjentorp har betraktats som 
Sveriges första lantbruksskola. Sveriges första veterinär-
skola grundades i Skara och veterinärvård bedrivs fort- 
farande i Skara. Byggnader anknutna till detta har således 
ett tydligt kontinuitetsvärde.

Skaraborgs läns Hushållningssällskap startade verksam-
het i staden i slutet av 1800-talet. Här fanns även hovsla-
garskola (som numera bedrivs inom ramen för Biologiska 
yrkeshögskolan) och på senare tid har byggnader för  
Sveriges Lantbruksuniversitets verksamhet tillkommit. 
Byggnaderna är viktiga representanter för en långvarig tra-
dition av utbildnings- och forskningsverksamhet i staden.

Skaraborgs läns Hushållningssällskap startade verksamhet 
i staden i slutet av 1800-talet. Här fanns även hovslagar-
skola (som numera bedrivs inom ramen för Biologiska 
yrkeshögskolan) och på senare tid har byggnader för  
Sveriges Lantbruksuniversitets verksamhet tillkommit. 
Byggnaderna är viktiga representanter för en långvarig tra-
dition av utbildnings- och forskningsverksamhet i staden.

Det gröna kulturarvet i Skara har också påverkats av 
skolväsendet, som platser för utbildning, upplevelser och 
plantskoleverksamhet, både i Skara och på landsbygden.

1800-talets senare del är den tid då folkrörelser som 
arbetarrörelsen, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen, 
börjar ta plats och etablera egna byggnader. Genom att 
rörelsernas byggnader ofta fungerat som samlingspunkter 
och skapat gemensamma minnen och ritualer har även de 
byggnader som idag används för andra ändamål identitets- 
och traditionsvärden samt socialhistoriska värden.

Byggnader med anknytning till välfärdens framväxt 
och/eller offentlig service har samhällshistoriska och 
identitetsvärden att beakta vid förändringar. Byggnader 
och miljöer skapar djup och förståelse för platsers och 
områdens funktion för lokala samhällsenheter. Byggnader  
visar till exempel hur mindre delar av dagens Skara 
kommun fungerat som självständiga enheter. Offentliga 
byggnader av det här slaget har identitets- och symbol- 
värden, men i flera fall även arkitektoniska och byggnads-
historiska värden.

Järnvägens öppnande år 1900 blev starten för Ardalas 
expansion som tätort. Ardalas närhet till riksväg 6, idag 
E20, har också påverkat ortens utveckling genom vägens 
genom åren ökande betydelse. Anläggningar och byggna-
der för det allmänna i Ardala har identitets- och kontinui-
tetsvärden och symbolisk betydelse för Ardalas framväxt.

Banevalla kvarn och smedja i Västra Gerum. Nuvarande kvarn byggdes 1888 i 
två våningar, den nedre av sten och den övre av timmer. Påbyggd på 1920-talet 
till sitt nuvarande utseende. Kvarnen var i drift till 1968. Foto: Thomas Carlquist, 
Västra Götalandsregionen.

Erik Jonssons numera nedlagda gelbgjuteri i korsningen Vallgatan-Filipsdalsgatan 
är ett verkligt blickfång för dem som kommer till Skara längs med Vallgatan. 
Adolf Niklasson ritade den tidstypiska 1940-talstillbyggnaden. Notera de ganska 
stora fönstren och det flacka sadeltaket och den slätputsade fasaden.

Tingshus för Skarabygdens domsaga på Peter Hernqvistgatan 10 i 
Skara (numera Skara skolscen), byggt 1959.

Frikyrkan Betania på Vasagatan 10 med sin modernistiska tillbyggnad. Tillbyggna-
den förtjänar sin plats, med rejäla material som tegel och koppar. Trots sin olikhet 
passar de tillsammans och visar på församlingens utveckling från tidigt 1900-tal 
in i modernismens tidevarv.
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Hantverket levde länge sida vid sida med industrin, och 
vid sekelskiftet 1900 var ungefär lika många anställda inom 
hantverksyrken som inom industrin. Först under 1900- 
talets första årtionden tog den industriella utvecklingen 
fart i Skara. Jämfört med andra städer i landet hade Skara 
dock en låg industrialiseringsgrad, där det förindustriella 
småstadsmönstret med stor andel stadsjord spelade en 
viktig roll. På landsbygden är representanter för den agrara 
småindustrins utveckling viktiga ur ett samhällshistoriskt 
och industrihistoriskt perspektiv.

I början av 1870-talet togs ett förslag på en järnväg från 
Lidköping via Skara och Axvall till Stenstorp (på Västra 
stambanan) fram. Järnvägen byggdes smalspårig, vilket 
underlättade linjedragningen och sparade pengar, men 
det förde också med sig vissa begränsningar i hur mycket 
gods som kunde fraktas på banan. Sedan den första linjen 
invigts växte Skara med fler järnvägslinjer. Med möjlighet 
att åka i fem olika riktningar var Skara från 1910-talet en 
av Europas största smalspåriga järnvägsknutar.

Att Skara fick järnvägsstation och sedermera järnvägs-
förbindelser i flera riktningar fick stor påverkan på sta-
dens utveckling och under åren omkring sekelskiftet 1900 
försköts stadens medelpunkt från domkyrkan, söderut 
till stationsområdet. Järnvägsgatan hade anlagts som en 
paradgata norr ut, och söder om stationsområdet bredde 
en stadsmässig bebyggelse ut sig i de norra delarna av 
stadsdelen Kämpagården, som kunde imponera på förbi-
passerande tågresenärer.

I Skara finns även i andra stadsdelar värdefulla exempel 
på stadsmässig bebyggelse, men även större villor med 
panelarkitektur, 1920-talsklassicism och det sena 1920- 
talets övergång till funktionalism. I Brinkagärdet finns ett 
par tydliga exempel på tomter med flera bostadshus, vilket 
är ett uttryck för den täthet som behövdes när det var 
ont om bostäder och mark att bygga på i den tilltagande 
urbaniseringen.

Idag återstår museitågstrafik mellan Skara och Lunds-
brunn (i Götene kommun) samt byggnader och banvallar. 
Lämningar från järnvägsepoken representerar ett väsentligt 
skedde i stadens, tätorternas och landsbygdens utveckling 
och har till exempel socialhistoriska, samhällshistoriska 
och symbolvärden som behöver beaktas vid förändringar.  
Att banvallar omvandlas till cykelvägar kan förädla de 
kulturhistoriska värden som banvallarna har, genom att de 
tillgängliggörs och återigen hamnar på kartan som trans-
portleder. Att cykla på banvallar i nedlagda linjesträckningar 
kan öka förståelsen om hur samhället har förändrats och 
hur tyngdpunkter och attraktivitet har förflyttats i land- 
skapet genom åren. En station- eller lastplats kunde vara 
en självklar plats för etablering av bebyggelse när järn- 
vägen fanns, men kan idag vara en icke-plats ute i skogen 
eller vid en åker.

Vid slutet av 1800-talet ökade kraven på brandsäkerhet 
vilket drev på frågan om stadens vattenförsörjning, som  
tidigare lösts främst med brunnar. Man valde att utnyttja 
det lokala grundvattnet, vilket krävde pumphus, låg- 

För att kunna ta emot och fördela kraft från Trollhättan byggdes 1908 en mottagningsstation på Sven Adolf Norlings gata 35, norr om maskinhuset och samma år 
släpptes elektriciteten från Trollhätteverket på. Skara var det första kommunala elverk i Sverige som fick sin ström av Statens Vattenfallsverk.

3. HANTVERK, URBANISERING, SMÅINDUSTRI OCH SMALSPÅR

Innefattar också: Infrastrukturens framväxande, agrar småindustri, storjordbruk på slätten, efterkrigstidens bebyggelse
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Kinnekullegatan 24 från 1936 kan representera en slags klassicistisk funktiona-
lism. De räta linjerna och osmyckade fasaderna känns igen från den typiska funk-
tionalismen, men sadeltaket, det runda fönstret och det markerade gavelröstet 
lever kvar från 1920-talet.

Lokstallsområdet med godsmagasin i Skara representerar ett väsentligt skedde i 
stadens utveckling.

S:ta Annagatan 19 och Sturegatan 9A ligger på en tomt med tre bostadshus, 
vilket är en god illustration av det sena 1800-talets bostadsbrist. Det gällde att få 
in så mycket bostäder som möjligt på den givna ytan.

Vasagatan 9/Sturegatan 13 i Skara från 1922 är en av Brinkagärdets tydligaste 
1920-talsklassicistiska byggnader. Notera det pagodliknande valmtaket, takfönst-
ret i form av så kallat oxöga och klassicistiska snickeridetaljer vid entrén.

Vasagatan 1A är en av få byggnader i Skara med jugendinslag. De ovala fönstren 
på tornhuset och den rundade omfattningen runt balkongentrén är de kanske 
tydligaste jugenduttrycken i träfasaden.

Ett fåtal exempel på funktionalistisk arkitektur finns i Skara, och bland de mer 
välbevarade hör det strama Malmgatan 21 (ovan) från 1930 och de lite ledigare 
Bengtstorpsgatan 5 och 9 från 1938 och 1939.
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S:ta Annagatan 11A är ena halvan av ett parhus från 1975. Byggnaden är en 
särling i stadsdelen Brinkagärdet i Skara, men är i sig mycket tidstypisk. De 
mörkbruna träet och beiga teglet bildar kontrast på liknande sätt som i de äldre 
husen med panelarkitektur.

reservoar och vattentorn. Bevarade delar av detta system 
har framförallt industrihistoriska och samhällshistoriska 
värden.

I samband med att stadens vattenförsörjning tryggades 
för framtiden fick Skara också elektricitet. Skara blev det 
första kommunala elverk i Sverige som fick sin ström av 
Statens Vattenfallsverk. Byggnader med anknytning till 
detta skede i staden har ett tydligt industrihistoriskt värde 
med viss nationell betydelse.
Dåvarande stadsarkitekten Drott Gyllenberg (1920–1974) 
hade stort inflytande på bebyggelsen i Skara under efter- 
krigstiden och har ritat byggnader som idag har både  
arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Utanför stads-
kärnan växte bostadsområden i efterkrigstidens modernis-
tiska anda fram under 1950-1970-talet. Områdena präglas 
av tidens idéer och har i flera fall arkitektoniska värden 
som ska värnas vid förändringar. Bebyggelsen är också 
betydelsefull ur ett samhällshistoriskt perspektiv. I Ardala, 
Axvall, Varnhem och Eggby byggdes många villor under 
samma tid. Av dessa kan det finnas områden med en 
tydligare karaktär och/eller ett tidstypiskt uttryck, som bör 
värnas vid framtida förändringar. Delar av stadsdelen  
Skaraberg visar på 1980- och 1990-talets stadsplanerings-

Begravningskapell på Marie kyrkogård i Skara är ett bra exempel på en byggnad 
med hög gestaltningsambition. Byggnaden ritades av arkitekt Ingvar Blixt och 
stod klar 2006. Förmodligen tillhör den de byggnader från 00-talet som kommer 
bedömas ha kulturhistoriska värden om några år.

Hindsbogatan 31 från 1961 i säregen modernistisk stil. Notera det asymmetris-
ka sadeltaket, de gröna takpannorna och de vita putsade fälten som bryter av 
tegelfasaden.

Functurahusen var modulhus med stålklädda väggar och tak från Junga verk-
städer utanför Vara. Några exempel på Functurahus finns vid Skyttahedsgatan, 
Lönnegatan i Ardala. Dessa byggnader har ett samhällshistoriskt och teknik-
historiskt värde, med regional anknytning, som bör beaktas vid förändringar i 
bebyggelsen. Foto: Ulf Larsson, Västra Götalandsregionen.

ideal i en postmodernistisk anda. Byggnader med tids-
typisk utformning och trafik- och gatulösningar med till 
exempel bilfria stråk kommer med tiden få ett ökat kultur-
historiskt värde i takt med att idealen förändras. Vid fram-
tida förändringar i den här typen av områden är det viktigt 
att förstå vad som ligger bakom områdenas utformning, 
innan man avgör hur förändringar ska utföras.



202      SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

TRANSPORT OCH INFRASTRUKTUR



SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN      203      

UTGÅNGSPUNKTER

 

NÄRINGSLIV, TURISM 
OCH MEDBORGARE

Under avsnittet Näringsliv, sysselsättning och medborgare finns  
information om näringar i kommunen och andra förutsättningar  
för att leva, bo och besöka Skara kommun

NÄRINGSLIV, TURISM OCH MEDBORGARE ................ 203

Näringsliv, turism och medborgare ........................... 204

Stadskärnan ................................................................ 204

Näringsliv, företagande och arbetsmarknad ............ 205

Friluftsliv ..................................................................... 206

Besöksnäring och turismutveckling .......................... 207

Kultur- och fritidsverksamhet ................................... 210

Barnomsorg och utbildning ...................................... 212

Vård, omsorg, särskilda boende, socialtjänst  .......... 214   

Folkhälsa ..................................................................... 216

5



204      SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

NÄRINGSLIV, TURISM OCH MEDBORGARE

NÄRINGSLIV, TURISM OCH MEDBORGARE

Skaras kommun ska vara en attraktiv och livskraftig kommun både för de som vill bo här och de som vill driva 
verksamhet här. Det gynnsamma geografiska läget, en fantastisk natur och kulturhistoria, många attraktiva 

målpunkter och Skaraborgs starkaste kollektivtrafikstråk igenom kommunen är några av de styrkor som bidrar 
starkt till attraktionskraften. Men det som också är avgörande är att det finns en väl fungerande infrastruktur, 

skola och omsorg, attraktiva mötesplatser och möjlighet för boende och verksamheter att etablera sig här. 

