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INLEDNING

BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING
Stationsområdet har under en längre tid varit föremål 
för tankar, idéer och utredningar som alla syftat till 
att omvandla området i någon mån. De olika utred-
ningarna har skilt sig åt men alla har gett uttryck 
för en liknande problematik - att det känns otryggt, 
mörkt och som en baksida av staden, att det inte har 
varit en representativ entré till Skara som stad. 

Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen plan- 
och byggenheten ett uppdrag att ta fram ett plan-
program för området för att utreda förutsättningarna 
inför kommande omdaning och utveckling av plat-
sen. Planprogrammet beskriver huvuddragen i tänkt 
markanvändning utan att vara alltför specifik. Efter 
att planprogrammet har godkänts påbörjas proces-
sen med att ta fram detaljplaner för tillkommande 
bebyggelse och projektering av det som är allmän 
plats. Förändringarna kommer ske etappvis under 
en längre tid. En tänkt etappindelning finns beskri-
vet i detta program.

UPPDRAGET
Kommunstyrelsen gav (2016-04-06 § 70) plan- och 
byggenheten i uppdrag att ta fram ett planprogram 

för stationsområdet.

BILAGOR
• Bilaga 1. Behovsbedömning
• Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning
• Bilaga 3. Trafikutredning
• Bilaga 4. Analys av parkeringsbehov
• Bilaga 5. Järnvägsutredning
• Bilaga 6. Översiktlig markmiljöundersökning
• Bilaga 7. Fördjupad markmiljöundersökning, 

del 1
• Bilaga 8. Fördjupad markmiljöundersökning, 

del 2
• Bilaga 9. Geoteknisk undersökning

SYFTE OCH MÅL
Syftet med att ta fram planprogrammet är mång-
delat. Först och främst handlar det om att förtäta 
stadsstrukturen och skapa nya centrala stadsrum 
där bostäder och verksamheter får plats att utveck-
las. Syftet är också att överbrygga den barriär som 
stationsområdet idag är mellan de södra och norra 
delarna av tätorten. Området ska även i fortsätt-
ningen ha funktionen som en transportnod för kol-
lektivtrafiken och erbjuda möjlighet för pendlare att 

Planområdet är den gula/streckade ytan i kartan
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parkera. Målbilden är att skapa en bra och estetiskt 
tilltalande mötesplats som känns trygg att vistas i. 
Tomrummen ska fyllas igen och stationsområdet 
ska bli en framsida, en entré till staden som möter 
resande. Ambitionen är också att denna mötesplats 
har en förankring i Skaras kulturarv.

Målet med planprogrammet är att utifrån riktlinjer 
och mål i politiska styrdokument ta fram ett samlat 
underlag för den fysiska planeringen av stationsom-
rådet. Programmet beskriver förutsättningarna för 
att utveckla området från en baksida mot en mer 
blandad stadsdel. Programmet behandlar i huvudsak 
övergripande frågor såsom schematisk placering av 
bebyggelse, parker, torg samt stråk, gatustrukturer, 
vägnät och översiktliga utredningar.

TIDPLAN
• Beslut om uppdrag, KS 2016-04-06
• Tidig utställning för allmänheten, 2016-08-17
• Beslut om samråd, KS mars 2017
• Beslut om godkännande, KS maj 2017

AVGRÄNSNING
Programområdet avgränsas i huvudsak av Skara-
borgsgatan i norr, Vallgatan/Folkungagatan i söder, 
Kämpagatan  och järnvägsmuseet i öst och Gunnar 
Wennerbergsgatan i väst. Området är ca 150 000 m² 
och är beläget mitt i centrala Skara. Skara kommun 
äger allmänna platser så som busstation, parkering-
ar, vägar, järnväg och parker medan all kvarters-
mark är i privat ägo. 

Vad är ett planprogram?
Syftet med ett planprogram är att utreda lämplig markanvändning på en plats samt att översiktligt 
behandla frågor som rör bebyggelsetäthet, trafik, miljö och genomförande. Planprogrammet anger  
Skara kommuns avsikter med platsen och utgör grunden för kommande detaljplaner. Planprogram-
met är inte juridiskt bindande utan endast ett underlag för kommande detaljplaner.

Samråd hålls kring planprogrammet för att inhämta ytterligare information och synpunkter. Under 
samrådstiden finns möjlighet för allmänhet, boende och fastighetsägare, myndigheter och andra för-
valtningar att komma med synpunkter.

Efter samrådstidens slut sammanställs och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 
planprogrammet revideras därefter. Samrådsredogörelsen och planprogrammet ska godkännas av 
kommunstyrelsen. Planprogrammet kommer därefter att utgöra grund för de olika genomförandee-
tappernas detaljplaner.
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PROGRAMOMRÅDET OCH DESS 
KARAKTÄR
Stationsområdet är beläget centralt i Skara tätort 
och utgör navet i kommunens kollektivtrafik med 
såväl lokal- och regionaltrafik. Förutom att området 
har stor betydelse för kollektivtrafiken finns det här 
bostäder, dagligvaru- och sällanköpshandel, kontor, 
park, museijärnväg och lämningar från Skaras långa 
historia i form av Gällkvistborgen och Skaraborgs 
slott. 

Under 1800-talets mitt blev Skara ett stationssam-
hälle med flera järnvägsförbindelser. Mellan sta-
tionshuset och domkyrkan växte Järnvägsgatan 
fram och blev en paradgata enligt dåtidens ideal med 
representativa stenbyggnader, stadshotell, sparbank 
mm. Järnvägen fick stor betydelse för Skaras fram-
växt, ny bebyggelse etablerades både norr och söder 
om järnvägen. 

Från mitten av förra seklet har dock stationsområ-
det genomgått stora förändringar, från att ha varit en 
knutpunkt för smalspårig järnväg till att den fått en 
betydligt mer tillbakadragen roll som museijärnväg 
med en linje mellan Skara - Lundsbrunn. Den plats 
som de tidigare järnvägsspåren tog har idag ersatts 
av busstation och bilparkeringar. 

Norra delen av planområdet utgörs idag av tät kvar-
tersbebyggelse med rutnätsstruktur och den södra 
delen av planområdet, närmast Vallgatan, är bussta-
tion och stora ytor med parkeringar. I väster är mer 
ordnat med asfaltering och markerade platser och i 
öster är det grusade ytor. Längs Vallgatan sträcker 
sig museijärnvägsspåret fram till busstationen. Den 
byggda miljön är till stor del bostäder med olika for-
mer av verksamheter i bottenplan.  

Den norra delen av programområdet har slutna och/
eller passiva fasader som mot söder öppnar sig med 
innergårdar, grönytor, parkering och servicebygg-
nader. Den södra delen av planområdet är ett öppet 
och ödsligt landskap av asfalt och grus, utan rums-
lighet. Bristen på rumslighet förstärks av de stora 
öppna ytorna, kvarterens ”baksidor”, avsaknaden 
av nord-sydliga kopplingar och slutna/passiva fasa-
derna. För många skarabor upplevs området som 
en otryggplats man ogärna vistas på efter mörkrets 
inbrott. 

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING
En stor del av planområdets markyta används idag 
för olika trafikslag. Parkeringsytorna, främst i södra 
delen av området uppgår till ca 17 000 m². Buss-
stationen söder om stationshuset tar ca 5 500 m² i 
anspråk och den smalspåriga järnvägen med järn-

Planområdet är markerat med en streckad linje
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vägsmuseum upptar ca 18 000 m² av planområdets 
ca 150 000 m². Offentliga platser så som torg och 
parkmiljöer är få i området. Järnvägstorget/Björn-
dammen ca 1 000 m², parken väster om kv. Valky-
rian ca 2 200 m². Det största offentliga grönområdet 
ligger söder om Vallgatan vid Kämpgården på ca 13 
000 m².

De större bebyggda fastigheterna i området tar drygt 
33 000 m² i anspråk.

Större bebyggda fastigheter inom området
• Kv. Jarlen ca. 8 000 m²
• Kv. Planeten 5-7 ca 8 000 m²
• Kv. Kometen 1-3 ca 5 500 m²
• Kv. Valkyrian upptar ca 5 000 m²
• Kv. Nornan ca 3 500 m²
• Kv. Thalia med Särimner  3 300 m²

GÄLLANDE DETALJPLANER
Inom planområdet ligger 10 olika detaljplaner: 
Dessa planer är gällande från 1948 fram till den 
senaste 2010. Planerna kan kategoriseras i tre olika 
funktioner, bostäder, handel/kontor och industri/tra-
fik/järnväg. Västra delen av området domineras av 
bostäder och parkering med handel mot Skaraborgs-
gatan. Kring stationshuset finns trafikmiljö i form 
av busstationen, smalspårig järnvägsstation och par-
keringar. Byggnaderna kring stationshuset omfattar 
till störst del handel och kontor. Öster om stations-
huset finns bostäder, industri och järnväg.

