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Medverkande tjänstemän
Granskningsutlåtandet har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret i Skara, genom 
planarkitekt Linda Fröberg som handläggare och kontaktperson.

Medverkande konsulter i planarbetet: 
Frida Andersson, Ramboll 
Kristofer Agdahl, Ramboll 
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BAKGRUND 
Detaljplanen har varit föremål för samråd mellan den 12 november 
till 3 december 2018. Efter en del revideringar har förslaget sänts ut 
på granskning till berörda sakägare enligt bilagd fastighetsförteck-
ning samt Trafikverket, Västtrafik, Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt 
Skara Energi AB, Service och Teknik, Miljö-Byggnämnd. Gransk-
ningperioden var den 22 maj till 10 juni 2019.

Granskningshandlingarna har utöver direktsända bilagor till ovan 
nämnda remissinstanser, funnits tillgänglig på anslagstavla på Plan-
Bygg- och Miljökontoret och vid kommunens expedition. Hand-
lingarna har även varit tillgängliga på Skara kommuns hemsida.
http://skara.se/bygga-bo--miljo/planer-och-projekt/planer-pa-
gang/bocken-1-skara.html
Sammanlagt har 7 remissvar inkommit. Miljökontoret på Skara 
kommun meddelar muntligt att deras synpunkter är tillgodosedda 
vilket gör att de inte längre har några erinringar på förslaget. 
Nedan presenteras inkomna remissvar tillsammans med bemötande 
om hur och om samhällsbyggnadskontoret gjort några revideringar 
till följd av respektive yttrande. 

REMISSVAR I  
ANKOMSTORDNING

Trafikverket (190527)
Samrådsyttrande 23 november 2018
Farligt gods 
Trafikverket noterar den riskbedömning som kommunen gjort avseende ris-
kerna förknippande med olyckor med farligt gods och anser bedömningen och 
föreslagna åtgärder vara rimliga.

Avstånd till statlig infrastruktur 
Avståndet mellan väg 184 och bebyggelse är enligt handlingarna 40 meter, vil-
ket är mer än de 30 meter som bör hållas fritt från fasta hinder. Trafikverket 
har därmed inga synpunkter på byggrättens utbredning. 

Dagvatten 
Det framgår inte av planhandlingarna hur mycket dagvattenflödet väntas öka 
till följd av förändringarna som föreslås. Inte heller om det dike i väster som 
nämns i handlingarna är 184:ans vägdike. Planhandlingarna bör komplet-
teras med dessa uppgifter. Ytterligare flöde får inte tillföras vägdiket, och i och 
med att det redan idag är fråga om stora hårdgjorda ytor, så bör varje möjlighet 
till fördröjning tas till vara. Gröna tak på tillkommande bebyggelse kan vara 
en möjlighet. 
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Övrigt 
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Trafikverket Granskningsyttrande den 27 maj 2019
Statlig infrastruktur 
Väster om planområdet går den statliga vägen 184 och strax söder därom 
återfinns trafikplats Munkatorp där väg 184 möter E20. 
Väg 184 är utpekad som funktionellt prioriterad väg för såväl dagliga 
personresor som kollektivtrafik och godstransporter. Den är också utpekad 
som primär väg för farligt gods. Trafikmängden uppmättes år 2017 till 6 116 
fordon/dygn, varav 930 tunga. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h. E20 är 
av riksintresse för kommunikationer och ingår även i det europeiska TEN-T-
nätet. Vägen är dessutom funktionellt prioriterad för samma funktioner som 
väg 184, men även för långväga personresor. Givetvis är den också utpekad 
som primärväg för farligt gods. 

Tidigare samråd 
Trafikverkets yttrande i samrådsskedet nådde av misstag inte kommunen i tid. 
De synpunkter Trafikverket ville framföra gällde framförallt dagvattenhante-
ringen. Även Länsstyrelsen hade synpunkter på detta, så planhandlingarna 
har ändå justerats på ett tillfredsställande sätt. 

Trafikverkets synpunkter 
Trafikverket har inte några synpunkter på planen.

Bemötande
Skara kommun tackar för yttrandena och lägger synpunkterna till 
handlingarna.
  

Västtrafik (190603)
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan 
som Skara kommun har upprättat för Bocken 1. Skara kommuns diarienum-
mer 2017-000478.

Kommunen har inte redovisat Västtrafiks yttrande i samrådsredogörelsen och 
det har heller inte gjorts några justeringar i texten utifrån våra synpunkter.
Västtrafik har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen, utöver de vi 
skickade in i samrådsskedet.
 
Västtrafik önskar vara delaktiga i detaljplaneringen av hållplat-
sens utformning. 
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Samrådsyttrande den 30 november 2018
Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan som Skara kommun har 
upprättat för Bocken 1. Skara kommuns diarienummer 2017-000478.