STADSKÄRNAN

I stadskärnan finns det genuina och småskaliga med både 
små unika butiker, caféer och restauranger samt en liten 
galleria vid namn Arkaden som är en av de första Sveriges 
första.

Bredvid domkyrkan finns pampiga Skara Stadshus som 
tidigare varit både läroverk och högstadieskola och ett 
stenkast därifrån finns Olinsgymnasiet och Skara Skolscen. 
Inom stadskärnan finns flera viktiga tjänster såsom banker, 
veterinärmottagningar och polisstation. I stadskärnan 
huserar även många tjänstebaserade verksamheter.

Skara har ett stort och varierat utbud av mötesplatser 
inom kultur och besöksnäring. Utgår man från norra delen 
av staden finns Västergötlands museum med Fornbyn 
och Veterinärmuseet. Bredvid den Skara domkyrka ligger 
Gamla biblioteket med besöksmålet Bokäventyret och 

stora samlingar av litteratur och handskrifter, däribland 
Skaramissalet från 1100-talet. Precis intill ligger Bladhska 
huset och en av Skaras äldsta träbyggnader, Båtsmanshuset 
där det bland annat spelas musik och teater på somrarna. 
Större uppsättningar spelas på Stadshotellets stora teater 
medan film avnjuts på biografen några kvarter därifrån.

I stadskärnan finns både parker och mötesplatser som 
har kvaliteter för olika målgrupper. Torghandel, marknader 
och evenemang arrangeras på Hötorget. Olins park är en 
oas mitt i staden med lekplats och servering för enklare 
förtäring. På Djäkneplatsen finns en utomhusscen och 
intill ligger ungdomsgården Stureplan med bl.a. musiksko-
la. Nämnas kan också Krabbelund som är en kastanjelund 
som har en stark koppling till Skaras anrika skoltradition.
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BESKRIVNING

Skara kommun ligger i hjärtat av Skaraborg och är en 
knutpunkt där E20 och riksväg 49 möts. Inom en halv-
timma går det att nå 260 000 invånare, inom 40 mil nås 
80 procent av hela Sveriges befolkning och dessutom de 
nordiska storstäderna Oslo och Köpenhamn. Skaraborg 
är indelat i två arbetsmarknadsregioner varav Skara tillhör 
den östra och gränsar till den västra. Skaraborg har en god 
tillväxt och branschbalans.

Skara har ett brett näringsliv med 2419 (Källa: SCB nov 
2020) registrerade företag, varav 679 har mer än 1 anställd. 
Handel, logistik, transporter, tillverkningsindustri, gröna 
näringar, kultur och besöksnäring är viktiga branscher för 
Skara. Jula, IAC och HK Scan är tillsammans med kom-
munen de största arbetsgivarna. I Skara kommun finns 
många småföretag som skapar arbetstillfällen. I Skara finns 
det 9 090 arbetstillfällen varav 1 721 arbetar inom handel, 
1 175 arbetar inom vård, omsorg och sociala tjänster och 
1 122 inom tillverkning och utvinning (Källa: RKA 2019). 
Variationen är stor och i kommunen finns både lokala och 
globala företag representerade.

Bransch-grupp Handel Vård/sociala tjänster Tillverkning/ utvinning

9090 1721 1175 1122

BRANSCHER

GRÖNA NÄRINGAR

Inom gröna näringar i Skara finns den gröna sektorns 
största kunskapsaktörer såsom Hushållningssällskapet, 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Biologiska Yrkes-
högskolan (BYS), två naturbruksgymnasier, Länsstyrelsen, 
Jordbruksverket och Agroväst. Ca 26 % av arbetstillfällena 
i kommunen är beroende av de areella näringarna (Källa: 
Statistiska Centralbyrån, Företagsregistret 2020). Gröna 
näringar spänner över många branscher allt från primär-
produktion inom jord och skog till livsmedelsförädlande 
företag, hästnäring, besöksnäring, handel och transporter.

HANDEL, TRANSPORTER OCH LOGISTIK

I Skaras stadskärna finns små och medelstora unika bu-
tiker. Skara har två externa handelsområden, ett i västra 
delen, Coopområdet och ett i östra delen, Julavaruhuset. 
I Skara finns även ett antal större aktörer inom näthandel. 
Med Skaras geografiska läge är förutsättningarna goda för 
att bedriva logistiskverksamhet. Exempel på företag inom 
branschen: Jula, Slöjddetaljer och Astro Sweden.

TILLVERKANDE INDUSTRI
Skara har en anrik industrihistoria. Här finns process- och 
verkstadsindustri där råvaror som exempelvis livsmedel 
och plast förädlas. Här finns även industrier inom plåtbe-
arbetning och skärande bearbetning. Flera företag har en 
hög tekniknivå även med internationella mått mätt. Ex-
empel på företag inom branschen: IAC, HK Scan, DAVA 
Foods, Skaraverken och BEWi.

BESÖKSNÄRING OCH KULTUR 

Skara har en stark position inom besöksnäring genom 
rik tillgång på kulturhistoria och höga naturvärden. Skara 
Sommarland, tranorna vid Hornborgasjön, Kata gård,  
Valleområdet och Skara domkyrka är några av de platser 
som är populära besöksmål och som skapar förutsätt-
ningar till ett näringsliv inom besöksnäringen. Exempel 
på företag inom branschen: Skara Sommarland, Axevalla 
Travbana och Jula hotell & konferens.

NATURTILLGÅNGAR

I Skara kommun är jordbrukslandskapet den största 
naturtillgången som återspeglas i antalet verksamma inom 
gröna näringar. Utöver de som är direkt sysselsatta med 
att bruka jorden så återfinns i Skara kommun livsmedels-
industri, forskning och både gymnasial och eftergymnasial 
utbildning. I Skara produceras även en del skog men ingen 
aktiv näring kring de produkter som kommer från detta. I 
östra delen av kommunen ligger platåberget Billingen med 
Valleområdet och dess unika kamelandskap.

LEDIG MARK

I Skara tätort finns det tre industriområden som är under 
utbyggnad där det finns ledig industrimark. I industriom-
rådena Bernstorp, Hästhagen och Munkatorp finns totalt 
31,1 ha ledig industrimark. Det finns ytterligare 28,6 ha 
obebyggd industrimark som inte är att beteckna som ledig. 
Utanför Skara tätort finns på vägen in mot återvinnings-
centralen Rödjorna ca 10,3 ha industrimark.

ARBETSPENDLING

Arbetspendlingen är stor både till och från kommunen. 58 
procent av skaraborna arbetar i Skara. Störst utpendling 
sker till Skövde dit 15 procent av de arbetande skaraborna 
pendlar. Störst inpendling sker från Lidköping där 11 pro-
cent av arbetskraften i Skara kommer ifrån. (Källa: RKA 
2019)

NÄRINGSLIV, FÖRETAGANDE OCH ARBETSMARKNAD
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LAGAR SOM STYR FRILUFTSLIV

Regeringen beslutade i december 2012 om 10 mål för 
friluftsliv. Utgångspunkten är att friluftslivet ger oss hälsa, 
naturförståelse och regional utveckling. 

DE 10 FRILUFTSMÅLEN ÄR:

  Tillgänglig natur för alla

  Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet

  Allemansrätten

  Tillgång till natur för friluftsliv

  Attraktiv tätortsnära natur

  Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

  Skyddade områden som resurs för friluftslivet

  Ett rikt friluftsliv i skolan

  Friluftsliv för god folkhälsa

  God kunskap om friluftslivet

Naturvårdsverket har fått uppdrag från regeringen att 
samordna olika myndigheters arbete för friluftsliv och 
verkar för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras 
och utvecklas. Västra Götalandsregionen har tagit fram ett 
förslag till handlingsplan för friluftslivet. Handlingsplanen 
är ett led i strävan efter att uppnå de 10 nationella frilufts-
målen.

STRANDSKYDD

Strandskydd har två syften. Det ena är att värna djur och 
växtliv som är har strandremsan som livsviktig biotop och 
det andra är att värna tillgängligheten och tillträdet för 
allmänhetens friluftsliv. 

EKODUKT/FAUNAPASSAGE

I Skara kommun byggs under 2021 och 2022 två fauna-
passager av Trafikverket. Dessa kallas även ekodukt och 
är broar över större trafikleder för att möjliggöra trygg 
passage mellan naturområden för både vilda djur och 
människor som idkar friluftsliv. Med den nya Fauna- 
passagen över E20 vid vattentornet i Skaraberg, öppnas  
en ny möjlighet för vandringsled mot Brunnsbo äng.

FRILUFTSLIV SKAPAR NATURFÖRSTÅELSE

När människor vistas i naturen växer förståelsen och kun-
skapen för att naturen är värd att bevara. Utan en relation 
med naturen är det svårt att finna mening med att ta hand 
om den. Idag bor över 80 procent av befolkningen i tätor-
ter. Urbana grönområden och tätortsnära natur är därför 
en viktig del i samhällsplaneringen. Ju fler som ges möjlig-
het att vistas i naturen, desto fler är det som vill värna den. 
Utan barn med god relation till naturen kommer det vara 
svårt att hitta yrkesverksamma biologer och ingenjörer i 
framtiden.

Människors kontakt med naturen har minskat dramatiskt 
de senaste hundra åren. I dagens samhälle spelar frilufts- 
livet en avgörande roll i att skapa förståelse för naturen 
och hur naturen påverkar människans välbefinnande. Skog 
har konstaterad stor inverkan på människors välbefinnande 
i alla åldrar. Bullerfri skog är nödvändig för återhämtning 
av alla målgrupper men extra viktigt för personer med 
bristande psykisk hälsa. De personer som behöver skogen 
mest har ofta höga trösklar mentalt för att ta sig ut på 
promenad. För att sänka tröskeln behöver den vardag- 
liga skogen vara lättillgänglig och möjlig att nå utan bil.

Skogen har också mycket stor betydelse för barns 
utveckling och fantasi. I skog kan barn fritt få utlopp för 
den primära leken. Om skogen är varierad och vild finns 
förutsättningar för att bygga, klättra, känna och testa 
utan att behöva förhålla sig till några regler om hur någon 
annan bestämt att leken ska gå till eller förmaningar om att 
vara rädd om saker som inte får gå sönder. Barn som får 
möjlighet till att bygga kojor av halvmurkna grenar, på 
hårt berg och i mjuk mossa eller fjolårstort gräs på våren, 
får intryck och lärdom av allt från dofter, motorik och 
byggnadsteknik. Stresshormoner minskar och må-bra-hor-
moner ökar. Det kräver dock att skogen inte är tillrättalagd 

FRILUFTSLIV
Förutsättningar för friluftsliv

Skara och Götene har gemensamt arbetslag för natur och parkvård. Gruppen 
bygger gena integrerade bord och bänkar. De har tagit fram en modell som är 
tillgänglig för såväl rullstol som rullator.
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höver ”infrastruktur” i form av vindskydd och grillplatser.
Hela Valleområdet och Billingen är en traditionell och 

populär destination för vandring. Billingeleden är totalt  
57 km lång och går både i Skövde, Falköping och Skara 
kommuner. På den södra delen går leden längs väg 49 
vilket ger en svag naturupplevelse på grund av buller.

RIDLEDER

Hästnäringen är stark i Skara kommun och turistvägar för 
ryttare är ett naturligt inslag i hela kommunen. Att ta med 
sin egen häst på semestern är en ytterligare variant av håll-
bara färdsätt. Ridleder behöver ett lämpligt underlag som 
inte skadar hästen och vara placerad så att risk för konflikt 
med motorfordon minimeras. Bed and Box är ett koncept 
som erbjuder stallplats och hotellrum över natt för häst och 
ryttaren. Ridleder behöver utredas och anpassas välplanerat 
för att inte skada vare sig mark eller häst. Det är även viktigt 
med information och skyltning där flera olika färdmedel 
och färdsätt samsas. Både ridekipage och mountainbike-
cyklister kan komma i hög fart och dyka upp oväntat.

KAJAK, FISKE OCH LÅNGFÄRDSKRIDSKO

Skara är en sjörik kommun med många mindre sjöar. 
Detta beror på det böljande Kamelandskapet från istiden 
som skapat kullar och håligheter i landskapet. Valleområdet 
är naturskönt på flera olika sätt och många vill ta sig ut 
i naturen. Oavsett vilken aktivitet man valt och oavsett 
tidpunkt på året, behövs parkeringsplatser, grillplatser, 
picknickbord och bänkar. Parkeringsplats för kajak är lite 
skrymmande och stig ned till vattnet måste vara på rimligt 
avstånd och utan större fysiska hinder. Friluftsaktiviteter 
så som skridskoåkning och kajak/kanot ska av säkerhets- 
risk inte utföras ensam utan med vänner. Aktiviteter är 
inte sällan arrangerade av en organisation och i större 
grupp. Fiskekort krävs för fiske i Hornborgasjöns utlopp 
Flian, i sjön Ämten och i Skärvalången.

och att platsen inte störs av buller och brus från vägar och 
industrier. Skogen behöver också vara tillräckligt stor för 
att få känslan av att vara i fred och ligga tillräckligt nära 
hem för att barnen ska kunna gå dit och hem på egen 
hand. Till skillnad från en vuxenbygd lekplats är skogens 
lekplats helt gratis och gränslös för fantasin.