• B116 (1948)  
• B215 (1967) 
• B296 (1987)
• B328 (1992)
• B338 (1994)

• B352 (1998)
• B358 (1999)
• B360 (1999)
• B370 (2003)
• B393 (2010)

Detaljplaner inom planområdet
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ANALYS OCH TIDIGA SAMRÅD

DMO
2008 deltog Skara kommun i projektet Design med 
Omtanke (DmO). Projektet var en metod för att 
stimulera strategisk hållbar utveckling i offentliga 
miljöer. Som en del av projektet ingick medborgar-
dialoger och totalt 185 personer deltog i projektet. 
Följande frågor och svar blev resultatet:

Vad är god tillgänglighet för dig?
Samhällsservice; närhet till service, park, restau-
ranger; kollektivtrafik;tåg; skyltar; gång- och cykel-
vägar; taxi; rent och snyggt; bra kommunikationer; 
tillgänglighet för alla (oavsett funktionshinder och 
ålder); parkering; information; fungerande klock-
or; central busstation; tillgång till stadens historia; 
trygg väntsal; seniorboende; bostäder; grönska.

Vad är trygghet för dig?
Kunna vistas i Skara under alla tider av dygnet; 
belysning; liv och rörelse; polis; övervakningska-
meror; fungerande kollektivtrafik; insyn; hållbar 
miljö; klotterfritt; rent och städat; grönska; öppna 
ytor; lugna miljöer; låg hastighet på bilar och bus-
sar; trafiksäkerhet; känslan/upplevelsen av trygghet; 
kulturarvet; wc i väntsalen; bra boende.

Vad vill du göra i ett område med liv och 
rörelse?
Folk i rörelse; umgås; uteserveringar; sitta och läsa; 
se på folk; aktiviteter för hela familjen; ångtåg; 
handla; promenera; fika; lära sig nya saker; kringser-
vice kopplat till resandet; funktion och rekreation; 
kultur; resa; äta mat; vistas i en järnvägsparksmiljö; 
åka buss och tåg; träffpunkt/mötesplats; lekplatser.

Hur gör vi stationen mer attraktiv?
Grönområden; aktiviteter; informationsskyltar; 
återställa stationen med torn; modern stationsbygg-
nad; museijärnväg; rusta upp bangården; riv buss-
garaget; bevara järnvägen; ta bort järnvägsspåren 
och flytta turistjärnvägen utanför stan; städa; rusta 

upp spåren; behålla den historiska förankringen 
med järnvägen; inga standardiserande köpcentrum; 
kringservice kopplat till resandet; tåg och buss i 
gemensamt område; Inga bussar och annan trafik 
i järnvägsområdet; fler tåg; förstärka kulturmiljön 
runt stationen med belysning etc; affärer; fika; ser-
veringar; park; torghandel; parkeringsplatser; bostä-
der; bättre skyltning; mer tillgänglighet från olika 
håll; ta bort vagnarna; bättre busshållplatser med 
tak, grönytor/planteringar; tryggare; uteservering; 
bänkar; bemannad väntsal; parkeringshus; långtids-
parkering; utsmyckningar av lokala hantverkare och 
konstnärer. 

SWOT
SWOT-analys är ett strategiskt analysverktyg där 
man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot vid en strategisk översyn. SWOT är en akro-
nym byggd på de engelska orden strenghts, weak-
nesses, opportunities och threats och är utvecklat 
som ett verktyg för att analysera ett projekt eller 
verksamhet men kan också användas för att studera 
nybyggnadsområden. I ett tidigt skede av program-
fasen gjordes en SWOT-analys i dialog mellan kom-
munledning, förvaltningen för service- och teknik 
och Skara Energi AB. Resultatet av den redovisas 
här. 

Nuvarande styrkor
Centralt läge, knutpunkt; närhet till service och skola 
och arbetsplatser; lättillgängligt; stora ytor för par-
kering; fin miljö mot centrum; historiskt intressant; 
välförsörjt med kollektivtrafik, lokalt och regionalt; 
utbyggt gc-nät; landmärke, riktmärke; stora ytor för 
exploatering; varierad och öppen yta

Nuvarande svagheter
Få grönområden och rekreationsområden; ”indu-
strikänsla”; ”tillhåll”; ”bangårdskänsla”; ”baksida”; 
”tråkig miljö”; ”fult”; tidsödande för expressbussar 
att angöra stationen; hållplatsläget för stadsbussar; 
dåligt belyst, blandade trafikslag; trafikkonflikter; 
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brister i anslutande gc-nät; otryggt; stora döda ytor; 
barriär, norr och söder

Framtida möjligheter
Exploateringsmöjligheter; fler och attraktiva cen-
trala bostäder med bra miljöprestanda; utveckla 
historiska miljöer; levande centrum; minskad trafik 
på Skaraborgsgatan; mer funktionell transportnod; 
möjlighet för buss att ”köra runt” stationshuset; 
hållplats inomhus för eldriven stadsbuss; en mötes-
plats; mer grönytor; bättre belysning; rationell tra-
fikplanering; brukas fler timmar om dygnet, skapar 
stadsliv; mer boende i biloberoende läge; skapa ett 
välkomnande möte med centrala Skara som kollek-
tivtrafikresenär; sanera bort eventuella markförore-
ningar; tryggare; bättre underlag för centrumhandel; 
höja områdets status; chans att skapa funktionella 
grönytor på mark och tak; chans att öka den bio-
logiska mångfalden och ekosystemtjänster i områ-
det; bra LOD och dagvattenhantering; att förorenad 
mark blir sanerad; förtätning av staden på rätt ställe

Framtida hot
Bostäder i bullerutsatt läge (framför allt vid bygge 
men även vid bruk); ingen vill flytta in i husen; boen-
desegregering, gentrifiering, bara de som har råd 
bosätter sig där; ingen säker parkering; inte tillräck-
ligt med parkeringar; otrygg miljö; politiska beslut; 

mycket trafik på Vallgatan om inget görs; markföro-
reningar som kan leda till höga exploateringskost-
nader; finns risk att järnvägsverksamheten upphör; 
påverkan på stadsbild negativt om genomförandet 
tar lång tid och att offentliga platser har privat ägan-
de där ägaren inte tar ansvar; nedlagd stadstrafik i 
pendlingstider; trafik- och framkomlighetsproblem 
(framför allt vid bygge men även vid bruk); dålig 
LOD och dagvattenhantering; instängda ytor; pri-
vatisering av idag allmän mark; än mer hårdgjorda 
ytor; risk miljökvalitetsnormer överskrids; konflikt 
med andra verksamheter

UTSTÄLLNING 2016
Sensommaren 2016 anordnades en utställning med 
de tidigare utformningsförslagen från DTH, Radar 
och Chalmersstudenter. Utställningen monterades 
upp på montrar intill stationshuset och busshåll-
platserna. Runt om området ställdes satelliter ut för 
att markera viktiga platser i de olika förslagen så 
besökare kunde lättare kunna orientera sig i de olika 
planritningarna. 

I samband med utställningen togs synpunkter emot 
genom dialog, mail, sociala medier och det syn-
punktsplank som fanns på utställningen. De få 
synpunkter som kom in handlade i första hand om 
museijärnvägen.
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STRATEGIER OCH INRIKTNING
Förutom platsens faktiska och upplevda förutsätt-
ningar ska stadsomvandlingsprojekt likt detta ta 
hänsyn till och manifestera den ambition och vilje-
riktning som kommunen har. Här följer några exem-
pel på strategiska planer och visioner som har varit 
utgångspunkter för planprogrammet.

VISION 2025
Skara kommun har en antagen vision som ska 
genomsyra allt arbete som kommunen gör, inklu-
sive utveckling av nya områden. De utvecklingsom-
råden som pekas ut är: 

• I Skara är vi stolta
• Livsstilen som konkurrenskraft
• Vi främjar entreprenörskapet
• Självklart hållbart

 
Inom ramen för dessa områden återfinns några 
uttryck som  har stor betydelse för hur man väljer 
att se på stadsutveckling. Några exempel:

”Det är nära till allt och man kan kombinera det 
goda livet på landet med stadens utbud. Här finns 
mötesplatser för kreativitet, gemenskap, fritid och 
företagande. Hos oss finns tid att njuta och plats 
för alla.”