Planen syftar till att utöka byggrätten inom fastigheten och ge möjlighet till ny 
etablering av verksamheter och handel.
Västtrafik ser positivt på att möjligheterna att ta sig till planområdet med 
kollektivtrafik samt gång och cykel förbättras, genom ny busshållplats för 
stadstrafiken och cykelparkering i nära anslutning till butiksentréer. Det är 
också viktigt att gångstråk mellan hållplats Valhall, placerad utmed Ska-
raborgsgatan, och planområdet, som trafikeras med regiontrafik, görs tydliga 
och säkra, så att även resande från närliggande orter och kommuner ges goda 
möjligheter att resa med kollektivtrafik till planområdet. Det är bra om plan-
beskrivningen kompletteras med beskrivning av befintlig kollektivtrafik som 
är av betydelse för planområdet, inte bara den nya linje 2 som får ny hållplats 
inom planområdet.

Bemötande
Skara kommun tackar för synpunkterna och lägger till en beskriv-
ning av regional kollektivtrafik i planbeskrivningen.

Service och Teknik, Skara kommun (190604)
Service och teknik tycker det är olämpligt att utforma Smedtorpsgatan med 
dubbla körfält och tillhörande vänstersvängfält, denna utformning skulle 
kunna medföra en ökad risk för kollision mellan fordon. Höger eller vänster-
svängande fordon kan komma att skymma passerande fordon med kollisions-
risk som följd. För att åstadkomma en trafiksäker utfart bör Smedtorpsgatan 
utformas på ett annat sätt vilket det i dagsläget inte finns planer eller medel för.

Service och teknik föreslår att illustrationen på sidan 12 samt texten i 2a 
stycket sid 13 ändras så att det inte framgår att Smedtorpsgatan görs om.

Bemötande
Smedtorpsgatan är idag en mycket bred gata med 7 meter för varje 
vägbana. Gatan är enfilig men upplevs som tvåfilig. Smedtorps-
gata ligger på allmän plats utanför planområdet. Skara kommun 
är väghållare. Skara kommun arbetar med trafiksäkerhetshöjande 
arbete och ser en fara med vänstersvängfält in till Bocken 1 efter-
som det ökar risken för kollision.  För att inte skapa en bild och 
förväntningar på en trafiklösning som inte kommer att införlivas 
har illustrationen reviderats för att motsvara aktuell trafiksituation. 
Inga övriga planändringar är nödvändiga. Skara kommun kom-
mer att öppna upp refugen för att möjliggöra vänstersväng ut från 
Bocken 1. 
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Skara Energi AB (190605)
Allmänna ledningar
Befintliga allmänna ledningar för vatten och avlopp är kontroll inför detta 
remissvar och stämmer med det u-område som är med i underlaget.

Teknisk försörjning
I samband med att nya företag etablerar sig på området så kommer behovet av 
strömförsörjning av öka. Skara Energi kommer att behöva anlägga ytterligare 
en transformatorstation på området med kanalisation (rör i marken) förberett 
för detta ändamål, se utbredning bild 1. 

Bild 1

Görs inte detta i ett inledande skede kommer hårdgjorda ytor att få grävas upp 
igen. Är det osäkert vilket läge tillkommande byggnader får så behöver kanali-
sation för fler alternativ anläggas från början. 

I samband med förläggning av elledning kommer fiberslang att anläggas. 
Denna kopplas antingen mot Smedstorpsgatan eller mot brunn i grönområdet 
mellan Coop och 184:an.

Bemötande
Synpunkterna noteras och förmedlas till fastighetsäga-
ren. Synpunkterna påverkar inte detaljplanen men är 
viktig information inför projektering. 
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Fjärrvärme
Ledningar för fjärrvärme finns anlagda enligt bild 2. U-område 
behöver inte upprättas men flytt av ledningar kommer att belasta 
fastighetsägaren. Ledningar för fjärrvärme finns anlagda enligt bild 
2. U-område behöver inte upprättas men flytt av ledningar kommer 
att belasta fastighetsägaren. Underlag som tidigare lämnas och till 
del finns med i det nu utskickade underlaget.

Bild 2

Text till plankartan: 
Dagvattnet från fastigheten behöver fördröjas och renas innan 
dagvattnet leds till Drysan och Afsen.

Dagvatten ska om möjligt omhändertas lokalt (LOD) inom verk-
samhetens fastighet. Dagvattnet som lämnar fastigheten och tillförs 
ledningssystemet får inte innehålla högre halter av kemiska ämnen 
än de som anges i ABVA. Reningskraven för dagvattnet utgår från 
vad recipienten tål (statusklassning enligt MKN för vatten).
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Till planbeskrivning: 
Dagvatten ska om möjligt omhändertas lokalt (LOD). Vid höga 
flöden ska vattnet fördröjas på kompletterande sätt innan avledning 
via kommunala ledningar till diken och recipienter. Denna fördröj-
ning kan ske på intilliggande fastighet efter överenskommelse med 
markägaren. 

Exempel på anordningar i modern dagvattenhantering är gröna tak, 
genomsläppliga beläggningar och gräs-/grusytor där dagvattnet 
tillåts infiltrera i större utsträckning. Fördröjning och trög avledning 
av dagvatten kan exempelvis anordnas i magasin, makadamdiken, 
dammar och översilningsområde.

Länsstyrelsen (190605)
Handlingar daterade 2019-04-09 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Synpunkter på granskningshandlingen
Länsstyrelsen anser att tidigare synpunkter i stort har beaktats och har inget 
att erinra mot föreslagen detaljplan.