UTVECKLING AV VANDRINGSLEDER  
OCH ELLJUSSPÅR

Målgruppen som utövar friluftsliv har blivit bredare och 
fler söker sig 2021 ut i naturen än vad som skedde före 
pandemin med Covid-19. Detta gör att parkeringsplatser 
i Valleområdet inte räcker till. I brist på parkeringsplatser 
parkeras bilar på mindre lämpliga men kreativa platser 
som kan försvåra för de som lever och verkar i området.

Vandringsleder med hög kvalitet i samarbeta med 
grannkommunerna gynnar både näringsliv och kommun-
invånare. Dels blir området en attraktiv plats att bosätta 
 sig på eftersom området erbjuder ett rik fritid. Det 
gynnar även näringslivet då vandringslederna i sig blir ett 
besöksmål som drar kunder till företagare som erbjuder 
tjänster i form av boende, uthyrning av utrustning, kafé 
och restaurang, kurser och guidning. Vandringsleder är 
även ett viktigt inslag för skolan. Lägerverksamhet be- 

NY STRÄCKNING BÖR UTREDAS FÖR BILLINGELEDENS SÖDRA DEL. 

GRÖN KORRIDOR FÖR DJUR OCH MÄNNISKOR MELLAN 
BRUNNSBOÄNG OCH SKARABERG VIA FAUNABRON 
ÖVER E20. 
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TURISMUTVECKLING

Turism som bransch utgörs av främst tre (fyra med trans-
port inräknat) byggstenar. En turist eller besökare har en 
reseanledning och vill uppleva någonting (ett). Den be- 
höver äta (två) och om det är en långväga resa behövs logi 
(tre). Ofta är resan (fyra) endast en transportsträcka för att 
komma fram till målet men kan också vara grunden för 
själva resandet. Likaså kan ett restaurangbesök vara målet 
med resan och inte endast ett behov när blodsockret sjun-
ker. Exempel på aktörer och platser inom turismens olika 
byggstenar i Skara kommun är eller skulle kunna vara:

ÄTA

  Trädgårdscaféer i stadsmiljö

 Caféer och restauranger utanför tätort

 Restauranger för julbord och   stora fester

 Lunchrestauranger

  Hotell och konferensanläggningar

BO

  Området vid fd. Pansarmuseet och Axevalla 

hus skulle kunna byggas om till boende- 

anläggning i form av hotell eller vandrarhem.

 Kommunens alla campingplatser, vandrarhem, 

hotell, pensionat och övriga boende- 

erbjudanden

GÖRA

  Ridleder och vandringsleder

 Cykla mountainbike på skogsstigar (sportslig 

utmaning)

 Lugn och mer lättillgänglig cykling 

  På eller i vatten sommar och vinter: paddla 

kanot/kajak, bada, långfärdskridskor, fiska, 

pimpla

 Kultur och historia: Varnhem, muséet, kyrkor, 

Skaramissalet

  Åka ångtåg på Skara - Lundsbrunn järnväg.

  Kurs och äventyrsgårdar

  Teater och konserter (Skara Skolscen på mu-

seietåget, Rosers salonger, Skara domkyrka,  

Musikens Vänner (MV), Charlies Teater,  

Bladhska huset m. m.)

  Shoppa

  Skara Sommarland

  Området kring Garnisonsmuseet  

och Axevalla hus

  Vilans fritidsområde

  Axevalla Travbana

  Festlokal för bröllop och julmarknader 

i gamla Pansarmuseet i Axvall

  Åka ångtåg på Skara - Lundsbrunns järnväg

RESA

  Smart-projektet att ta sig från bussen till 

destinationen på landsbygden

 Kombinerade cykel-, vandrings-, och 

ridleder som färdsätt istället för bil

 Trafiksäkra och tillgängliga busshållplatser 

vid landsbygdens besöksmål

 Skaraborgs hållbara turistslingor

 Museijärnvägen Skara-Lundsbrunn

HÅLLBARHETSKLIVET

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en 
hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata 
aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag 
och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är 
uppskattad av både boende och besökare. Vi når fram-
gång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta 
initiativ för hållbar besöksnäring där alla aktörer bidrar 
utifrån sina förutsättningar.

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 
målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 (delmål 
8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).

Skara kommun deltar aktivt i arbetet med Hållbarhets-
klivet.

SKARABORGS TURISTSLINGOR

Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med de 
15 kommunerna i Skaraborg tagit fram en strukturbild för 
att samspela och bli en konkurrenskraftig helhet. Ett av 
de områden som strukturbilden identifierade som viktiga 
att arbeta vidare med var gemensam fysisk planering. Som 
fysisk planering, identifierades att tydliggöra trivsamma tu-
ristslingor som inte går längs de stora vägnäten utan leder 
besökare in till mindre aktörer på landsbygden.

Skaraborgs kommuner samverkar i arbetet för utveckling 
av besöksnäring och kommunalförbundet utgör plattfor-
men för det gemensamma arbetet. En produkt i detta är 
ett gemensamt Program för Hållbara turistslingor som 

BESÖKSNÄRING OCH TURISMUTVECKLING
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Skara kommun antog i maj 2020. Syftet med turistslingorna  
är att få besökarna att uppleva mer, stanna längre och 
besöka fler besöksmål. På detta sätt stimuleras kluster- 
bildning vilket skapar fler affärsmöjligheter och ökar  
utbudet av service och handel i Skaraborgs mindre orter 
som i sin tur gynnar lokalbefolkningen.

PARKERING OCH STÄLLPLATSER

Ställplatser för husbilar kan ha olika serviceutbud. Med 
husbil kan man campa var som helst inom lagens ramar. 
Utöver att anvisa till extra bred parkeringsplats kan en 
kommun eller privat fastighetsägare även tillhandahålla 
möjlighet att ansluta el, dricksvatten och möjlighet att 
tömma avlopp och klassas då som ställplats. En ställplats 
kan erbjuda utvalda eller alla delar. Utbudet påverkar hur 
länge husbilsekipaget kommer att stanna på platsen.

PRIORITERADE TURISMOMRÅDEN I KOMMUNEN

 Varnhem

 Valle

 Skara Sommarland och Axevalla Travbana

 Hornborgaområdet

PRIORITERADE BESÖKSMÅL SKARA STADSKÄRNA 

  Kunskapsparken och stråk  

(SLU, Västergötlands museum, Fornbyn,  

Veterinärmuseet, Kråks, veterinärinrättning, 

Green Tech Park, Skara Skolscen, Gamla  

biblioteket, Skara domkyrka)

 Planteringen (café, minigolf)

 Riksintresset: den medeltida 
stadskärnan och trähusstaden

 Vilanområdet med idrotts- och övriga  

evenemang

 Museijärnvägen

  Handelsområden

 Konferenslokaler 

STÄLLPLATSRUNDA, BESÖK PÅ VALLE CAMPING 2021

PLANERAD MILJONSATSNING PÅ VILAN FRITIDSOMRÅDE I SAMARBETE MED 
SPARBANKEN SKARABORG.VISUALISERINGSBILD.
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BIBLIOTEK

I Skara finns en stor biblioteksverksamhet med två stycken 
bibliotekshus. Nya biblioteket är ett folkbibliotek med 
gemensam bokutlåning genom den mellankommunala 
organisationen Bibliotek Mellansjö som består av Göte-
ne, Lidköping, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm, Hjo, 
Karlsborg, Gullspång, Töreboda.  I Gamla Bibliotekets 
lokaler finns ett forskarbibliotek med böcker från medel- 
tiden och framåt. På första våning i Gamla Biblioteket 
finns den permanenta lek-och lärutställningen Bokäven- 
tyret. Det finns även ett stort rum där tillfälliga utställning-
ar kan äga rum. I Biblioteksparken ligger förutom Gamla 
biblioteket även Skara Skolscens lokaler.  

Biblioteksparken har under de mörka månaderna på året 
belysning med olika mönster samt ljus- och bildprojektioner 
på Gamla bibliotekets baksida, något som bidrar till en 
känsla av trygghet när man vandrar genom området.

KULTURLIV 

I Skara finns tillgång till ett levande kulturliv. Här finns  
19 kulturföreningar som bidrar till det rika kulturlivet, en 
biograf  som visar film alla dagar i veckan och ett Ungdo-
mens Hus, Stureplan där många kulturaktiviteter för ung-
domar äger rum. Krabbelund är en kulturell och historisk 
viktig plats där bland annat Musikens vänner (MV) sjunger 
på våren. Det finns även flera studieförbund som bidrar 
till ett aktivt kulturliv med kurser och evenemang och  
replokaler. Även bygdegårdsföreningar bidrar till kultur-
livet. I Skara finns Bladhska galleriet där både konstför-
eningen och  enskilda konstnärer kan hålla utställningar. 
Båtsmanshuset är en byggnad där sommarteater spelas, 
midsommarkonserter och många andra aktiviteter hålls på 
innergården. Flera av dessa verksamheter ingår i det som 
kallas Kulturparksområdet, där ingår även Djäknestallet. 
Kulturområdet från Domkyrkan och ner till Västergöt-
landsmuseum är unikt då det finns samlingar, byggnader 
och verksamheter som är av såväl lokalt som internatio-
nellt intresse.

BYGDEGÅRD- OCH HEMBYGDSFÖRENINGAR 

Runtom i Skara kommun finns nio bygdegårdsfören-
ingar som arrangerar allt från  teatrar och pubkvällar till 
marknader och bidrar till en levande landsbygd genom att 
skapa attraktionskraft och stärka den lokala förankringen. 
Bygdegårdsföreningarnas lokaler är också viktiga lokaler 
för uthyrning till kommuninvånare och föreningar. En 
utmaning bygdegårdsföreningarna står inför är behovet av 
att modernisera sina lokaler med kommunalt vatten och 
avlopp och fiber men också kopplat till ökad tillgänglighet.

I Skara kommun finns också tio hembygdsföreningar 
som förvaltar flera byggnadsminnen runtom i kommu-
nen. I Härlunda sköter man t.ex. om en gammal stenbro, 
tidigare samlingsplatsen för byns ungdomar. Hembygds-
föreningarna återställer och sköter även ekologiskt viktiga 
kulturplatser till exempel med stengärdsgårdarna från 
Varnhem till Ljungstorp.

MUSEUM OCH BESÖKSMÅL

I Skara finns ett flertal museum och utställningar. Bland 
annat Västergötlands museum som har både fasta och 
temporära utställningar. I Fornbyn finns en traditionell 
miljö med fornstugor och i närheten av Västergötlands 
museum ligger Veterinärmuseet samt Kråks herrgård.

I centrum finns även ett Brandmuseum som från och 
med 2021 sköts av Skara Gille. 

Ett antal privata/föreningsägda museum finns runtom i 
kommunen. Garnisonsmuseet i Axvall, beläget i de gamla 
träbyggnader som tidigare utgjorde del av Skaraborgs 
regemente är ett exempel. Marken ägs av Axevalla Folk- 
högskola medan byggnaderna ägs av Garnisonsmuseet.

Museijärnvägen med spår mellan Skara och Lundsbrunn 
och tågtrafik främst på sommaren är ytterligare ett exem- 
pel på museum på landsbygden.

I Varnhem finns Klosterkyrkan samt Kata Gård. Runtom 
i kommunen finns även historiska platser, belägna i naturen, 
tillexempel ruinen efter 1600-talsslottet Höjentorp.

IDROTT

I kommunen finns goda förutsättningar för idrottsliv. Det 
finns 25 idrottsföreningar som bidrar till ett rikt och va-
rierat idrottsliv. Vilans fritidsområde har sedan sextiotalet 
kontinuerligt byggt upp och förvaltat idrottsanläggningar 
och tillhandahållit föreningsvård, friskvård, motion och 
hälsa för så väl kommuninvånare och externa besökare 
som vill nyttja det som finns att erbjuda.

Här finns en idrottshall, en simhall med både inomhus 
och utomhusbad och en ishall och flertalet natur- och 
konstgräsplaner för fotboll. Sparbanken arena inrymmer 
en av landets snabbaste friidrottsbanor och en fotbolls-
plan med gräs. På området finns också Vilanhallen som 
består av två träningsplaner och läktare för 80 personer. 
Vidare finns det också boulebanor och en tennishall. På 
gångavstånd finns hotell- och konferensverksamhet samt 
en camping vilket gör området lämpligt för olika idrotts- 
läger.

Med gamla och de nya anläggningarna som planeras på 
Vilans fritidsområde finns stora möjligheter att inte enbart 
erbjuda idrott på området, utan även marknadsföra om- 
rådet för mässor, och andra arrangemang, i samarbete 

KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET
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med föreningar, förvaltningar och näringsliv i kommunen.
Anläggningarna på Vilans fritidsområde öppnar även upp 
för en större tillgänglighet då området kommer att utveck-
las till ett fullvärdigt parasportcenter.

Avsikten är att ge Vilans fritidsområde ett mer distinkt 
uttryck och framhäva området i stadsbilden då arkitektu-
ren idag flyter ihop med omgivande bebyggelse. Arbete 
pågår med att göra området mer tillgängligt på flera plan 
och bredda utbudet.

Direkt söder om Skara i anslutning till bostadsområdet 
Sörskogen ligger Petersburgs motionsområde. Här finns 
tre motionsspår som delvis är belysta, det finns också 
mountainbikespår, utegym, utomhuspaddelbanor och 
tillgång till omklädningsrum och dusch. Ett fortsatt ut- 
vecklingsfokus på Petersburg behövs för att skapa större 
tillgänglighet och ett bredare utbud.