”Det äkta och det okonstlade finns ständigt när-
varande i den vackra naturen, i våra levande kul-
turmiljöer och i den närproducerade maten.”

”Bra kommunikationer och snabba uppkopp-
lingar tar oss ut i världen och hem igen. Skara är en 
kreativ och livskraftig kommun mitt i Skaraborg 
som erbjuder en attraktiv livsstil i tiden.”

”I Skara är det självklart att vi skyddar mil-
jön och använder energi och naturresurser på ett 
effektivt vis. Våra hållbara vanor gör oss till ett 
föredöme som stärker normer och värderingar.” 

”Både på landsbygden och i staden finns goda möj-

ligheter till att försörja sig. Skara kommun har en 
stabil ekonomi, och vi tar vara på lokala produkter 
och tjänster. Vi har en långsiktigt hållbar till-
växt.”

Skara kommuns budget 2016

Tillsammans med visionen är kommunens budget 
det tydligaste uttrycket för kommunens viljeriktning 
för utveckling. Ett utdrag ur 2016 års budget:

”Småstadens närhet och trygghet är tillsam-
mans med Skaras geografiska läge och tillgången 
till ett större arbetsmarknadsområde viktiga fram-
gångsfaktorer. Skara kommun ska konkurrera med 
ett varierat boendeutbud och trygga uppväxt-
miljöer, skolor och utbildning av hög kvalitet och 
en grogrund för nya och kreativa näringsgrenar. 
 
Avgörande för Skara kommuns förmåga att 
växa och utvecklas är huruvida människor väl-
jer att bo kvar och flytta till vår kommun. När-
het och möjlighet till arbete, studier samt kultur 
och fritidsaktiviteter är viktiga framgångsfaktorer. 
 
För att skapa en positiv befolkningsutveckling och 
samtidigt erbjuda en ökad rörlighet på bostads-
marknaden i Skara kommun krävs att fler områ-
den för bostadsbyggande exploateras. Ett brett 
utbud av bostadsområden och olika upplåtelse-
former är viktigt för en mångfald på bostadsmark-
naden.”

FÖP SKARA
I Skara kommuns översiktsplan anges det att en för-
djupning av översiktsplanen (FÖP) ska tas fram för 
några av tätorterna i kommunen, däribland Skara. 
Ett förslag till FÖP togs fram och ställdes ut för 
samråd under 2013 men arbetet med planen har där-
efter inte fortsatt. 

Vad gäller förtätning anges det i planen att:

”I första hand bör kompletteringar av bebyggelsen 
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ske centrumnära och längs befintliga huvudgator för 
att underlätta transporter. Förtätningar bör först och 
främst ske på befintlig kvartersmark, i andra hand på 
gatuutrymmen och sist på grönytor och parkmark.  
 
I de olika stadsdelarna finns varierande möj-
ligheter till förtätning men gemensamt är att 
det på många ställen finns restytor eller luck-
tomter som med varsamhet kan fyllas igen.” 

Planen ger också specifikt uttryck för ambitionen 
med stationsområdet:

”... möjligheter att bättre utnyttja och tydligare defi-
niera de stora ytor som finns vid stationsområdet. 
Området skulle lämpa sig bra för högre blandbe-
byggelse av centrumkaraktär med inslag av park, 
gångfartsmiljöer och möjlighet till parkering.

 
Stationsområdet utgör en ansenlig yta i centrala 
Skara. Med en tydlig plan för hela området som kan 
tillåta såväl kollektivtrafik, mötesplatser, p-platser, 
byggnation och bevarande av historiskt värdefulla 
miljöer, kan dess attraktionskraft förstärkas. Ambi-
tionen är att i stationsområdet skapa en ny stads-
mässig mötesplats.”

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
I kommunens bostadsförsörjningsprogram är sta-
tionsområdet utpekat som ett utvecklingsområde för 
bostäder under den kommande mandatperioden.

TIDIGARE FÖRSLAG DHT, RADAR, 
CHALMERS
Under 2008 gjorde DTH arkitekter ett förslag 
på utveckling av stationsområdet. Under arbetet 
genomfördes även en medborgardialog med fokus 
på trygghet, attraktivitet och tillgänglighet. Försla-
get är utformat i flera etapper som sträcker sig under 
en period på 40 år.

Radar arkitekter gjorde under 2013 en områdesana-
lys och ett nytt förslag på utveckling av stationsom-
rådet. Flertal nya byggnader föreslås med plats för 
bostäder och handel samt nya viktiga stråk.

Höstterminen 2015 ägnade arkitektstudenter från 
Chalmers sin hösttermin med att ta fram utveck-
lingsförslag för Skara. Några förslag omfattade sta-
tionsområdet med fokus på platsskapande, stärka 
stråk och ny bebyggelse. 

Förslagets huvuddrag:
Befintlig park i väster omvandlas till parkering. Ytor längs Vallgatan förtätas 

med bebyggelse som en förlängning av kvartersstaden. Nytt längsgående 

cykelstråk i centralt läge.  ICA ges möjlighet att byggas ut i söder. Bebyggelse 

mot Vallgatan förstärker gaturummet.  Ny park i öster där spåren bevaras. 

Möjlighet till komplettering av bebyggelsen i öster med bostäder och ev 

äldreboende.

Komplettering med  
bostäder i kvartersstruktur

Koncentrerad busstation
Genomgående cykelstråk Smalspårspark

Möjlighet till fler 
lokaler

Nya torg/platser

Pocket  park

Ny parkering

Flerbostadshus

Tydligare gatukaraktär 
i området, bl a utmed 

Vallgatan och Klostergatan

Radhus

Effektiviserad parkering

Ny perrong  för smalspårstrafiken

Möjlighet till utveckling av verksamheten i de 
gamla lokstallarna

Kv.A

Kv.B

Kv.C Kv. D

Kv. A Flerbostadshus 1285 kvm (BYA) 

Kv. B Handel 950 kvm (BYA) 

Kv. C Radhus 584 kvm (BYA) 

Kv. D Flerbostadshus 875 kvm (BYA)

runt 320 parkeringsplatser  

Mycket grönska

Vad är det här?
Det här är arkitektkontoret Radars 

förslag till utveckling av stations-

området från 2013. I förslaget kan man 

se ny bostäder och verksamheter både 

öster och väster om stationshuset, en 

ny park och en mer yteffektiv buss-

station. Järnvägsspåret har kortats 

av och perrongen har fl yttat 

ut till andra andra sidan 
Kämpagatan.

Kv.B

Nya bostadshus
höjd 3-4 våningar

Vision 2025
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PROGRAMFÖRSLAG

SAMMANFATTNING
Stationsområdet utvecklas med plats för nya bostä-
der och verksamheter i bottenplanet. Bebyggelsen 
är tät och hög med stadsmässiga kvaliteer. I en för-
sta etapp tillskapas ny stadsbebyggelse söder om 
kvarteret Nornan och kvarteret Thalia. I en andra 
etapp bebyggs ytan söder om kvarteret Kometen. I 
det längre perspektivet bebyggs området söder om 
kvarteret Valkyrian, detta förutsätter dock ytterli-
gare parkeringsmöjligheter i närområdet. 

Busstationen fortsätter att vara Skaras mest framträ-
dande nod för kollektivtrafik men får en ny angöring 
från Vallgatan. Busstationen förskjuts något öster-
ut. Både regionaltrafiken och stadstrafiken samlas 
på samma ställe. I det längre perspektivet kommer 
museijärnvägens verksamhet att flytta ut från buss-
stationen till andra sidan Kämpagatan. I en första 
etapp samsas museijärnvägens verksamhet med kol-
lektivtrafiken på busstationen men spåren kortas av 
något i dess västra läge. 

Nya stråk tillskapas genom att tillföra gång- och 
cykelvägar i nord-sydlig riktning genom området. 
På så sätt knyts centrala Skara och stadsdelarna 
söder om stationsområdet närmare varandra. 