Länsstyrelsen vill dock påtala att kommunen behöver ta kontakt med kultur-
miljöenheten på Länsstyrelsen för att säkerställa fornlämningen i området och 
vidare planens genomförande.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kulturmiljölagen
Länsstyrelsen påpekar att det finns en uppgift om en avrätt-
ningsplats registrerad i RAÄs kulturmiljöregister, RAÄ Skara 
93:1/L1961:4217.
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Vi framhåller tidigare såsom i tidigare yttrande att fördjupat kunskapsunder-
lag är nödvändig för Lämning RAÄ 93:1, en förmodad Galgbacke/avrätt-
ningsplats. Denna kostnad faller inte på kommunen men ska utföras innan 
markingrepp sker. Skara kommun ska i god tid ta kontakt med kulturmiljö-
enheten på Länsstyrelsen för att organisera detta.

Bemötande
Skara kommun tackar för synpunkterna och förmedlar informatio-
nen till fastighetsägaren samt bygglovhandläggare om att den möjli-
ga fornlämningen ska utredas om och när det aktuella området kan 
komma att bebyggas. En upplysningstext om fornlämningen förs 
in på plankartan. 

Det registrerade fornlämningsområdet ligger på platsen för den här 
högen med jordmassor. 

Lantmäteriet (190605)
Gränslinje längs u-område 
I plankartan bör den administrativa gränsen göras tydligare. Nuvarande 
redovisning av linjen kan tolkas som en egenskapsgräns, vilket innebär att 
u-området flyter ut och gäller fram till nästa administrativa gräns, planområ-
desgräns eller användningsgräns.

Bemötande
Den administrativa egenskapsgränsens skala ändras så att det fram-
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går att den är heldragen.

Kellfri (190605)
Viktigt vi tänker på säkerheten av trafik människa/cykel/lastbil till Mun-
katorpsgatan 10 och 6, Kellfri AB. 

I det förslag som lämnats känner vi avsaknad av en optimal lösning i ett 
säkerhetsperspektiv till dessa två byggnader.
Viss förekomst av lastbilar till och från Kellfri förekommer. För underlätta 
detta skulle vi önska att man gör en vändplats i slutet av Munkatorpsgatan, 
se pos1. i bifogad bild . Även en mindre parkering på pos.1 för att undvika 
besökare och anställda skall behöva korsa Munkatorpsgatan vid parkering av 
fordon på nuvarande Coop området. 

För kunna ta sig gående eller med cykel idag korsar man asfalts-
planen som skall eventuellt bebyggas i framtiden. Munkatorps-
gatan saknar gång/cykelbana helt idag. För våra kunder och 
anställda skall på ett säkert sätt kunna ta sig till Kellfri AB 
i framtiden föreslår vi en gång/cykelbana pos.4 i bifogat. Som 
föreslagen detaljplan leds nu all gång och cykeltrafik till Kellfri 
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AB genom bebyggelse, vägar, bilparkeringar i området Bocken 1. 

Vi känner inte detta är den bästa och säkraste möjliga lösningen för Kellfri 
AB.

Bemötande
Plankontoret har noterat och diskuterat inkomna frågor med berör-
da verksamheter. Vi ser dock inget hinder eller att den nya detalj-
planen skulle leda till någon konflikt för Kellfris verksamhet. 
Gatan mellan Bocken 1 och Kellfris lokal är allmän platsmark. 
Lastbilar kommer att ansluta och försörja verksamheter på båda 
sidor om vägen. 

Gatan är 11 meter bred vilket anses som tillräckligt för god tra-
fiksäkerhet. I dagsläget anses inte en trottoar vara motiverad. En 
trottoar skulle skapa ett smalare utrymme för övriga trafikanter 
vilket t.ex. skulle ge negativ inverkan när lastbil behöver köra om 
en cyklist. 

En allmän parkering vid slutet av gatan är inte aktuellt. Området är 
en skyddszon för eventuell avåkning från väg 184. 

Kundparkering för handel i området ska ombesörjas inom verk-
samhetens egen fastighet. Kommunen anlägger inga parkerings-
platser som endast gynnar enskilda näringsidkare (Kommunallag 
1991:900 Kap.2 §8). Skara kommun är positiva till att diskutera 
trafiksituationen på Munkatorpsgatan efter önskemål. 
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FÖRÄNDRINGAR EFTER 
GRANSKNINGEN

Planbeskrivningen
• Illustrationskartan i planbeskrivningen har uppdaterats för att 
bättre stämma överens med aktuell trafiksituation på Smedtorps-
gatan och hur gatustrukturen kommer att se ut i samband med 
exploatering av planområdet. 
• En beskrivning av regional kollektivtrafik har kompletterat plan-
beskrivningen 

Plankartan
• En upplysningstext om eventuell fornlämning har lagts till på 
plankartan. 
• En estetisk justering för att egenskapsgräns för u-området ska bli 
tydligare. 

Samhällsbyggnadskontoret i Skara

Linda Fröberg
Planarkitekt



 

KOMMUN