Även i Axvall, Ardala och Istrum finns motionsspår 
med elbelysning. Fotbollsplaner finns i Varnhem, Axvall 
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och Ardala och Ardala har också ett kommunalt utom- 
husbad. I Axvall finns en skyttebana inomhus och i Skara 
finns det banor för skytte utomhus.

För den hästintresserade finns såväl en stor ridskola som 
en travanläggning, en ponnytravskola och ett flertal priva- 
ta ridhus där man kan hyra in sig.
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för kommu-
nens barn och unga. I deras pedagogiska resa genom sin 
uppväxt är det vår uppgift att ge dem förutsättningar att 
utvecklas på bästa sätt efter var och ens förmåga. I varje 
beslut som fattas har vi barnperspektivet med för att i 
enlighet med barnkonventionen se till att barnets bästa ska 
beaktas i varje beslut som rör barn. Vidare har alla barn 
rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Barn-
konventionen blev svensk lag 1 januari 2020.

Förvaltningens samtliga verksamheter arbetar för att 
ständigt förbättra det systematiska kvalitetsarbetet för att 
säkerhetsställa att den pedagogiska verksamheten vi be- 
driver ligger i framkant och utvecklas i alla former. Barn- 
och utbildningsförvaltningens vision är en ”Skolkommun 
i framkant”.

FÖRSKOLA

I Skara finns det år 2021 fjorton förskolor där närmare 
 900 barn är inskrivna. Fyra av dessa förskolor ligger 
utanför Skara tätort nämligen i Ardala, Axvall, Eggby och 
Varnhem. Skara kommuns förskolor bedriver ett utveck-
lingsarbete där framförallt språket står i fokus. Förskolorna 
arbetar för ökad likvärdighet där ett utvecklingsområde är 
”trygghet och lekro” där grunden är en pedagogisk sam-
syn kring bemötande och regler.

År 2023 kommer en ny förskola stå klar i västra Skara, 
vi ser även ett behov att bygga ytterligare en ny förskola i 
Skara tätort inom de närmsta åren. Till följd av den explo- 
atering och nybyggnation som sker och beslutats genom 
byggrätter i detaljplaner i Sörskogen söder om Skara ser 
vi att det även i det området kan komma att inrymmas en 
förskola i framtiden.

Flera av förskolorna ligger i direkt anslutning till grund-
skola och kan därmed växelanvända lokalerna efter behov.

I kommunen finns två fristående förskolor, Athena och 
Knattehälsan, dessa ligger inom Skara tätort.

FAMILJECENTRAL

I Skara kommun finns en familjecentral som verkar som 
en mötesplats för föräldrar och barn i åldrarna 0–6 år. 
Öppna förskolan är familjecentralens hjärta och centrum. 
För att stötta och ge råd, inför och i föräldraskapet finns 
barnmorskor, BVC-sköterskor, tandsköterskor, psykolog 
och familjebehandlare från individ- och familjeomsorgen 
knutna till familjecentralen.

BARNOMSORG OCH UTBILDNING

GRUNDSKOLA

Skara kommun har sju kommunala grundskolor, en för 
årskurs 7–9 och resterande för årskurs F-6. Tre av våra F-6 
skolor ligger utanför Skara centralort nämligen i Ardala, 
Axvall och Varnhem. Vi har som mål att se varje elev och 
arbetar tätt tillsammans mellan de olika grundskolorna för 
att tillsammans nå en högre måluppfyllelse och ge eleverna 
rätt verktygslåda att ta med sig framåt i livet.

Det finns en fristående grundskola, Metis, som erbjuder 
undervisning i årskurs F-9.

GYMNASIUM

Kommunerna i Skaraborg samverkar kring utbildning för 
att kunna erbjuda eleverna ett större utbud med säkerställd 
hög kvalitet. Katedralskolan i Skara ingår i denna samver-
kan och här erbjuds idag tolv olika program samt Intro-
duktionsprogrammet.

I Skara finns även Olinsgymnasiet, som är en fristående 
gymnasieskola samt naturbruksgymnasiet Uddetorp och 
Hästgymnasiet på Axevalla travbana med nationellt intag. 
De två senare drivs av Västra Götalandsregionen. 

VUXENUTBILDNINGEN

Vuxenutbildningens påverkas direkt och i stor utsträckning 
av vad som händer inom alla de politiska fälten; utbild-
ning, social, arbetsmarknad och näringsliv och därför kan 
antalet kursdeltagare variera kraftigt över tid inom de olika 
verksamhetsdelarna. Målgruppen är heterogen och består 
av individer med mycket olika förutsättningar och ut-

INTERNATIONELLT UTBYTE MED SPANIEN
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gångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara 
elevens behov och förutsättningar. De med störst behov 
av utbildning ska prioriteras.

MÅLEN FÖR DEN KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN  
ÄR ATT

  Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande

 Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina 

kunskaper och sin kompetens i syfte att 

stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet 

samt att främja sin personliga utveckling

 Den ska ge en god grund för elevernas fort-

satta utbildning, och

 Den ska utgöra en bas för den nationella 

och regionala kompetensförsörjningen till 

arbetslivet

SÄRSKOLA

Skara kommun bedriver särskola från förskoleklass upp till 
gymnasiet. Här har vi en styrka i att kunna följa varje elevs 
utveckling och behov genom hela skolgången. Så långt det 
är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grund- 
skola och gymnasieskola.

STUREPLAN

I ungdomens hus i Skara, Stureplan, bedrivs verksamhet 
för våra barn och unga.

Verksamheten är indelad i tre delar, en på varje vånings-
plan i huset som ligger i centrala Skara. Första våning 
inhyser kommunens musikskola, här bedrivs utbildning 
inom de flesta instrument, sång, kör och gruppverksamhet.

På andra våning finns den öppna fritidsverksamheten, 
en plats för våra ungdomar att träffas, delta i aktiviteter 
och nyttja sin fritid på bästa sätt. Vi har ett stort antal 
besökare dagligen och jobbar med aktiviteter och projekt 
som alla våra ungdomar ska kunna känna sig delaktiga och 
engagerade i.
Högst upp i huset, på tredje våning, ryms vår NTA-under-
visning. Hit kommer elever från kommunens alla grund-
skolor och deltar i undervisning i programmering och 
teknik.



214      SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

NÄRINGSLIV, TURISM OCH MEDBORGARE

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 äldreom-
sorg krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. Andelen 
äldre förväntas öka med cirka 30 procent mellan 2010 
och 2050, vilket innebär att en fjärdedel av befolkningen i 
Sverige kommer att vara 65 år eller äldre 2050. Kostnaden 
för äldreomsorgen väntas stiga med cirka 70 procent till år 
2050 och personalbehovet öka med cirka 50 procent.

Medborgarna ställer större och större krav på att själva 
få välja sin vård och omsorg, både genom att få välja ut- 
förare, men också att påverka hur insatserna utformas och 
när de ska utföras. Det ställer krav på en flexibilitet inom 
alla delar av vård och omsorg.

En prognos över befolkningsutvecklingen i Skara visar 
att det kommer ske en ökning av antalet personer över 80 
med ca 19 % från 2020 fram till 2025. Det finns ett behov 
av ca 30 nya särskilda boendeplatser fram till 2025 samt 
ytterligare några korttidsplatser. Även hemvården kommer 
behöva utökas i takt med ökningen av antalet äldre.

I diagrammen nedan är befolkningsprognosen från 
2020- 2040. Från 2020 till 2025 är ökningen av antalet 
äldre över 80 år 19 % och behoven fortsätter öka fram till 
2030 då ökningen avtar.

Det ordinära bostadsbeståndet behöver utvecklas för 
att kunna tillgodose det växande behovet av tillgängliga 
bostäder anpassade till en åldrande befolkning.

Många äldre vill bo kvar i sin egen hemmiljö och mål-
sättningen är att man så ska men också kunna välja ett 
boende efter sin rådande situation.

En väl utbyggd och fungerande hemtjänst i kombina-
tion med särskilda boenden och trygghetsboenden samt 
anpassade lägenheter har stor betydelse.

2021 har Skara fem särskilda boenden med totalt 147 
boendeplatser. Ett nytt särskilt boende kallat Teglagården 
ska stå färdigt för inflyttning under 2023 med 107 boende-
platser samt även åtta platser för äldre funktionsnedsatta. 

Teglagården kommer ersätta Skarahemmet och Viktoria-
gårdens boendeplatser. Sammanlagt tillkommer ca 30 nya 
äldreboendeplatser.

LSS-BOENDE

I Skara finns det sex boenden för personer som har en 
funktionsnedsättning. Målsättningen är att man med sin 
funktionsnedsättning ska kunna leva som andra, känna 
trygghet och ha ett gott liv. Det finns idag 45 platser inom 
LSS. Framtida behov kommer främst tillgodoses inom 
befintligt bostadsbestånd.

TRYGGHETSBOENDE

Trygghetsboende är en boendeform som ska erbjuda 
service för personer som fyllt 70 år. För att få flytta in i ett 
trygghetsboende ska vissa kriterier uppfyllas, så som ålder 
och otrygghet i sin bostad samt att man ska vara folkbok-
förd i kommunen. Det finns i dagsläget två trygghets- 
boenden i Skara som förmedlas inom kooperativet Skara 
Äldrehem. 

SÄRSKILDA BOENDEN

I kommunen finns fem särskilda boenden för personer 
med mycket stora behov av vård och omsorg dygnet runt. 
Två av boenden ligger strax utanför Skara, Vallehemmet 
och Ardalagården i de mindre orterna Axvall och Ardala. 
De övriga Malmgården, Skarahemmet och Viktoriagården 
är mer centralt placerade i Skara. På samtliga boenden har 
man sin egen lägenhet med tillgång till gemensamhetsut-
rymmen som matsal och vardagsrum.

Standarden är överlag god även om den varierar bero- 
ende på när det byggdes och hur mycket som har under- 
hållits under åren samt låg standard på två av dom. Två 
boenden anses ha låg standard och det kommer fattas ett 
trettiotal platser för särskilt boende år 2040.

Riksdagen beslutade i juni 2018 om ett omformulerat 
övergripande folkhälsomål och en reviderad målstruktur 
för folkhälsopolitiken.

DEMOGRAFIUTVECKLING SKARA TOTALT

VÅRD, OMSORG, SÄRSKILDA BOENDE, SOCIALTJÄNST 
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ANTAL PLATSER NULÄGE 2020

FRAMTIDA BEHOV AV SÄRSKILDA BOENDEPLATSER FÖR ÄLDRE, EXKLUSIVE KORTTID



216      SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

NÄRINGSLIV, TURISM OCH MEDBORGARE

NATIONELLT MÅL FÖR FOLKHÄLSOPOLITIKEN

 Att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 

sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation.

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation.

Syftet är att skapa en långsiktig och förebyggande 
struktur för en jämlik hälsa i hela befolkningen och som 
underlättar folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer.

SVERIGES ÅTTA FOLKHÄLSOMÅL 

 Det tidiga livets villkor

   Kunskaper, kompetenser och utbildning

   Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

   Inkomster och försörjningsmöjligheter

   Boende och närmiljö

   Levnadsvanor

   Kontroll, inflytande och delaktighet

   En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Skara kommun tog under 2020 fram en folkhälsostrategi 
som gäller mellan 2021-2023. Folkhälsostrategin leder 
kommunens folkhälsoarbete genom kommunens folk- 
hälsoråd.

Det finns ett starkt samband mellan hög utbildningsnivå 
och god hälsa. Att ha en utbildning på gymnasienivå är 
centralt för individens hälsa. En god fysisk miljö i skolan 
som skapar trygghet, möjlighet till aktiva raster, och en 
god måltidsmiljö möjliggör hälsa för alla barn och unga.

Ett stort folkhälsoproblem är den psykiska ohälsan både 
bland barn, unga och vuxna.

Skog har konstaterad stor inverkan på människors väl- 
befinnande generellt i alla åldrar. Skog är nödvändig för 
återhämtning av alla målgrupper men främst för personer 
med bristande psykisk hälsa. De personer som behöver 
skogen mest har redan tillräckligt höga trösklar mentalt för 
att ta sig ut på promenad. Därför behöver den vardagliga 
skogen vara lättillgänglig och möjlig att nå utan bil.

Övervikt och fetma bland barn är vanligare i Skaraborg 
jämfört med övriga Västra Götaland. Det gör det betydel-
sefullt att arbeta för en miljö som inbjuder till vardagsrö-
relse och goda matvanor. Att gå och cykla främjar en god 
hälsa och möjliggör ett gott liv. Därför är goda förutsätt-
ningar för att kunna välja en hälsosam livsstil väsentligt.
Från och med den 1 januari 2020 är gäller FN:s konven-
tion om barns rättigheter som lag i Sverige. Barnkonven-
tionen som Sverige skrev under för 30 år sedan har nu 
lagstöd. Detta innebär ett förtydligande av att domstolar 
och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid av-
vägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i 
mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barn-
konventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. 
Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsba-
serat synsätt i all offentlig verksamhet.

FOLKHÄLSA
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Under avsnittet Teknisk försörjning beskrivs energi- 
försörjning, klimatanpassningar, föroreningar och  
andra faktorer med betydelse för mark- och vatten- 
användningen i kommunen.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH PLANERING

Under avsnittet Teknisk försörjning beskrivs energiförsörjning, klimatanpassningar,  
föroreningar och andra faktorer med betydelse för mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Planering av framtida mark- och vattenanvändning ska 
alltid ta hänsyn till säkerhet och förebyggande av skador. 
Enligt Plan- och bygglaggen, PBL, ska bebyggelse lokali- 
seras till mark som är lämplig för ändamålet. I vissa fall 
krävs att åtgärder görs för att reducera riskerna. Det kan 
exempelvis handla om särskilda krav på markanvändning, 
skyddsavstånd eller byggnadstekniska åtgärder. Kom-
munen ansvarar för att avgöra om mark är lämplig för 
bebyggelse eller annan markanvändning, och länsstyrelsen 
har tillsynsansvaret över den kommunala planeringen.