Grönområdet kring kvarteret Jarlen, den gamla 

Gällkvistborgen, knyts ihop med stationsområdet 
genom en gångväg. Grönområdet får en mer inten-
siv skötsel och gestaltning som är till förmån för 
tillkommande och befintlig bostadsbebyggelse. Par-
keringsplatsen vid Björndammen omvandlas till en 
parkmiljö.

Övergripande strategier och principer
• Skapa plats för ett varierat och långsik-

tigt hållbart bostadsbyggande
• Bryt barriärer och förstärk de nord-sydli-

ga kopplingarna mellan stadens delar
• Skapa en trygg, vacker, kreativ stadsdel 

som bidrar till stadsliv under dygnets alla 
timmar och för alla invånare

• Skapa en funktionell transportnod som 
utgår från kollektivtrafik, gående och 
cyklister

• Förtäta med omsorg för de funktioner 
platsen har och ska ha

• Skapa en attraktiva stadsmiljöer i anslut-
ning till busstationen

• Öka andelen funktionella grönytor och 
skapa gröna stråk
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Etapp 1. Kartan visar tänkt markanvändning. Kvarteren söder om Nornan och Thalia utvecklas med bostäder, handel och kontor. 
Busstationen förskjuts österut och järnvägsspåren kortas av men är kvar inom området.

Etapp 2. Kartan visar tänkt markanvändning. Kvarterer om Kometen utvecklas med bostäder och eventuell handel. Järnvägen 
flyttar öster om Kämpagatan med möjligheter till växling och påstigning. Busstationen får ny öppning mot Vallgatan och blir 
mer yteffektiv. Tidshorisont ca 15-25 år.

Etapp 3. Kartan visar tänkt markanvändning. Kvarteret söder om Valkyrian bebyggs med bostäder. Nya möjligheter för parke-
ring har skapats på annat ställe i centrala Skara.
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BEBYGGELSESTRUKTUR OCH PLATSER
Följande rubriker motsvarar numreringen i kartan 
på nästa sida. Beskrivningarna representerar en öns-
kad utveckling ur kommunens perspektiv.

B1 - Området söder om kv Nornan (etapp 1)
Efter att busstationen byggts om och järnvägen 
har kortats något är detta den första etappen av ny 
bostadsbebyggelse inom området. Upp till 75 nya 
bostadslägenheter tillskapas i upp till 6 våningar. 
Bottenvåningen har högre våningshöjd så att den 
kan fungera för handel, offentlig verksamhet eller 
samlingslokal. En öppen fasad i bottenvåning är 
eftersträvnadsvärt och i synnerhet är detta viktigt 
i de norra hörnen, mot stationsbyggnaden och mot 
Klostergatan. Lägenheternas storlek och upplåtelse-
former är varierande. Arkitekturen kan vara modern  
men materialvalen bör vara gedigna.

Ett visst avstånd lämnas mellan kv Nornan och 
det nya kvarteret för att inte inkräkta på de entréer 
som finns i söder. Det är eftersträvansvärt att större 
befintliga träd sparas. De allmänna ytorna i de norra 
hörnen är mötesplatser/skärningspunkter för gående 
och bör utformas med hänsyn till dessa. Bilparke-
ring sker inom den egna fastigheten, företrädesvis 
på innergårdar och/eller i parkeringsgarage i källare. 

B2 - Området söder om kv Thalia (etapp 1)
Genom att tillskapa ny bebyggelse väster om Klos-
tergatan sluts gaturummet på båda sidor. Den till-
kommande bebyggelsen är upp till 4 våningar hög 
och inrymmer upp till 35 nya bostadslägenheter. 
Entréplan har en högre takhöjd för att möjliggöra 
olika typer av verksamheter. Mot Klostergatan för-
ordas en mer öppen typ av fasad. Kvarteret Thalia 
tillåts utöka för att ge plats åt en mer rationell gods-

hantering. En passage lämnas mellan kv Thalia och 
det nya kvarteret för att vidmakthålla en genom-
släpplighet i öst-västlig riktning. Utformningen av 
passagen bör särskilt ta hänsyn till trygghetsaspekt-
en av att röra sig i ett förhållandevis slutet gaturum.

B3 - Området söder om kv Kometen (etapp 2)
Detta område kan byggas ut i deletapper och even-
tuellt även delas upp i flera kvarter. Företrädesevis 
byggs området ut efter att B1 och B2 exploaterats 
och museijärnvägen flyttat öster om Kämpagatan, 
då kan en mer rationell kvartersstruktur skapas. 
Huvudsyftet med tillkommande bebyggelse är att 
tillskapa nya boendemöjligheter. Olika former av 
verksamheter i entréplanet är positivt men inget 
krav. Området kan inrymma flerbostadshus upp till 
6 våningar, 65-100 lägenheter, i flera byggnadskrop-
par. Byggnaderna har en sluten men varierad fasad 
mot Vallgatan och Kämpagatan för att möjliggöra 
”tysta”, icke bullerutsatta, innergårdar. Kvarteret 
öppnar sig mot Bangårdsgatan. I likhet med andra 
områden förutsätts parkeringsbehovet tillgodoses 
inom den egna fastigheten, i parkeringsgarage i käl-
lare eller på innergårdar.

B4 - Området söder om kv Valkyrian (etapp 3)
Detta området bör byggas ut som den sista etappen  
av stationsområdet. Förutsättningen för att området 
kan byggas ut är att centrum-, pendel- och boen-
deparkering kan lösas på ett rationellt sätt, inom 
eller utom planområdet. Om området byggs ut helt 
förväntas det tillskapas ca 35 lägenheter i upp till 
4 våningar. Det arkitektoniska formspråket är fritt 
men kan med fördel hämta inspiration från omkring-
liggande bebyggelse. Långsidan av byggnaden är 
orienterad mot Vallgatan så att en ”tyst” sida uppnås 
mot befintligt kvarter.
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Etapp 2 och 3. Kartan visar tänkt exploateringsgrad för kvarteren söder om Valkyrian och Kometen.

Etapp 1. Kartan visar tänkt exploateringsgrad för kvarteren söder om Nornan och Thalia.
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TRAFIKSTRUKTUR

BS - Busstationen
Busstationen förskjuts något österut från dagens 
läge och får infart och utfart i nya öppningar mot 
Vallgatan. I en första etapp, där järnvägen fortfaran-
de angör stationsområdet, öppnas bara en ny anslut-
ning i höjd med Jarlagatan. I ett längre perspektiv 
görs en öppning mot Vallgatan i höjd med Nils Bill-
stensgatan och nuvarande bussgata mot Kämpaga-
tan stängs. 

Minst 14 hållplatser anläggs inom stationsområdet 
vilket motsvarar dagens maxbehov för både regio-
nal- och stadstrafik i högtrafikläge. I normalläget 
används betydligt färre platser än så.  I etapp 1 för-

längs dagens busstation österut längs med nuvarande 
bussgata. Befintliga hållplatser i väster försvinner. I 
etapp 2 anläggs en plattform/mittrefug mitt i buss-
stationen och genom det erhålls en mer yteffektiv 
lösning jämfört med dagens. Befintligt perrongtak 
flyttas in på den nya plattformen som väderskydd, 
alternativt anläggs nya väderskydd. 

JVG - Museijärnvägen
I en första etapp kortas museijärnvägens spår av i 
höjd med befintligt perrongtak. Perrongtaket flyttas 
något österut och perrongen förlängs motsvarande. 
Ny växlar anläggs för att möjliggöra lokrundgång 
och ett rationellt flöde på järnvägen. Museijärnvä-
gen bibehåller i stort sett dagens funktion men upp-

Etapp 1. Busstationen förskjuts österut och en ny öppning mot Vallgatan skapas. Museijärnvägen är kvar på stationsområdet 
men spåren förkortas något i det östra läget.

Etapp 1. Förslag på förkortning av museijärnvägens spår.
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Etapp 2 och 3. Museijärnvägen flyttar öster om Kämpagatan och all deras verksamhet samlas där. Ytterligare en anslutning till 
Vallgatan öppnas från busstationen. Busstationen blir mer yteffektiv. 

Etapp 2 och 3. Museijärnvägen flyttar öster om Kämpagatan och all deras verksamhet samlas där. 

ställningsmöjligheterna minskar.

I det längre perspektivet avslutas museijärnvägens 
spår vid Kämpagatan och all spårväxling sker öster 
om densamma. Detta möjliggörs genom en sänkning 
av den norra spåret och genom att man anlägger nya 
spårväxlar öster om Kämpagatan. En ny tågperrong 
anläggs med motsvarande funktion som dagens. 

SG1 - Stadsgata Vallgatan
Vallgatan fortsätter att vara en större stadsgata med 
viss genomfart för lättare trafik. Den tunga trafiken 
förutsätts använda E20, Brogårdsleden eller väg 184 
för att genast angöra målpunkter i de större verk-
samhetsområdena, Hospitalsgården och Glasback-

en, i väster och öster. Längs Vallgatan komplette-
ras trädraderna på båda sidor så att gatan får mer 
en karaktär av boulevard. Med hänsyn till program-
mets ambition att länka samman centrum med de 
södra delarna av tätorten anläggs förhöjda gång- och 
cykelöverfarter på ett antal ställen. En cirkulation 
kan anläggas i korsningen Gunnar Wennerbergsga-
tan/Vallgatan om det finns ett behov av framkom-
lighet i korsningen. För busstationen öppnas nya 
infarter mot Vallgatan. Förlängningen av Klosterga-
tan öppnar en ny anslutning mot Vallgatan för att 
möjliggöra en anslutning för boende och stadsbuss. 
På samma sätt öppnas en ny anslutning till kv Val-
kyrian om den platsen förses med ny bostadsbebyg-
gelse.
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SG2 - Stadsgata Skaraborgsgatan
Skaraborgsgatan behåller i stort samma funktion 
och form som idag.

SG3 - Stadsgata Kämpagatan
Kämpagatan behåller nuvarande sträckning. Till-
kommande bebyggelse förskjuts västerut i jämförel-
se med befintlig bebyggelse för att få plats med en 
gång- och cykelväg längs gatan och skapa ett säker-
hetsavstånd mot transportleden för farligt gods. 
Trädplanteringar, öppna dagvattenlösningar och lik-
nande kan prövas utmed gatan för att upprätta ett 
grönt stråk mellan Afsen och Dofsan.

SG4 - Stadsgata Gunnar Wennerbergsgatan
Gunnar Wennerbergsgatan behålls i stort sett i sin 
nuvarande utformning. En cirkulation kan anläg-
gas i korsningen med Vallgatan om behov uppstår. 
En separat gång- och cykelväg anläggs längs med 
gatan.

LG1 - Lokalgata Nils Billstensgata
Gatan behåller sin nuvarande sträckning men kom-
pletteras med gc-väg/gångväg. Trädplanteringar, 
öppna dagvattenlösningar och liknande kan prövas 
utmed gatan för att upprätta ett grönt stråk mellan 
Afsen och Dofsan.

LG2 - Lokalgata Bangårdsgatan
Bangårdsgatan blir en renodlad lokalgata för boen-
de i området. Gatan enkelriktas och gatuparkeringar 
anläggs utmed gatan.

LG3 - Klostergatan
Den förlängda Klostergatan, mellan kv Thalia och kv 
Nornan blir en kombinerad gårdsgata och bussgata 
(för stadstrafiken). Biltrafik tillåts endast för boende 
och arbetande i området. Karaktären är samma som 
nuvarande Klostergatan norr om Skaraborgsgatan, 
med smågatsten och högre krav på gestaltning i det 
offentliga rummet. Vid korsningen Skaraborgsga-
tan/Klostergatan anläggs en stensatt gångöverfart i 
samma plan som Klostergatan i övrigt. Även kopp-

lingen Klostergatan/Väpnaregatan är viktig att få 
rationell och inbjudande för oskyddade trafikanter.

GC1 - Stråket Järnvägsgatan/Jarlagatan
Förbi Stationsplatsen och Björndammen sker cyk-
ling och biltrafik tydligt anvisat, genom olika mark-
beläggning, gemensamt i gata. Förbi busstationen 
fortsätter stråk i riktning mot Jarlagatan. Vallgatan 
höjs upp i plan med gc-stråket för att möjliggöra en 
säker passage över gatan.

GC2 - Stråket Nils Billstensgatan/kv Jarlen
Ett gång- och cykelstråk anläggs mellan Skara-
borgsgatan, längs Nils Billstensgatan mot kv Jarlen. 
Eventuellt är passagen vid Vallgatan endast möjlig  
då museijärnvägen flyttat öster om Kämpagatan.  
Inom kvarteret Jarlen övergår stråket till att vara en 
anlagd grusväg i parkmiljö. Grusvägen kan dela sig 
i två södergående riktningar, en som ansluter mot 
Folkungagatan och en mot Riddaregatan.

GC3 - Stråket Klostergatan
Gatan blir ett gångfartsområde liknande det som 
övriga Klostergatan redan är. Gatan är stensatt och 
har  högre krav på gestaltning än en vanlig lokal-
gata. Hastigheten anpassas efter de gåendes villkor.

GC4 - Stråket Kämpagatan
Kämpagatan får en separerad gång- och cykelväg 
från Skaraborgsgatan till Vallgatan. I dagsläget är 
utrymmet längs Kämpagatan för smalt för att möjl-
liggöra både bussarnas svängradier, en separat gång- 
och cykelväg och stadsgata. Då ytan söder om kv 
Kometen exploateras ska utrymme lämnas för att få 
plats med samtliga av dessa funktioner. 

P1 Parkering vid lokstallarna
Parkeringen görs i ordning med tydligt anvisade 
platser, trädplanteringar och trygghetsskapande 
belysning.
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P2 Parkering vid Kv Valkyrian
I första hand lämnas platsen som en grönyta men 
kan omvandlas till parkering om behov uppstår. 
Förutom tydligt anvisade parkeringsplatser finns här 
också träd och planteringar. Ytavrinnande dagvatten 
fördröjs med fördel lokalt innan det leds vidare i 

dagvattennätet.

Övriga parkeringar
Bostadsparkeringar sker i huvudsak inom den egna 
fastigheten inom programområdet. 

Etapp 2 och 3. Busstationen får en ny utformning och blir mer yteffektiv. Gångväg/gc-väg skapas mellan Skaraborgsgatan och 
Jarlaparken. Gc-väg skapas längs Kämpagatan. 

Etapp 1. Busstationen förskjuts österut, 14 busshållplatser tillskapas totalt. Stadsbusssen flyttar från stationsplatsen till buss-
stationen. Gång- och cykelväg anläggs mellan stationsplatsen och Folkungagatan. Gågata skapas på Klostergatans förlängning.
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PARKER, GRÖNA YTOR OCH GRÖNA 
STRÅK

GY1 Stationsplatsen
Vid Björndammen utökas de gröna ytorna mot sta-
tionshuset och skapar en ny mötesplats i området. 
De nord-sydliga kopplingarna genom platsen för-
stärks och gångstråken har en direktkontakt med 
dammen för att uppmuntra vattenlek. Gestaltande 
belysning, sittplatser och planteringar anläggs.

GY2 Jarlaparken
Platsen omvandlas från en extensivt skött grönyta 
till intensivt skött parkmiljö med träd, sittplatser, 
eventuellt buskage och planteringar. Grusade gång-
stigar anläggs genom parken som knyter an till Rid-
daregatan och Folkungagatan. Grönytan blir, genom 
en tydligare koppling till stationsområdet i övrigt, 
en yta som kan användas av boende i närheten. 
Funktionell och gestaltande belysning är viktigt för 
att främja en trygg miljö.

GS1 Grönt stråk Dofsan - Afsen
Bäckarna Afsen och Dofsan är två viktiga blå stråk 
genom staden som bidrar med ekosystemtjänster 
och agerar spridningskorridorer för flora och fauna.  
En ambition med planprogrammet är att knyta sam-
man de båda bäckarna med gröna stråk genom cen-
trala Skara. Att knyta samman Jarlaparken i söder 
med Gamla kyrkogården i norr är ett nyckelprojekt. 
Detta kan ske med trädplanteringar och öppna dag-
vattenlösningar.

Trädalleér
Trädalleér är viktiga spridningskorridorer och fau-
napassager. Så långt som möjligt är ambitionen att 
komplettera och skapa nya alleér inom programom-
rådet. Viktigt är att det finns en variation av trädslag 
för att minska risken för trädsjukdomar.

Öppen dagvattenhantering
Ambitionen är att inom området till viss del ha en 
öppen dagvattenhantering. Speciellt viktigt är detta 
i det gröna stråket mellan Dofsan - Afsen

Exempel på öppen dagvattenhantering Augustenborg, Malmö. 
Bild: By Niklas.nilsson (Own work) [Public domain], via 
Wikimedia Commons

Exempel på öppen dagvattenhantering Augustenborg, Malmö. 
Bild: klimatanpassning.se (2017)
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Etapp 1. Etappen skiljer sig inte nämnvärt från nuläget.