Skara kommun arbetar aktivt för att säkerställa en god 
beredskap för att hantera störningar i samhället. De risker 
och hot som diskuteras är plötsliga förändringar som 
bland annat elavbrott, översvämningar, värmeböljor och 
liknande påkänningar. Huvudinriktningen är att genom en 
framsynt samhällsplanering och helhetssyn i det vardagliga 
arbetet förebygga hot och risker samt lindra konsekvenser 
av störningar och olyckor.

ENERGIFÖRSÖRJNING AV VIND OCH SOL

VINDKRAFT

Vindkraftverk ger en ren och miljövänlig energi, men kan 
också orsaka olägenheter för människor och natur. Det 
behöver därför noga utredas var det är lämpligt respektive 
olämpligt att bygga vid varje enskilt objekt. Skara kommun 
har sedan 2007 en beslutad Vindkraftpolicy som anger att:

Områden väster och norr om linjemarkering i Vindbruks- 
kartan, har generellt sett goda förutsättningar för etable-
ring av vindkraftverk. Hänsyn måste i varje enskilt fall 
tas till andra intressen såsom landskapsbild, boende och 
bebyggelse, friluftsliv, försvarsintressen med mera.

Områden öster och söder om linjemarkering är gene-
rellt sett olämplig för etablering av vindkraftverk, både 

på grund av. den värdefulla miljön och då stora delar av 
området ger lägre vindenergi. Den angivna gränslinjen är 
Länsstyrelsens gräns för områden med vindenergi över 4 
000 kWh/m2 räknat per år och på 100 meters höjd.  
Gränsen visar vindenergins storlek, inte kommunens slut-
liga bedömning av gränsen mellan olämpliga och lämpliga 
områden. Gränsen behöver justeras med hänsyn till land-
skapsbild skyddsavstånd till bebyggelse och så vidare. 

Riktlinjerna är inte bindande för prövning. Ansvarig 
nämnd både får och ska avvika från riktlinjerna när det 
finns sakliga skäl. Inom MSA-områden (minimum safety 
altitude) är högsta tillåtna höjd för vindkraftverk 155 meter. 

SOLCELLSANLÄGGNINGAR

Solcellspaneler är en positiv utveckling inom energi och 
klimat. Solcellsparker kan dock komma i konflikt med 
andra miljömål och intentioner. Då mark ska användas 
till det den är mest lämpad för ska jordbruksmark i första 
hand användas för livsmedelsproduktion. Solcellsanlägg-
ningar hänvisas istället till tak på olika typer av byggnader 
eller som tak på parkeringsytor, så att platsen ges multi-
funktionella syften.

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som medför att människans påverkan på klimat-
systemet inte riskerar att bli farlig. Detta ska uppnås på ett 
sådant sätt att den biologiska mångfalden bevaras, livs-
medelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras.

Omställningen till ett klimatsmart samhälle anses vara 
en av vår tids största utmaningar. I december 2015 enades 
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världens länder i Paris om ett klimatavtal. Klimatavtalet är 
bindande och ska leda till att begränsa den globala medel-
temperaturökningen till högst två grader jämfört med den 
förindustriella nivån. Sveriges klimatpolitik är utformad så 
att den ska bidra till att koncentrationen av växthusgaser 
i atmosfären på lång sikt stabiliseras på högst 400 ppm 
(miljondelar koldioxidekvivalenter).

Klimatfrågorna är ett av de allmänna intressen som 
kommunen enligt plan- och bygglagen ska ta hänsyn till 
vid planläggning. För att minska klimatpåverkan gäller det 
att skapa närhet och integration mellan olika funktioner 
i samhället och vardagslivet. Det innebära att vi i Skara, 
Sverige och resten av världen behöver bygga smart och 
långsiktigt hållbart, med bebyggelse och infrastruktur som 
minskar transportbehoven samtidigt som kollektivtrafiken 
samt gång- och cykelstråken ökar. Att minska klimat- 
påverkan handlar dock inte enbart om att minska utsläppen 
av växthusgaser utan lika viktigt är att bibehålla och gärna 
öka naturens egen förmåga att ta upp koldioxid. Genom 
att anlägga träd och tätortsnära skogsområden, lummiga 
parker och dammar blir dessa områden naturligt kylda och 
energibehovet minskas.

KLIMATANPASSNING

SKYFALL

Klimatförändringar påverkar samhället negativt, bland annat 
genom att risken för översvämningar ökar i samband med 
skyfall. Detta innebär att högre krav behöver ställas på 
framtida planering för att klara skyfall och minska risken 
för översvämningar. Ju större andel hårdgjorda ytor, såsom 
vägar och hustak, som byggs desto mer vatten rinner av 
från marken istället för att infiltrera ner i jorden. Kommu-
nen är skyldig enligt svensk lag att ta ansvar för såväl fram-
tida bebyggelse som för befintlig. Länsstyrelsen granskar 
denna process såväl för detaljplan som i översiktsplan.

Skara kommun har låtit utföra en kartering av skyfall 
i Skara tätort och Ardala under 2020. Karteringen visar 
olika mönster i staden kopplat till skyfall. Med hjälp av 
skyfallsstudier har platser med översvämningsproblematik 
identifierats. Karteringen ger en uppfattning om var det 
är lämpligt och olämpligt med ny exploatering utifrån 
risken för översvämningar. Kartläggningen omfattar bland 
annat lågpunktskartering, som utgör grunden för över-
svämningskartering. Den innehåller även mer avancerade 
översvämningskartor som visar scenarion vid olika regn-
händelser. I regnhändelsen för ett 100-årsregn redovisas 
också vilken väg som skyfallslederna kommer ta och vilken 
riktning de har. Observationen är viktig för att i detaljplane- 
skedet ta fram åtgärder för markavrinningen.

I skyfallskarteringen redovisas även en strukturplan för 
Skaras främsta problemområden. Strukturplanen baseras 
på en analys som gjordes genom att studera riskfyllda 
skyfallsleder och översvämningsytor vid 100-årsregn. 
Analysen pekar ut 18 områden där det råder hög risk för 
översvämningar. Karteringen innehåller även 18 stycken 

åtgärdsförslag som kan implementeras i samband med 
exploatering.

FÖLJANDE RISKOMRÅDEN HAR PEKATS UT  
I SKYFALLSKARTERINGEN

 1. BROGÅRDEN 

Risk för översvämning vid samhällsviktig 

verksamhet, Skara vårdcentral.

2. DOMPROSTEGÅRDEN 

Lågpunkt i tomt- och gatumark. Risk för 

översvämning i bostadsområden.  

Betydande tillrinning.

3.  BRINKAGÄRDET 

Skyfallsled som rinner ytledes på vägar via 

tomt- och gatumark. Risk för översvämning i 

bostadsområden. Vägöversvämning orsakar 

dålig framkomlighet för utryckningsfordon.

4. MARIEBERG & HINDSBERG 

Skyfallsled som rinner ytledes på vägar via 

tomt- och gatumark. Rinnvägen går i en 

lågpunkt. Risk för översvämning i bostads- 

områden gällande såväl flerbostadshusen 

som enfamiljshus. Vägöversvämning orsakar 

dålig framkomlighet för utryckningsfordon.

5. SKARABORGSGATAN  

Risk för vägöversvämning och stående vatten 

p.g.a. lågpunkt. Vägöversvämning orsakar 

dålig framkomlighet för utryckningsfordon.

6. NYBOHOLM & JULA 

Lågpunkt i tomt- och gatumark. Risk för 

översvämning i bostadsområdet. Historiskt 

drabbat område vid skyfall. Instängt område 

med betydande avrinningsproblem. Även 

lågpunkt i lastkaj med betydande tillrinning 

(Julalagret).

7. E20 

Risk för kraftig till- och avrinning på E20.  

Oframkomlighet på huvudled.

8. E20 

Risk för kraftig till- och avrinning på E20.  

Oframkomlighet på huvudled.

9. E20 

Lågpunkt på gatu- och tomtmark.

10. STATIONSOMRÅDET 

Lågpunkt på gatu- och tomtmark. Förhindrar 

såväl utryckningsfordon som kollektivtrafik.
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11. SKARABERG 

Risk för översvämning i bostadsområde. 

Skyfallsled rinner ytledes på vägar via tomt- 

och gatumark. Rinnvägen går i en lågpunkt 

och vidare mot stadsdelen Planteringen som 

pekas ut som tänkbart utvecklingsområde.

12. HOSPITALGÅRDEN 

Risk för översvämning i industriområde 

(Scan) p.g.a. lågpunkt. Även Filipsdalsgatan 

översvämmas och riskerar att bli  

oframkomlig.

13. VÄG 49 

Lågpunkt i gatumark. Betydande tillrinning.

14. NORRA SKARA 

Risk för översvämning p.g.a. lågpunkt.  

Potentiellt utvecklingsområde.

15. UDDETORP 

Risk för översvämning p.g.a. lågpunkt.  

Potentiellt utvecklingsområde.

16. PLANTERINGEN  

Risk för översvämning p.g.a. lågpunkt och 

hög tillrinning från Skaraberg.  

Potentiellt utvecklingsområde.

17. VILAN 

Risk för översvämning p.g.a. Lågpunkt och 

hög tillrinning österifrån. Stort avrinnings-

område i öst som rinner mot tätorten.  

Potentiellt utvecklingsområde.

18. JÄRNVÄGSBRON 

Risk för översvämning på Skaraborgsga-

tan p.g.a. lågpunkt under bro. Historiskt 

översvämmad yta med kraftig tillrinning. 

Förhindrar trafikflöde.

VÄRMEBÖLJOR

I Sverige har värmeböljor varit ganska ovanliga jämfört 
med exempelvis i Sydeuropa. I och med klimatföränd-
ringar blir värmeböljor vanligare. Enligt beräkningar från 
SMHI kan extremt varma tillfällen, som hittills inträffat 
vart tjugonde år i genomsnitt, komma att inträffa vart 
tredje till femte år i slutet av detta århundrade. Värme- 
böljor kan medföra negativa effekter på en rad olika sek-
torer inom samhället. De har bland annat negativa effekter 
på människors hälsa och orsakar ökad dödlighet. Det gäller 
framförallt under de perioder när värmen är hög under 
hela dygnet. Äldre, kroniskt sjuka, små barn och gravida 
är de riskgrupper som drabbas värst. Möjligheten till att 
finna svalka i staden i form av skugga i parker, vattendrag 
och allmänt tillgängliga luftkonditionerade inomhusmiljöer 
samt hur människor bor är också viktiga faktorer som 
påverkar konsekvenserna av värmeböljor. Detta är också 

aspekt som den kommunala planeringen kan påverka.
I naturen riskerar värmeböljor att öka risken för vär-

mestress hos både växter och djur samtidigt som risken 
för torka och bränder ökar. Jord- och skogsbruksnäringen 
kan påverkas på flera sätt. Till exempel ökar riskerna för 
utbrott och spridning av skadeinsekter och smittsamma 
sjukdomar. Frysar och kylar kan prestera sämre eller  
haverera vilket resulterar i förstörda livsmedel.

Inom sektorn kommunalteknisk försörjning finns bland 
annat risker kopplat till elsystemets sårbarhet för värme, 
både vad gäller komponenter men även risken för över- 
belastning vid en värmebölja.

NYA TÄKTER

VATTENTÄKTER

En vattentäkt är den källa ifrån vilken man tar vatten 
för att göra dricksvatten. Enligt 11 kap. 5 § miljöbalken 
definieras en vattentäkt som bortledande av ytvatten eller 
grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller 
bevattning. Det vatten som ska bli dricksvatten kan komma 
från antingen sjöar och vattendrag eller från grundvatten 
som finns nere i marken eller i sprickzoner i berget.

Vattentäkter som producerar mer än 10 m3 vatten per 
dygn, försörjer fler än 50 personer samt dricksvatten i 
offentliga eller kommersiella anläggningar omfattas av 
Livsmedelsverkets kvalitetskrav (SLVFS 2001:30). För 
vattenprovtagning skall egenkontrollprogram finnas.  
Miljöbalken reglerar det skydd som gäller för vattentäkter.

Huvudkällan för det kommunala vattnet i Skara är 
Vättervattnet. Vid ett driftstopp kan konsekvenserna för 
samhället bli mycket allvarliga. Därför har kommunen en 
reservvattentäkt i Axvall, som snabbt kan kopplas in på 
distributionsnätet.

Axvall grundvattentäkt omfattas av ett vattenskydds-
område. Syftet med vattenskyddsområden är att ge 
vattenförekomster ett tillräckligt gott skydd för att säkra 
råvattentillgången ur ett långsiktigt perspektiv. Inom ett 
skyddsområde gäller särskilda regler, så kallade skydds- 
föreskrifter. Risker kopplat till vattentäkter kan vara till- 
fälliga utsläpp i samband med olyckshändelser samt  
kontinuerliga, diffusa och koncentrerade läckage.