Etapp 2 och 3. Kartan illustrerar ett fullt exploaterat stationsområde. Jarlaparken har omvandlats till stadspark och gröna kopp-
lingar har etablerats mellan Afsen och Dofsan genom centrum. Det har gjorts alléträdsplanteringar utmed flera gator. Grönytan 
vid kv Valkyrian har delvis försvunnit. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

ETAPPINDELNING

Etapp 1
Etapp 1 omfattar ombyggnad av busstation, förkort-
ning av spår och nya lägen för spårväxlar, förläng-
ning av perrong och flytt av skärmtak, ny grönyta 
vid Björndammen, gc-koppling mellan stationen 
och Folkungagatan, gångväg genom Jarlaparken 
och anläggande av parkmiljö,  stenläggning samt 
infart vid förlängning av Klostergatan, inlösen av 
fastighet del av stationshuset, marksanering söder 
om kv Kometen, ny bebyggelse söder om kv Nor-
nan och Thalia samt gångstråk/p/plats söder om kv 
Nornan.

Etapp 2
Etapp 2 innefattar ny bebyggelse söder om Kom-
eten, inköp och rivning av befintlig bostadsfastig-
het,  flytt av museijärnvägen öster om Kämpagatan 
inklusive ny plattform och perrongtak, p-platser och 
enkelriktning utmed Bangårdsgatan, gc-väg vid för-
längningen av Nils Billstensgatan, grön koppling 
mellan Afsen och Dofsan, trädplantering utmed Nils 
Billstens gata och utmed Vallgatan, upprustning av 
p-platser vid lokstallarna samt eventuellt p-plats vid 
kv Valkyrian.

Etapp 3
Etapp 3 omfattar ny bebyggelse söder om Valkyrian, 
nytt p-system i Skara och eventuellt ett nytt p-hus 
samt eventuellt cirkulation i korsningen Vallgatan/
Gunnar Wennerbergsgatan. Etappen ska ses som en 
möjlighet i det längre tidsperspektivet.

EKONOMI
I en kalkyl för exploateringskostnader ingår kost-
nader för detaljplaneläggning, marksanering, fastig-
hetsbildning, rivning, markterrassering, utredning-
ar, marklösen och utbyggnad av allmän plats (gata, 
park och torg) mm.

Inkomsterna i kalkylen kommer dels från försälj-

ning av mark med nya byggrätter för bostäder, 
kontor och lokaler, dels från avgälder från intern 
markupplåtelse (kommunal service). Kalkyler för 
respektive utbyggnadsetapp upprättas.

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän plats. Med all-
män plats innebär ytor som i kommande detaljpla-
ner är avsett för ett gemensamt behov. En allmän 
plats kan exempelvis vara en gata, ett torg eller en 
park. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av den 
allmänna platsmarken. För museijärnvägen finns 
avtal mellan kommun och förening om dess drift 
och underhåll.

MARKTILLDELNING
Marktilldelning enligt sker enligt kommunens rikt-
linjer för markanvisning. I första hand ska ett jäm-
förelseförfarande användas som tilldelningsmetod.  
Förfarandet innebär att byggherrar lämnar förslag 
på hur det tänkt bebygga ett aktuellt område utifrån 
ett antal givna villkor, ett acceptpris samt ett antal 
bedömningsgrunder.  Markanvisningen tillfaller den 
byggeherre vars förslag har graderats högst enligt 
uppsatta bedömningsgrunder. Bedömningsgrun-
derna syftar till att tillskapa stadsbyggnadskvalitéer 
som annars inte kan eller bör regleras i detaljplan. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGT
För att genomföra programmet i sin helhet förutsätts 
det att del av fastigheten Gamla staden 3:3 och hela 
fastigheten Gamla staden 3:2 förvärvas av kommu-
nen. Nya fastigheter bildas för tillkommande kvar-
ter eller del av kvarter. Del av fastigheten Stjärnan 
9:1 kan komma behövas ta i anspråk för ny platt-
form i etapp 2.
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KONSEKVENSER
Detta kapitel redovisar övergripande konsekvenser-
na av ett genomförande av programförslaget. I de 
detaljplaner som uppkommer till följd av planpro-
grammet kommer frågorna belysas mer detaljerat.

SAMHÄLLSKONSEKVENSER
Planprogrammets mål och syfte är, som tidigare 
nämnts, mångdelat. Det handlar om att skapa en tät, 
varierad, trygg och långsiktigt hållbar ny stadsdel 
där det finns plats för nya bostäder och verksamhe-
ter samtidigt som funktionen som kollektivtrafiknod 
ska finnas kvar. Området befolkas under hela dyg-
net vilket gör att det blir tryggare och trivsammare 
att vistas där. Besökare, boende och arbetande får 
en närhet till service. En tätare stad är mer resursef-
fektiv då den ger en jämnare trafikbelastning, min-
dre bilberoende och goda förutsättningar för gång-, 
cykel -och kollektivtrafik. Den täta staden hushål-
ler med markresurser, tar tillvara på befintlig infra-
struktur och ger större tillgänglighet till service.

Bostadspolitiska konsekvenser
Programförslaget ligger i linje med kommunens 
tidigare ställningstaganden i den översiktliga pla-
neringen och bostadsförsörjningsprogrammet. Pro-
gramförslaget utnyttjar befintlig infrastruktur i hög 
grad vilket bör få positiva konsekvenser för projek-
tekonomin. Det kompletterar också befintlig bebyg-
gelse och ger möjlighet att skapa attraktiva, centrala 
bostadsområden med god tillgång till kommunika-
tioner, grönska och service.

Samhällsservice
Programförslaget bedöms skapa bättre underlag för 
offentlig och kommersiell service. Olika former av 
anpassade boenden för äldre ryms inom program-
förslaget.

Mötesplatser
Ett huvudsyfte med programmet är att skapa attrak-
tivare mötesplatser för människor, i första hand de 
offentliga miljöerna. Jarlaparken och stationsplat-

sen är två exempel på platser som på ett tydligare 
sätt kan bli mötesplatser för människor.

Barn och ungdomar
Barn- och ungdomar vistas generellt sett mer i sin 
närmiljö än förut. Närheten olika funktioner, så som 
skolor, lekplatser och idrottsanläggningar är avgö-
rande för barns hälsa och välmående. Programför-
slaget ger genom föreslagna grönytor, anpassade 
trafikmiljöer och närheten till skolor och idrottsan-
läggningar goda förutsättningar för att tillgodose 
barn och ungdomars behov.

Jämställdhet
Förslaget ger möjlighet till varierande boendeformer 
och skapar förutsättningar för en blandad befolk-
ning vilket i sin tur bedöms få en positiv påverkan 
på gemenskap och trygghet. I kommande planarbete 
och markanvisningar ska bostadstyper och boen-
deformer studeras tydligare så att en god variation 
uppstår. Variation minskar risken för boendesegre-
gation. Risken finns dock alltid att nyproducerade 
lägenheter attraherar en resursstark målgrupp vilket  
skulle kunna motverka programmets ambitioner. 

Trygghet
Ett av programmets huvudsyften är att skapa ett 
tryggare område. Mycket handlar om utformning av 
de offentliga miljöerna vilket måste studeras närma-
re i ett senare skede. Men att människor uppehåller 
sig i området en större del av dygnet och att man 
”blir sedd” förstärker känslan av trygghet. Även 
programmets förslag om siktlinjer, gestaltning av 
gator, torg och busstation medverkar till en trygg-
hetskänsla. 

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen (PBL 
4 kap. 34 §) och miljöbalken (MB 6 kap. 12-13 §) 
genomföra en miljöbedömning för att planer och 
program som kan antas medföra betydande miljö-
påverkan. Vid kommunens ställningstagande till om 
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planens eller programmets genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan görs en behovs-
bedömning. Om behovsbedömningen visar på en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 
göras och resultatet redovisas i form av en miljö-
konsekvensbeskrivning.

I samband med att planprogrammets har tagits fram 
har kommunens samrått med Länsstyrelsen om pro-
grammets miljöpåverkan (2016-05-13). Länsstyrel-
sen bedömning är att programmet kommer medföra 
en betydande miljöpåverkan inom områdena vatten, 
markmiljö och arkeologi/fornlämningar/riksintresse 
för kulturmiljövården. Dessa ska utredas och kon-
sekvensbeskrivas närmare i en miljökonsekvens-
beskrivning. Följande områden bedöms också 
påverkas, men inte i betydande omfattning: miljö-
kvalitetsnormer för buller, luftkvalitet, luftrörelser, 
vibrationer, skugga, utsikter/stadsbild, fordonstrafik 
och trafikflöden, farligt gods och tekniska system.

SAMMANFATTNING AV 
MILJÖKONSEKVENSER
Detta är en sammanfattning av den miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) som är en del av plan-
programmet. För en mer utförligare beskrivning av 
programmets miljökonsekvenser hänvisas läsaren 
till MKB:n. Sammanfattningen beskriver miljöpå-
verkan av  alternativ 1 i MKB:n. Under framtagan-
det av planprogrammet behandlades alternativ 1 
och 2 separat men ska nu istället ses som etapper av 
samma alternativ. 

Vattenmiljö
Det finns förhöjda halter av bly, PAH H och bekämp-
ningsmedel inom området. Där känslig markan-
vändning, så som bostäder, planeras kommer mar-
ken att saneras. Att dessa markföroreningar skulle 
spridas vidare till vattendrag är inte sannolikt. Det 
markavvattningsföretag som tangerar området har 
aldrig genomförts och blir därför inte påverkat. För-
slaget bedöms få en positiv effekt för vattenmiljön.

Kulturmiljö/Stadsbild
Riksintresset för kulturmiljövården påverkas inte 

i nämnvärd omfattning. Det medeltida gatunätet 
bedöms inte påverkas alls. Den småskaliga bebyg-
gelsen kring de expansiva årtiondena runt sekelskif-
tet 1900 påverkas i begränsad omfattning, Nornan 
3 riskerar att få en mindre framskjuten roll i stads-
bilden. Det medeltida kulturlagret påverkas direkt 
genom att bebyggelse planeras där inom. För mark-
arbeten ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen och 
övervakningsschakt kan ske för att minimera risken 
att fornlämningar skadas. Bruksvärdet bedöms öka 
genom att fler kommer att vistas i miljöerna kring 
stationen. Kunskapsvärdet av järnvägens historiska 
betydelse för Skara riskeras att påverkas negativt 
men kan vidmakthållas genom information och 
detaljutformning. 

Tekniska system/dagvattenhantering
Andelen grönytor förväntas vara ungefär det samma 
som i dagsläget, men med mer tillgång och gestalt-
ning. Förutsättningarna för lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD) väntas varken bli bättre eller 
sämre jämfört med nuläget. Konsekvenserna för-
väntas bli försumbara.

Markföroreningar
Förutom en översiktlig markmiljöundersökning för 
hela området har fördjupad undersökningar gjort för 
två delområden, söder om kv Nornan (1) och söder 
om kv Kometen (2). Vid den fördjupade under-
sökningen för delområde 1 överskreds riktvärdet 
för känslig markanvändning (KM) för arsenik i en 
provpunkt. Detta bedömdes dock inte vara en repre-
sentativ generell halt för undersökningsområdet. I 
övrigt bedömdes föroreningssituationen i området 
inte medföra några hinder vare sig för nuvarande 
markanvändning eller för att bygga bostäder på 
platsen.

För delområde 2 visade analyser på halter av PAH 
H och koppar som överskred mindre känslig mark-
användning (MKM). Detta tillsammans med sta-
tistiska beräkningar visade på halter av koppar och 
PAH:er som teoretiskt kan ha en negativ påverkan 
på människors hälsa eller markmiljön vid käns-
lig markanvändning. De halter som kan utgöra en 
risk återfanns i samma provpunkt vilket underlättar 
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sanering. Dieselföroreningar påträffades även över 
riktvärdet för KM i en punkt. Förutom det lager 
som behöver tas bort av anläggningstekniska skäl så 
rekommenderas att området med förhöjda halter av 
PAH:er och koppar samt punkten med dieselföro-
reningar saneras för att minska risken för expone-
ring av människor och markmiljön. Dieselförore-
ningen misstänks ha spridit sig via ledningsgravar 
norrut mot Bangårdsgatan samt österut mot huset 
på Kämpagatan 6. Därför rekommenderas att detta 
undersöks i samband med sanering. Genom dessa 
åtgärder bedöms det inte finnas några hinder för att 
bygga bostäder på platsen. I och med att sanering 
måste ske för att möjliggöra nybyggnation av bostä-
der i de områdena med förhöjda halter av förore-
nande ämnen väntas alternativet medföra positiva 
konsekvenser gällande markföroreningar.

Luftrörelser, luftkvalitet och trafikflöden
Mätningar av luftkvalitet har gjorts under lång tid 
på Skaraborgsgatan. Partiklar (PM10), kvävediox-
id, bensen ligger alla under miljökvalitetsnormernas 
gränsvärden i dagsläget. Källan till dessa luftföro-
reningar är främst den lokala biltrafiken. I och med 
att programförslaget skapar förutsättningar för fler 
bostäder, kontor och handel är det sannolikt att tra-
fikmängderna i området kommer att öka till viss del. 
Närheten till busstationen och kollektivtrafik samt 
förbättrade möjligheter för gång- och cykeltrafik 
kan dock hålla nere ökningen.

Vad gäller luftrörelser påverkas dessa främst av 
byggnaders orientering, vilket kommer fasställas i 
ett senare skede. I stort kommer dock byggnaderna  
följa den rutnätsstruktur som finns och därför bör 
det finnas goda förutsättningar att luftföroreningar 
kan ventileras bort.

Programförslaget bedöms medföra större risker än 
nollalternativet att öka halterna av luftföroreningar 
i området, framförallt till följd av en viss ökning av 
trafik. Vad gäller luftrörelser bör alternativet leda till 
förbättringar ur komfortsynpunkt till följd av mer 
bebyggelse. Sammantaget bedöms alternativet med-
föra små eller obetydliga negativa konsekvenser för 
luftkvaliteten: högt värde, försumbar omfattning, 
samt positiva konsekvenser för luftrörelser i områ-

det: måttligt värde, positiv påverkan.

Buller
Inom programområdet utgörs den dominerande 
bullerkällan av fordonstrafik framförallt från Vall-
gatan, Skaraborgsgatan, Kämpagatan, Gunnar Wen-
nerbergsgatan samt busstationen. Programförslaget 
skapar förutsättningar för fler bostäder, kontor och 
handel är det sannolikt att trafikmängderna i någon 
mån kommer att öka. 

Framräknade schablonmässiga värden för buller är 
runt 7 dB(A) högre än riktvärdet på 55 dB(A), över-
skridandet av normen  måste därför anses vara bety-
dande. Detta bör dock inte innebära något hinder 
för programmet i och med att lagstiftningen medger 
högre ljudtrycksnivåer om utformningen kan anpas-
sas så att minst hälften av rummen är vända i en 
riktning där varken riktvärden för ekvivalent eller 
maximal nivå överskrids. Däremot kan det utifrån 
framräknade värden bli svårt att tillåta lägenheter 
mindre än 35 m2 riktade mot Vallgatan om inte tyst 
sida kan tillämpas även för dessa. Sannolikt kom-
mer den tillkommande bebyggelsen även att delvis 
skärma av bullret från Vallgatan varför ljudmiljön 
för den befintliga bebyggelsen sannolikt kommer att 
bli bättre. En samlad bedömning är att alternativet 
kommer att medföra små eller obetydliga negativa 
konsekvenser: måttligt värde, liten omfattning.

Farligt gods
En vägslinga mellan Vallgatan, Kämpagatan och 
Skaraborgsgatan inom programområdet utgör 
sekundär led för farligt gods. Sådana leder är avsed-
da för lokala transporter av farligt gods till och från 
de primära lederna. Troligtvis har beslut om denna 
transportled fattats bl. a. till följd av transporter av 
farligt gods till och ev. från befintlig bensinstatio-
ner på Skaraborgsgatan 35 och Skaraborgsgatan 
39 samt dåvarande bensinstation med verkstad och 
automattvätt på fastigheten Stjärnan 8 öster om 
Kämpagatan. Sannolikt utgörs det mesta godset som 
transporteras av bensin och diesel. 