BERGTÄKTER

Tillstånd att bryta eller utvinna naturgrus, morän, berg 
för kross och matjord söks hos Länsstyrelsen och kallas 
för täkttillstånd. I Skara finns två bergtäkter, Hallsberget 
bergtäkt som har ett tillstånd som sträcker sig till 2038 och 
Trestena bergtäkt som utökar sin verksamhet med ett nytt 
tillstånd som sträcker sig till 2035. Störningar som kan upp-
stå vid täkter är framförallt buller, vibrationer, luftstötsvå-
gor, damning.
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FÖRORENADE OMRÅDEN

Behovet av både bostäder och arbetsplatser i Skara ökar. 
Med ansatsen att förtäta redan utbyggda områden kom-
mer intresset för att exploatera förorenade områden att 
bli större. All exploatering måste vara hållbar. Miljö- och 
hälsorisker vid förorenade områden måste därför bedö-
mas ur både ett kort och långt tidsperspektiv. Kommunen 
måste också verka för att efterbehandlingsåtgärder vidtas i 
alla mark- och vattenområden som är så förorenade att de 
medför oacceptabla risker för hälsa, miljö eller naturresur-
ser. Miljöbalkens bestämmelser gäller alla slags områden, 
byggnader och anläggningar som är så förorenade att det 
finns risk för människors hälsa och miljö. I egenskap av 
fastighetsägare och verksamhetsutövare har kommunen i 
vissa fall även ett direkt ansvar för att åtgärda förorenad 
mark.

Information om förorenade områden identifieras och 
hanteras med hjälp av kommunens Miljö- och byggavdel-
ning. När detaljplaner och exploateringsärenden tas fram 
ansvarar planavdelningen för att utreda om markförhållan-
den är lämpliga för byggnation. Miljöavdelningen ansvarar 
för att inventera pågående verksamheter och är tillsyns-
myndighet för de flesta objekt i Skara kommun. Med tanke 
på att översvämningar förväntas bli vanligare utgör risken 
för läckage från förorenade områden ett hot, genererat av 
den höga grundvattenytan. Läckage av föroreningar kan 
vara hälsofarligt.

I Skara kommun finns ungefär 140 potentiellt förorenade 
områden upptagna i EBH-stödet, som är Länsstyrelsen 
register över potentiellt förorenade områden. Områdena 
klassas enligt följande:

  Riskklass 1: Mycket stor risk

  Riskklass 2: Måttlig/Stor risk

  Riskklass 3: Liten risk

  Riskklass 4: Mycket liten risk

I registret finns 1 objekt med riskklass 1, 22 objekt med 
riskklass 2, 43 objekt med riskklass 3 och 4 objekt med 
riskklass 4. Det finns 70 objekt som är oklassade.

I Skara kommun förekommer bergarten alunskiffer, 
särskillt vid platåberget Billingen. Alunskiffer innehåller 
olja och användes som bränsle vid förbränning av kalk 
vid förra sekelskiftet. Under en lång period kring förra se-
kelskiftet användes det för att bränna kalk, som användes 
som puts vid husbyggen samt som jordförbättringsmedel. 
Alunskiffern blir röd vid förbränning när järninnehållet 
oxiderar. Askan, som kallas rödfyr, lades i stora högar intill 
kalkbrotten. Rödfyrshögar betraktas som förorenad mark. 
Grävning och schaktning skall anmälas till kommunen.

År 2002 lät Miljö- och byggnadskontoret göra en inven-
tering av platser och områden som av olika skäl kan ha 
förorenats med miljöfarliga ämnen. Inventeringen kom-
pletterades och uppdaterades till viss del 2004. Invente-
ringen omfattar förorenade markområden från ett 20-tal 

branscher och verksamheter. Syftet var främst att identi-
fiera och kartlägga alla områden där förorenad mark kan 
finnas. Därefter riskklassades områdena.

DE EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDENA ÄR

  Gasverk

  Järnvägsområdet

  Gjuterier

  Avloppsreningsverk

  Tvätterier

  Ytbehandling

  Garverier

  Skjutbanor

  Rödfyrhögar

  Bryggerier

  Skrothandlare

  Bildemonteringsanläggningar

  Nedlagda bilvårdsanläggningar

  Nedlagda bensinstationer

  Sanerade bensinstationer

  Transformatorer och stolpupplag

  Deponier

  Övriga verksamheter

  områden med lite fakta

Inventeringen innehåller totalt 98 objekt.

När kommunen antar en detaljplan går den samtidigt i god 
för att den markanvändning som pekas ut i planen också 
är lämpligt. Det är kommunens ansvar att en eventuell 
föroreningssituation utreds i tillräcklig omfattning. Det är 
i första hand den som har orsakat föroreningen som skall 
bära kostnaden för undersökning och efterbehandling, i 
andra hand fastighetsägaren.

I detaljplaneprocessen måste de förorenade områdena 
utredas och vid bygglov måste hänsyn tas till om platsen 
som ska bebyggas kan vara förorenade. Särskilt viktigt är 
det att uppmärksamma föroreningar inom områden som 
ska bebyggas eller där markanvändningen på annat sätt ska 
ändras i framtiden. Efterbehandlings frågor bör vara en 
naturlig del vid all planering/bygglovshandläggning.

Det finns många fördelar med att samordna processerna 
för efterbehandling enligt miljöbalken och i den fysiska 
planeringen. När föroreningsfrågan kan uppmärksammas 
tidigt i den fysiska planeringen kan mycket tid vinnas genom 
att inledande skeden av efterbehandlingsprocessen då kan 
löpa parallellt med planarbetet.
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På flera platser i kommunen har avfall deponerats, 
14 deponier har genom inventering lokaliserats. Det är 
industrideponier, kommunala avfallsdeponier och ett 
flertal gårdstippar. Avfallet består bland annat av organiskt 
material som när det bryts ned bildar metangas, vilken är 
explosiv och kan under vissa omständigheter utgöra en 
risk för människors hälsa och säkerhet.

MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER

Miljöfarliga verksamheter är verksamheter där användning 
av mark, byggnader eller anläggningar kan ge upphov 
till utsläpp till mark, luft eller vatten eller medföra andra 
störningar för människor eller miljö. Det kan röra sig om 
tex buller, lukt och transporter.

MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER ÄR INDELADE I 

 A-VERKSAMHETER  

kräver tillstånd från mark- och miljödom- 

stolen att anlägga eller driva verksamheten.

B-VERKSAMHETER  

ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga 

eller driva verksamheten

C-VERKSAMHETER  

ska anmäla anläggande eller drift av verk-

samheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden 

i kommunen.

U-VERKSAMHETER 

- där finns inte krav på varken anmälan eller 

tillstånd men de ska ändå följa kraven i 

miljöbalken

I Skara finns tex produktionsindustrier, jordbruksföretag 
och bergtäkter som exempel på miljöfarlig verksamhet i 
miljöbalkens mening. Det finns inga A-verksamheter men 
11 så kallade B-verksamheter.

Rödjorna 29 kap Avfall Härlings-

torp 4:1

IAC Group AB 13 kap Gummi- 

och plastvaror

Pagen 4

JK Grus 4 kap. Utvinning, 

brytning och 

bearbetbninbg av 

berg

Trestena 

11:4

Ölanda Säteri 

AB

2 kap. Jordbruk Ölanda 24

Halla Mink AB 2 kap. Jordbruk Entorp 1:14

Håkans Mink 

AB

2 kap. Jordbruk Marum 

13:4

Svevia AB 

(Hallsberget)

4 kap. Utvinning, 

brytning och 

bearbetning av 

berg

Blombacka 

1:5
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Raggårdens 

Kyckling AB / 

Kålltorp IED

2 kap. Jordbruk Kålltorp 2:1

HK Scan 

Sweden AB 

Skara IED

5 kap. Livsmedel 

och foder

Oxen 24

Skara Energi 

AB,  

Skara avlopps-

reningsverk

28 kap. Rening av 

avloppsvatten

Horshaga 

1:9

Stena Recycling 

AB

29 kap. Avfall Lien 6

Djurhållning kan innebära konflikter med omgivande 
bostadsbebyggelse. Påverkan på omgivning kan ske i form 
av olägenheter så som dammbildning, buller, lukt, flugor, 
starka strålkastare kring ridbanor och hälsopåverkan, 
emepelvis risk för allergenspridning från hästhållning. 
Dessa förhållanden ska beaktas och om möjligt begränsa 
påverkan så att oacceptabel påverkan för omgivningen 
inte uppstår. På landsbygden bör djurhållning och dess 
omgivningspåverkan i högre grad vara acceptabel än i  
miljöer där sådan normalt inte förekommer. Verksamhet-
ens art och omfattning måste beaktas.

I Skara finns det 3 aktiva skjutbanor dessa räknas också 
till miljöstörande verksamhet. Banorna ger förutsättningar 
för en viktig fritidsverksamhet och ger kommunens jägare 
möjlighet att behålla och förbättra den skjutskicklighet 
som krävs av dem.

I Skara kommun finns flera logistikföretag som står för 
ett stort antal transporter, även E20 bidrar till ett stort 
flöde av transporter genom kommunen. Transporter ger 
miljöpåverkan i form av buller, luftföroreningar och risk 
för utsläpp vid olyckor.

Skara kommun har två fjärrvärmeverk, Värmeverket vid 
Harven och Uddetorp. Påverkan på miljön sker främst av 
utsläpp till luft och vatten samt buller från transporter och 
hantering av fasta bränslen.

DIGITAL INFRASTRUKTUR

En väl fungerande och utbyggd digital infrastruktur är en 
viktig förutsättning för samhällsutvecklingen. Det skapar 
goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveck-
ling, sysselsättning, forskning och innovationer, vård och 
omsorg, miljö och klimat, utbildning och kompetensför-
sörjning samt social delaktighet.

Digitala tjänster är redan idag ett stark inslag i den 
enskildes liv, samhällets välfärdstjänster och företagens 
verksamheter. Digitala tjänster är nödvändiga för att kom-
munen ska klara sitt välfärdsuppdrag och skapa en effektiv 
verksamhet. En digital utbyggd infrastruktur är också 
viktig för landsbygden då det ger möjlighet för fler att 
driva företag och arbeta hemifrån. Det ökar förutsättning-

ar för att fler kan bo på landsbygden och för ett levande 
föreningsliv.

2020 har 96% av hushåll och företag inom kommunen 
tillgång till bredband med 100 Mbit/s.
Den nationella bredbandsstrategin har som mål att 2025 
ska 98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s 
i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha 
tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha till-
gång till minst 30 Mbit/s.

SAMHÄLLSVIKTIGA FUNKTIONER  
OCH BYGGNADER

DRICKSVATTEN

Skara Energi är huvudman för vatten och avlopp i Skara 
kommun och ansvarar med det för dricksvattenförsörj-
ningen inom det verksamhetsområde som kommun- 
fullmäktige beslutar om.

Skara kommuns dricksvattennät är cirka 145 km långt. 
Utöver det kommunala nätet finns också vattenföreningar 
som har sina egna nät men med vatten via det kommunala 
nätet.

Inom verksamhetsområdena för Skara, Ardala, Axvall, 
Varnhem, Eggby samt Ljungstorp distribueras vatten från 
Vättern, via Skaraborgsvatten, till hushåll och industrier. I 
kommunen finns cirka 3 400 vattenmätare och totalt leve-
reras omkring 1,6 miljoner m3vatten varje år till abonnen-
ter. Skara har ett vattentorn som rymmer lite mer än en 
dygnsförbrukning.

Kopplat till dricksvattenförsörjningen finns en reserv-
vattentäkt med tillhörande vattenskyddsområde i Axvall, 
denna reservvattentäkt kan klara cirka 70 procent av 
dricksvattenbehovet inom Skara Energis distributionsnät.

Möjligheten att ordna reservvatten, för både kortare och 
längre perioder, har stor betydelse för en säker försörjning. 
Reservvattentäkten i Axvall syftar till att förse kommunen 
med vatten om leveransen från Skaraborgsvatten tillfälligt 
upphör. Reservvattentäkten har förhöjda halter av järn och 
mangan.

Kommunerna behöver prioritera områden med vatten-
förekomster vid sin tillsyn av verksamheter och förorena-
de områden. Dessa områden kan ha negativ inverkan på  
vattenmiljön och inte uppnå eller riskerar att inte uppnå 
god ekologisk eller kemisk status. 

Tillgången på vatten från Vättern är inte begränsad 
men om efterfrågan är hög kan det bli brist på vatten till 
invånarna på grund av begränsad kapacitet i ledningar och 
vattenverk. Skara kommun har inga införda begränsningar 
rörande vattenanvändning, men att använda vatten spar-
samt är ändå av betydelse, inte minst vid låga dag- 
vattennivåer. 
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SPILLVATTEN

Kopplat till verksamhetsområdet för dricksvatten finns 
även kommunalt spillvatten. Spillvattennätet i Skara är  
cirka 130 km långt och har 17 pumpstationer. Allt  
spillvatten transporteras via ledningsnätet till Horshaga 
avloppsreningsverk. Gamla avloppsreningsverk har byggts 
om till pumpstationer med överföringsledningar.  

KOMMUNALT AVLOPP

Rening av avloppsvatten i Skara kommun sker på Hors-
haga avloppsreningsverk innan det släpps ut i Dofsan och 
sedan vidare ut i Flian. Reningsprocessen på Horshaga 
sker i de tre stegen mekanisk rening, biologisk rening och 
kemisk rening. Verksamhetsområden för avloppslednings-
nätet finns i Skara, Ardala, Axvall, Varnhem, Eggby samt 
Ljungstorp.

ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Fastigheter utanför kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp(VA) ska ha en godkänd avloppslösning. 
I Skara kommun finns ungefär 1000 enskilda avloppsan-
läggningar. Sedan 2019 har ca 700 enskilda avlopp blivit 
anslutna till det kommunala reningsverket i Skara via olika 
former av sammanslutningar . Sammanslutningar som är 

kopplade till reningsverket finns i områdena Skärv, Öglunda,  
Istrum, Överbo, Storekullen, Norra Lundby, Härlun-
da, Vinköl, Händene-Tveta, Skånings-Åsaka. Det pågår 
utveckling av befintliga och nya sammanslutningar för att 
kunna ansluta fler fastigheter.

Enligt miljöbalken 9 kap är utsläpp av avloppsvatten att 
räkna som miljöfarlig verksamhet. Många av de kvarvaran-
de enskilda avloppsanläggningarna i kommunen är gamla 
och av skiftande kvalitet. För att skydda enskilda dricksvatten- 
täkter och motverka övergödning av sjöar och vattendrag 
har kommunens Miljö- och byggnadsnämnd påbörjat 
inventering av enskilda avlopp i kommunen. Syftet är att 
samtliga avloppsanläggningar ska uppfylla lagstiftnings 
krav på rening. I de fall där miljön är extra känslig för ut-
släpp av bakterier och näringsämnen kan miljö- och bygg-
nadsnämnden besluta om att hög skyddsnivå för rening 
ska gälla. Bedömningen görs i det enskilda fallet.

DAGVATTEN

Under 2020 togs en skyfallskartering fram för kommunen. 
. Den utgör en underlag till Skaras översiktsplan 2040. 
Skyfallskarteringen visar översvämningsområden som kan 
uppstå vid extrema skyfall och fungerar därmed som stöd 
för att undvika att ny bebyggelse hamnar i översvämnings-
lägen. Vidare presenterar den även skyfallsleder, det vill 

FÖRORENADE OMRÅDEN OCH POTENTIELLT FÖRORENADE OMRÅDEN
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säga regn- och smältvatten som inte tränger ned i jorden 
och som på ett oönskat sätt rinner ytledes på marken. 
Skyfallskarteringen innehåller även en handlingsplan med 
förslag till hur riskområden ska hanteras.

Kommunen antog även 2021 en ny dagvattenpolicy 
som ligger till grund för hur kommunen ska arbeta med 
dagvattenfrågor vid planering, byggande och driftskede. 
Avsikten med policyn är bland annat att minimera och få 
till en hållbar hantering av dagvatten i kommunen.

Dagvattennätet inom Skara kommuns verksamhets- 
område är cirka 85 km långt. Detta syftar till att leda bort 
nederbörd till recipient. Ledningsnätet är dimensionerat 
för en viss regnmängd.  Vid intensiva regn blir lednings- 
nätet fullt och vatten behöver ledas bort ovan mark. Vatten 
i ledningsnätet är Skara Energis ansvar som huvudman 
för vatten och avlopp. Regnmängder som beräknas uppstå 
mer sällan än var 10:e år är Skara kommuns ansvar. Skara 
Energi har gjort en kapacitetsutredning för ledningsnä-
tet. Skara kommun har gjort en översvämningsanalys för 
kommunen.

Hanteringen av dagvatten fördelat mellan olika aktörer 
finns beskrivet i en dagvattenpolicy med riktlinjer för dag-
vattenhantering i Skara kommun.

Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningsnät förnyas 
kontinuerligt utifrån underhållsplan hos Skara Energi.

Nya områden ansluts utifrån hur kommunen växer och 
vilka nya verksamhetsområden som beslutas om. För 
en stabil utbyggnad av VA bör områden bebyggas som 
knyter an till befintliga ledningsnät och där spillvatten-
ledningar kan byggas med självfall mot befintligt system 
eller nyanlagda pumpstationer. För ett robust system inom 
verksamhetsområdet bör områden där självfall kan byggas 
prioriteras. Besvärlig terräng försvårar VA-systemets funk-
tion och bör undvikas.

I nya områden som byggs ska ledningsståk upprättas för 
att trygga VA-installationer såväl inom som till området.

UTVECKLING

Ur ett VA-perspektiv rekommenderas den framtida be-
byggelseutveckling i största möjliga mån ske i tätorter eller 
i närheten av befintlig bebyggelse. Detta främst då det 
kan finnas vissa svårigheter med att dra nya ledningar till 
mer avskilda områden. Däremot är det fullt möjligt att på 
många platser på landsbygden får tillgång till kommunalt 
vatten och avlopp, vilket är fördelaktigt ur flera aspekter, 
inte minst ur miljöaspekt. De som inte är anslutna till 
VA-nätet har istället enskilda avlopp, vars rening ofta är 
otillräcklig. Orenat avloppsvatten har inte bara lett till 
övergödning av våra vatten utan även bidragit till repro-
duktionssvårigheter hos fisk. Då Skara kommuns renings-
verk har en god reningsprocess minimeras denna risk för 
negativ miljöpåverkan. En annan fördel är att kommunalt 
vatten och avlopp innebär en trygghet för individen då 
vatten finns tillgängligt trots exempelvis periodvis torka.

På vissa platser i kommunen förekommer berg i dag, 

vilket skulle kunna vara en försvårande faktor sett till möj-
ligheten att anlägga nya ledningar. Där krävs det därför 
grundliga undersökningar av marken innan ledningar kan 
dras fram.

Exploatering i form av ca 20 nya fastigheter i LIS- 
områden skulle kunna bli något mer kostsamt än för 
de som redan är påkopplade till kommunalt vatten och 
avlopp. Boende i LIS-områden kan komma att få särtaxa, 
vilket förekommit på andra avlägsna platser i kommunen.

BULLER

BULLER OCH VIBRATIONER

Buller definieras som oönskat ljud och kan orsaka trötthet, 
stress, sömnstörningar och högt blodtryck. Bullerutsatta 
lekmiljöer och uteplatser hämmar språkinlärning hos barn 
och minskar möjligheten för äldre och andra med nedsatt 
hörsel att föra samtal. I den fysiska planeringen är det av 
stor vikt att bevaka att bullernivåer blir godtagbara vid 
nybyggnationer och anläggning av trafikstråk med mera.

Vid planering och nybyggnation av bostadsbebyggelse 
ska de riktvärden som anges i Förordning om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) alltid tillämpas. 
Bestämmelserna i förordningens 3-8 §§ ska tillämpas vid 
bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet 
för människors hälsa i 2 kap. 6 a § Plan- och bygg- 
lagen (2010:900) är uppfyllt vid planläggning, i ärenden 
om bygglov och i ärenden om förhandsbesked. I denna 
förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostads-
byggnader. För biltrafik kan lägre hastighetsbegränsningar 
bidra till en bättre ljudmiljö om bullernivåerna är höga. 
Även åtgärder för att lägga om trafik till mindre störande 

DAGVATTEN I BOSTADSOMRÅDET SÖRSKOGEN NORRA
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stråk kan bidra till bättre ljudnivåer. Om buller från statliga 
vägar och järnvägar överskrider antagna riktvärden har 
Trafikverket skyldighet att vidta ljuddämpande åtgärder.
När det gäller bullerutredningarna från nuvarande skjut-
banor och från skjutfältet bör man i varje enskilt fall där 
förändringar i markanvändningen aktualiseras kunna 
överväga i vilken utsträckning bullersituationen ska påver-
ka prövningen. Exempelvis bör bebyggelsens läge, dess 
omfattning och användningssätt samt inte minst framtida 
sannolika antal och tidpunkter för skjutningar, vägas in. 
De allmänna råden NFS 2005:15 för buller från skjutbanor 
är en utgångspunkt men utgör inget förbud i sig och de 
innehåller inga överväganden om vilken omfattning skjut-
ning ska ha för att beaktas.

MARKRADON

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt i 
marken och förekommer även i vissa byggnadsmaterial. 
Radongasen kan bland annat ta sig in i hus genom otät-
heter i grunden eller via dricksvattnet. Människor får i sig 
radon genom inandningsluften, vilket på längre sikt kan 
orsaka lungcancer.

Radongasen mäts i enheten becquerel (Bq). Riktvärdet 
för radongashalt i bostäder är 200 Bq/m3 (Bequerel per 
kubikmeter) inomhusluft. Enligt riksdagens miljökvalitets-
mål ”God bebyggd miljö” ska alla bostäder klara riktvärdet 
för radongashalt på 200 Bq/m3 senast år 2020.

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING

Elektromagnetiska fält från kraftledningar och transforma-
torstationer kan utgöra en hälsorisk för människor. An- 
svariga myndigheter i Sverige kan inte utesluta hälso- 
effekter från magnetfält på lång sikt och har därför valt 
att rekommendera en viss försiktighet. Följande rekom-
mendationer för samhällsplanering och byggande anges av 
myndigheterna, under förutsättning att det kan genom- 
föras till rimliga kostnader.

LUFTFÖRORENINGAR

Det är i synnerhet känsliga grupper som barn, gamla och 
personer med i luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar som på-
verkas negativt av luftföroreningar. Vägtrafiken är en vik-
tig källa till olika luftföroreningar i många tätorter. Bilav-
gaser innehåller bland annat partiklar, kvävedioxid och 
organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära 
ozon bildas. Vägtrafiken leder även till utsläpp av s.k. slita-
gepartiklar. Slitagepartiklar är små små partiklar som slits 
upp från vägbanan vid användning av framför allt dubb-
däck. I många tätorter orsakar även vedeldning att luftkva-
litén försämras lokalt. Alla svenska kommuner är enligt lag 
skyldiga att kontrollera att miljökvalitetsnormerna (MKN) 
uppfylls och mäta luftkvaliteten på de platser där det kan 

finnas risk att MKN inte uppnås. Skara kommun är med 
i luftvårdsförbundet Luft i Väst som ombesörjer att luft-
mätningar sker för medlemsorganisationerna.

ÅTERVINNING OCH AVFALL

I Sverige är vi i allmänhet ganska bra på att källsortera och 
återvinna material, energi och näring ur avfallet. Men vi 
kan nå ännu längre genom att arbeta med att förebygga 
uppkomsten av avfall och i större utsträckning se avfalls-
materialet som resurser. 

AVFALLSTRAPPAN, SOM BYGGER PÅ EU:S RAMDIREKTIV 
FÖR AVFALLSHANTERING, ANGER ATT:

1. Prioritera att minska avfallet, det innebär att vi ska kon-

sumera mindre till att börja med. Att låna ett verktyg istället 

för att köpa ett nytt är ett exempel.

2. Återanvända genom att du till exempel skänker bort dina 

kläder som du inte längre behöver. En sak du vill bli av med 

kan användas i ett annat syfte eller av någon annan.

3. Återvinna så att materialet sorteras för att bli en ny vara 

eller produkt, en gammal burk som pantas blir en ny burk.

4. Om materialet inte längre kan återvinnas ska det använ-

das för att utvinna energi, avfallet omvandlas då till el och 

värme.

5. Deponi är det minst önskvärda alternativet och därför det 

sista i avfallstrappan där avfallet slängs på en soptipp.

AVFALLSTRAPPAN. 
ILLUSTRATION:SOPOR.NU
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I Skara kommun finns en större återvinningscentral, 
Rödjorna. I alla kommunens tätorter finns dessutom 
återvinningsstationer. Skara kommun samarbetar med 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) som ansvarar för 
hanteringen av hushållsavfall i kommunen.

MATERIAL SOM KAN SORTERAS PÅ ÅTERVINNINGS- 
STATIONER  I SKARA KOMMUN

Badet Ardala Glas, kartong, metall, plast,  

tidningar, batterier

Coop Forum, 

Smedtorps- 

gatan 6

Skara Glas, kartong, metall, plast, 

tidningar

Eggby, 

Holmavägen

Eggby Glas, kartong, metall, plast,  

tidningar, batterier

ICA Hästen, 

Bangatan 5

Axvall Glas, kartong, metall, plast,  

tidningar, batterier

ICA Munken Skara Glas

Lokstallet,  

Vallgatan

Skara Glas, kartong, metall, plast,  

tidningar, batterier

OK/Q8, 

Skaraborgs- 

gatan 70

Skara Glas, kartong, metall, plast,  

tidningar

P-plats  

Katedralskolan

Skara Glas, kartong, metall, plast,  

tidningar, batterier

P-plats skolan Varn-

hem

Glas, kartong, metall, plast,  

tidningar, batterier

Rödjorna, ÅVC Skara Glas, kartong, metall, plast,  

tidningar, batterier

Skaravallen 

P-plats, 

Hindsbogatan

Skara Glas, kartong, metall, plast,  

tidningar, batterier

Willys  

parkering, 

Marumsgatan

Skara Glas, kartong, metall, plast,  

tidningar, 

ALLA  ÅTERVINNNGSSTATION:ER I SKARA KOMMUN

FÖRSLAG TILL PLACERING AV NY ÅTERVINNINGSCENTRAL
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Avfall från privatpersoner och företag hanteras på Åter-
vinningcentralen (ÅVC) Rödjan. Denna finns strax väster 
om Axvall. Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kom-
munalförbund med ansvar för insamling och behandling 
av hushållsavfall samt information, regelskrivning och  
planering av hushållsavfallets omhändertagande. Skara 
anslöts till AÖS 2014 . Målgruppen för avfallshanteringen 
är både privatpersoner samt företagare.

Privatpersoner lämnar avfall gratis och företag betalar i 
vikt. För ris och trädgårdsavfall finns 17 containrar ut- 
placerade i tätorterna som en extra service för allmänhet-
en.

För att förbättra tillgängligheten planerar AÖS att flytta 
den del av verksamheten som riktar sig mot hushåll, till en 
mer central plats närmare Skara tätort medan företags- 
delen blir kvar på Rödjan. Den nya återvinningscentralen 
för hushållsåtervinning behöver vara minst 2 ha. Munka-
torp har valts ut som ett lämpligt område för ny etablering. 
Se lila markering nedan.

Flytten kommer också medföra att behovet av de exter-
na containrarna för trädgårdsavfall kommer att minska.

RAS OCH SKRED

Skred är en sammanhängande jordmassa som försätts i 
rörelse. Skred förekommer i silt- och lerjordar. Skred kan 
även inträffa i siltiga eller leriga moräner om moränen är 
vattenmättad. Vid ett ras däremot rör sig stenar, block, 
grus- och sandpartiklar fritt. Ras sker i bergväggar samt i 
grus- och sandbranter. Gemensamt för skred och ras är att 
de kan inträffa utan förvarning.

Klimatet, landhöjning och mänskliga ingrepp i naturen 
kan påverka markens stabilitet. Under årens lopp kan 
därför mark som är säker bli osäker. Viss risk för jordskred 
kan finnas i lerslänter, inom områden som vid den se-
naste istiden legat under havsytan. Marken där pressades 
inte ihop lika hårt som den mark som legat direkt under 
inlandsisen, och kan därför vara instabilare.

Enligt skyfallskarteringen som tagits fram är det stads-
delen Hindsbo och delar av Drysan som utgör risk för ras 
och skred i Skara tätort. 

SGU har utfört en kartering över spår av inträffade 
jordskred. Tillsammans med jordartskartor och höjddata 
kan informationen användas för en översiktlig bedömning 
av skredkänslighet och markstabilitet. I kommunen finns 
fyra spår av jordskred enligt SGU:s kartläggning.

BILD FRÅN SKYFALLSKARTERING.
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TRANSPORT OCH INFRASTRUKTUR

Under avsnittet Transport och infrastruktur finns information om 
transportinfrastruktur som innefattar såväl godstrafik som persontrafik.
Trafikplanering ska främja att trafiksystemets tillväxt sker i en hållbar 
riktning med syftet att uppnå de transportpolitiska målen.
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TRANSPORT OCH INFRASTRUKTUR

Transportinfrastruktur innefattar såväl godstrafik som persontrafik.  
Trafikplanering ska främja att trafiksystemets tillväxt sker i en hållbar riktning  

med syftet att uppnå de transportpolitiska målen.

Kraven på snabbare och mer energieffektiva transport- 
lösningar både för personer och gods ökar. För att lösa det 
krävs en ökad mobilitet med hjälp av integrerade trans-
portsätt, effektiva bytespunkter, fungerande informations- 
och betalsystem, enkelhet och fysisk bekvämlighet.

En väl utbyggd infrastruktur är avgörande för den  
lokala, regionala och nationella utvecklingen. Det är kom-
munens ansvar att prioritera och samordna infrastruktur- 
utbyggnaden med bebyggelseutvecklingen och lokalise-
ringen av samhällsservice, näringsverksamhet och bo- 
städer. Utvecklingen av ett hållbart transportsystem  
innebär att biltrafikens andel av transportarbetet måste 
minska till fördel för gång-, cykel- och kollektivtrafik.  
I första hand ska det möjliggöras i tätorterna och till  
viktiga målpunkter i kommunen och närområdet. Över-
siktsplanens övergripande princip är att stärka kommuni-
kationsmöjligheterna till redan bebyggda områden och att 
placera ny bebyggelse längs stråk med utbyggd infrastruktur.

Ett bra trafiksystem uppnås genom att alla trafikanters 
behov av kommunikation och transport tillgodoses. 
Kommunens trafiksystem är en del av det regionala och 
nationella transportsystemet som kräver samverkan med 
Trafikverket och andra aktörer för att hitta gemensamma 
lösningar som ger upphov till synergieffekter på kort och 
lång sikt.

En sammanhängande och väl fungerande transport- 
infrastruktur är en förutsättningar i planeringen av ett  
hållbart samhälle. Resultatet av åtgärder i trafiksystemet 
ska vara att alla trafikanter ska känna sig trygga när de 
vistas i trafiken. Ett anpassat transportsystem där aspekter 
som trafiksäkerhet, god framkomlighet och ett miljö- 
tänkande beaktas blir nyckel till ett samhälle som strävar 
efter en hållbar tillväxt.

KOLLEKTIVTRAFIK

KOLLEKTIVTRAFIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Kollektivtrafiken i Skara kommun sköts av Västra Göta-
landsregionen som är kollektivtrafikmyndighet sedan 2012, 
samt ensam ägare av Västtrafik AB. Skara kommun verkar 
i samrådsorganet Skaraborgs delregionala kollektivtra-
fikråd, för att tillvarata kommunens intressen i kollektiv-
trafikfrågor. Kollektivtrafikmyndigheten bestämmer hur 
kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för 
att det ska ge så stor effekt som möjligt, kopplat till målen 
i trafikförsörjningsprogrammet. Västtrafik planerar och 

upphandlar den skattesubventionerade kollektivtrafiken i 
Västra Götaland, på uppdrag av Västra Götalands- 
regionen.

Det finns idag 12 busslinjer som trafikerar i och genom 
Skara kommun, utöver det finns anropstyrd trafik för att 
utöka kollektivtrafikutbudet på landsbygden och ge högre 
servicenivå i Skara tätort.

Genom Skara kommun går riksväg 49 som är ett prio-
riterat stråk i regionens trafikförsörjningsprogram. Det är 
ett av regionens fyra storregionala busstråk vilka har samma 
funktion som tågstråken med tydligt fokus på restider, 
hållplatser och komfort. Vilket ger Skara kopplingar med 
expressbusstrafik till såväl Skövde och Lidköping som 
Trollhättan.

Busstrafiken når även Götene, Falköping och Vara med 
pendlingsavstånd på runt en halvtimme.

Inom Skara tätort trafikerar även två stadsbusslinjer. 
Utöver Skara tätort är kollektivtrafiken välförsörjd med  
regionbusslinjer genom tätorterna Axvall och Varnhem 
som ligger nära riksväg 49. Tätorterna Ardala och Eggby 
har ett glesare kollektivtrafikutbud. Kommunen har senaste 
åren byggt och förbättrat standarden vid Skara busstation 
och flera andra hållplatser med funktioner för handel, 
dagverksamhet och i anslutning till vårdcentral.

GÅNG OCH CYKEL

Cykeln som transportmedel är det överlägset mest mil-
jövänliga och hälsosamma transportmedlet både för den 
som cyklar och de som passeras. Orsken är obefintligt 
koldioxidutsläpp, inget motorbuller, ökad hälsa och ökad 
självständighet. Även om en bil eller buss skulle drivs av 
luft är den fortfarande hård, snabb och skapar därmed 
upplevd eller reell otrygghet bland promenerande vid 
sidan om vägen. Motordrivna fordon utgör mer buller 
och vägslitage än en cykel. Så länge bilar och bussar finns 
på vägarna kommer barns rörelsefrihet i trafikrummet att 
begränsas kraftigt. Att öka andelen som väljer cykeln i tra-
fiken har därför inte endast med koldioxidutsläpp att göra 
utan kopplas lika mycket till olycksrisk och hälsopåverkan 
för de som bilarna passerar. En stad vars trafik utgör mer 
cyklar än bilar blir tystare vilket minskar stressnivåerna 
hos människor. Djur och främst fåglar hör varandras 
lockbeten vilket gynnar deras reproduktion, och farliga 
mikropartiklar från asfalt och bildäck minskar från inand-
ningsluften. Vi har alltså mycket att tjäna på att både barn, 
ungdomar och vuxna väljer att ta cykeln istället för bil.
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IDENTIFIERADE STRÄCKOR I BEHOV AV FÖRBÄTTRAD 
TRYGG CYKELPENDLING UTANFÖR TÄTORT: 

A. Stenumsvägen/gamla Falköpingsvägen till 

Härlunda (längs med 184)

B. Händene - Skara (längs med väg 49)

C. Längs Skärvavägen mellan Eggby  

och väg 49

D. Mellan Härlunda till Trandansen

E. Längs Skara-Lundsbrunns järnväg från 

Tveta till Myråsen

F. Raksträckan mellan Stenum och Skara

G. Cykelanslutning mellan Lidköping - Skara

H. Utred cykelväg mellan Lundsbrunn – Skara 

Sommarland

Cykelväg ”fågelvägen” mellan Skara och Lundsbrunn 
längs med museijärnvägen. Mål A, B, C, D, E, G i cykel-
strategin.Mellan Lundsbrunn och Götene finns cykelväg 
på den gamla järnvägsbanken. Söder om Lundsbrunn 
finns järnvägen kvar så därför kan inte järnvägsbanken 
användas. Däremot kan upplevelsen och turism- 
infrastrukturen komplettera museijärnvägen med en  
cykelbana parallellt med järnvägen som ett hållbart färdsätt 
mellan besöksmålen (jämför att cykla längs Göta Kanal). 
Avståndet mellan Skara och Lundsbrunn är nio km vilket  
är en rimlig sträcka även för arbetspendling med cykel.

HÄRLUNDA 640 METER

STRÄCKAN F I UTREDNINGEN FÖR HORNBORGASJÖN ÄR HÖGT PRIORITERAD. 
FRÅN RAPPORTEN KOUCEY PARTNER. NEDAN: HÄNDENE-SKARA
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VÄGINFRASTRUKTUR

Det allmänna vägnätet utgörs av nationella, regionala och 
allmänna vägar. Utöver det finns det också kommunala 
och enskilda vägar. En väl fungerande infrastruktur med 
starka stråk såväl inom Skaraborg som kopplingen mot 
våra angränsande regioner och övriga Sverige bidrar till 
en stark regional utveckling för de som bor, arbetar eller 
bedriver  verksamhet i området.

Även det mindre vägnätet är av stor betydelse för en 
livskraftig och levande landsbygd.

Skara kommun med sitt gynnsamma geografiska läge 
ligger som ett nav mitt i Skaraborg i skärningspunkten 
mellan E20 och Skaraborgs starkaste och viktigaste till-
växtstråk riksväg 49 och väg 184.

E20 är en nationell väg av riksintresse. Det är också en 
TEN-väg, (Trans European Network), det vill säga ett euro-
peiskt transportnätverk, som utgör en direktkoppling till 
Göteborg och Stockholm.

Riksväg 49 ingår i stråk 5 som utgör det starkaste stråket 
för arbets- och studiependling i Skaraborg. Stråken är 
utpekade av Västra Götalandsregionen. Skaraborgs  
kommunalförbunds strukturbild tydliggör ytterligare  
stråkets betydelse för den regionala utvecklingen.  
Satsningarna på riksväg 49 och E20  är avgörande för 
möjligheten att Skaraborg ska bli ett lokalt arbetsmark-
nadsområde. Även väg 184 är en viktig länk främst för 
godstransporter till Skaraborgs Logistik center vid dry-
porten (torrhamnen) vid Marjarp i Falköping, men också 
vidare mot Jönköping.

Skaraborgs kommunalförbund utgör en samverkans-
plattform för det gemensamma delregionala utvecklings-
arbetet i Skaraborgs 15 kommuner. Infrastruktur och 
kommunikationer är ett av de fem fokusområden som 
omfattas av samarbetet. Härigenom sker samverkan och 
prioritering av väg- och järnvägsinfrastrukturplanering för 
de regionala och nationella transportinfrastruktur- 
planerna, ett aktivt påverkansarbete för Skaraborgs behov 
av transportinfrastruktursatsningar och kollektivtrafikens 
utveckling i Skaraborg.

FUNKTIONELLT PRIORITERAT VÄGNÄT

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar 
som är viktigast för tillgänglighet ur ett nationellt och 
regionalt perspektiv. Det har gjorts i samarbete med i 
första hand länsplaneupprättarna. Detta vägnät kallas för 
funktionellt prioriterat vägnät.

FÖLJANDE FYRA FUNKTIONER ÄR GRUNDEN TILL  
INDELNINGEN.

  Godstransporter

  Långväga personresor

  Dagliga personresor

  Kollektivtrafik

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Primära transportleder för farligt gods finns längs 
E20, rv 49 och väg 184.Sekundär transportled för farligt 
gods finns till industriområdet Hospitalsgården samt från 
trafikmotet Vilan via Vallgatan och Erik Järnåkers gata.

Bensinstationer finns längs Skaraborgsgatan. I framtiden 
kanske behovet av bensinstationer minskar i takt med att 
andelen elbilar ökar. Framtida drivmedelsstationer bör 
planeras längs de primärt utpekade lederna för farligt gods 
så som  vid infarten till Bernstorps industriområde väster 
om Skara tätort.  

JÄRNVÄG

I kommunen finns en smalspårig järnväg som  
trafikeras som museijärnväg med turist- och evene-
mangstrafik på sträckan Skara-Lundsbrunn (i Götene 
kommun). Kommunen är fastighetsägare för den del av 
banvallen som finns inom kommunen och driften sköts 
av den ideella föreningen Skara-Lundsbrunns Järnvägar 
(SkLJ). Järnvägsanläggningen omfattar även stations- 
område (integrerat med busstationen) och lokstallsområde 
(med järnvägsmuseum) i Skara.
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Tusen år har gjort oss kloka.
Och nyfikna på framtiden.