Befintliga byggnader längs med Kämpagatan samt 
godsmagasinet vid Vallgatan ligger endast ett fåtal 
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meter från transportleden. Inom avståndet 150 meter 
återfinns även dels byggnader i kv. Jarlen och kv. 
Planeten samt annan bebyggelse utanför program-
området.

Programförslaget innebär att ett nytt kvarter kommer 
att uppföras söder om kv. Kometen bredvid Kämpa-
gatan som ingår i den sekundära transportleden för 
farligt gods. Den närmsta byggnaden kommer att 
ligga mer än 25 meter från transportleden vilket är 
ett önskvärt minimiavstånd enligt en remissutgåva 
från Länsstyrelsen i Stockholms län (2012). Enligt 
ett exempel för risktänkande vid nylokalisering är 
25 meter ett acceptabelt avstånd från transportleder 
där i huvudsak petroleumprodukter transporteras 
(Länsstyrelsen Stockholm 2000). Antalet transpor-
ter bedöms vara få då de som passerar programom-
rådet troligen utgörs av bränsletransporter till när-
liggande bensinstationer. Eventuella transporter till 
och från företag och industrier längre österut mot 
den primära transportleden E20 innebär sannolikt 
att dessa vänder tillbaka till E20 utan att passera 
genom programområdet. Räddningstjänstens sta-
tion i Skara ligger endast ca 600 m från den plane-
rade bebyggelsen och är bemannad dygnet runt vil-
ket bör ge en relativt kort utryckningstid. Risken för 
olycka minskar även av att hastigheten är begränsad 
till 50 km/h. Sammanfattningsvis bedöms alterna-
tivet medföra små eller obetydliga negativa konse-
kvenser: högt värde, försumbar omfattning. I sam-
band med detaljplanearbetet för det nya kvarter som 
planeras söder om kv Kometen bör en riskanalys för 
farligt gods upprättas.

Skugga
Med programförslaget finns det risk för att ett antal 
befintliga byggnader kommer att påverkas negativt 
av skuggning. Denna risk bedöms främst finnas för 
det västliga huset i kv. Kometen, huslängan åt öst 
och syd i kv. Valkyrian samt fastigheterna Nornan 
2 och 3, åtminstone under delar av året när solen är 
lågt stående. 

Framförallt bedöms byggnaden på Nornan 2 drabbas 
av detta då den endast har 3 våningar medan det pla-
neras byggnader i 6 våningar söder om fastigheten. 
Dock skuggas fastigheten redan delvis idag av träd 

nära fasaden. Tidigare har nämnda fastigheter  haft 
ett relativt öppet söderläge men genom nybyggna-
tion finns risk att de skuggas från flera väderstreck. 
Omfattningen på denna påverkan avgörs dock av 
slutgiltig placering och utformning av nya bygg-
nader samt antal våningsplan som kommer att byg-
gas. Sammanfattningsvis bedöms påverkan genom 
skuggning medföra måttligt negativa konsekvenser: 
måttligt värde, måttlig omfattning.

Vibrationer
Vilken påverkan som trafikvibrationer får på omgi-
vande bebyggelse och människor beror framförallt 
på hur jämn vägbanan är, hastighet och tyngd på 
fordonen samt jordförhållanden. Det är främst när 
jordförhållanden består av leror med större mäktig-
het samt när vägbanan är ojämn som vibrationspå-
verkan på omgivande byggnader kan ske. 

Samtliga av de planerade byggnaderna ligger enligt 
framräknade värden inom intervallet för risk för 
måttlig störning kopplat till komfort. Däremot är 
risken mycket liten för att skador på byggnaderna 
skulle uppstå till följd av vibrationer från tung tra-
fik. Jämfört med nollalternativet medför program-
förslaget en risk för att fler människor exponeras för 
vibrationer. Bedömningen blir att alternativet kom-
mer att medföra små eller obetydliga negativa kon-
sekvenser: måttligt värde, liten omfattning. I detalj-
planeskedet bör en riskbedömning för vibrationer 
utföras för att ta fram mer exakta värden.

TRAFIKKONSEKVENSER
Programförslaget innebär att nya anslutningar till 
det befintliga gatunätet och det befintliga gång- och 
cykelnätet anordnas. Gatunätet behåller i stort sett 
sin grundstruktur medan gång- och cykelnätet för 
nya nord-sydliga stråk. Förslaget bedöms generellt 
medverka till en sänkt hastighet, bl.a. genom nya 
platsbildningar och trädplanteringar utmed huvud-
stråken. Förslaget bedöms också medföra ökade tra-
fikrörelser i området.

Förslaget fokuserar mycket på de oskyddade tra-
fikanternas villkor samt kollektivtrafikresenärer. 
Gång- och cykelstråk är separerade från annan trafik 



27

PLANPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET, SKARA

och vissa gator blir gångfartsgator/bussgator. 

Områdets närhet till busstationen ger goda förutsätt-
ningar för både lokal och regional kollektivtrafik. 

För museijärnvägen blir konsekvenserna av pro-
gramförslaget en försämrad kapacitet och närhet 
till busstationen. Dess funktion som museijärnväg 
förväntas dock vidmakthållas genom att ny perrong 
och spårväxlar anläggs öster om Kämpagatan.

Ett stort antal parkeringsplatser kommer att försvin-
na i och med att stationsområdet exploateras. Idag 
bedöms det dock finnas en överkapacitet av parke-
ringar inom området och för genomförande av etapp 
2 bedöms parkeringsbehovet tillgodoses med liten 
marginal. För tillkommande bebyggelse ska parke-
ring i första hand ordnas inom den egna fastigheten. 
Utgångspunkten är dock att tillskapa nya parkering-
ar inom området som till viss del kan ersätta de som 
blir ianspråkstagna. En förutsättning för att i etapp 3 
exploatera ytan söder om Valkyrian är att finna helt 
nya parkeringslösningar centralt i Skara. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Den största delen av markytorna i programförslaget 
är i kommunens ägo. Fastigheten Gamla staden 3:2 
kommer på sikt att behöva förvärvas av kommunen 
om programförslaget ska genomföras i sin helhet. 
Kommunen har dock inga tvingande medel att tillgå 
för ett sådant förvärv, detta kan bara ske genom en 
frivillig överenskommelse. Del av fastigheten Gam-
la staden 3:3 kommer också behöva förvärvas för en 
rationell drift av allmän platsmark. 

De investeringar och ökade driftkostnader som upp-
står bedöms uppvägas på relativt kort sikt genom 
effektivare markutnyttjande. Intäkter från tomt-
försäljning förväntas i stort sett täcka kostnaderna 
för genomförandet av programmet. På intäktssidan 
finns även fler arbetstillfällen för kommersiella och 
offentliga verksamheter. Förslaget som helhet stär-
ker Skara som bostads- och etableringsort. Det för-
väntas också ge en attraktivare centrumkärna vilket 
kan få positiva följdeffekter för andra näringsidkare 
i centrum. Mycket pekar på att den täta staden är 
den hållbara staden om även en god livsmiljö kan 
skapas, plats för socialt liv, utevistelse och natur. 
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OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

KULTURMILJÖ

Arkeologi
Stationsområdet omfattas av en gränsbestämd fast 
fornlämning som tangerar programområdet i öst. 
För området söder om kvarteret Kometen bör en 
arkeologisk förundersökning genomföras (Läns-
styrelsen, 2016). Detta skulle kunna ske i samband 
med eventuell sanering och/eller i samband med 
detaljplaneläggning.

Den västra delen av området har tidigare undersökts 
i och med schaktningsövervakningar utan att det 
framkommit nya arkeologiska fynd. I dialog med 
Länsstyrelsen har det konstaterats att det med stor 
sannolikhet inte finns mycket av kulturhistoriskt 
värde väster om stationsbyggnaden.

Tidig historia
Stationsområdet var under en lång tid av Skaras 
historia en utkant av den egentliga stadsbebyggel-
sen. Området tillhörde dock stadsområdet och var 
jordbruksmark som försörjde staden. Under några 
decennier på 1800-talet ökade Skaras befolkning 
explosionsartat och en slags förstad, Oxbacken, 
växte fram söder om nuvarande stadskärna. 1858 
öppnades järnvägslinjen Göteborg - Falköping och 
området fick den huvudsakliga utformning som man 
känner igen än idag.

Kungaborgen Gällkvist
I anslutning till stationsområdet finner man idag 
lämningar av Gällkvistborgen, även kallad Gäll-
kvist, Gälakvist eller Skara hus. Borgen byggdes på 
1200-talet och bestod av en muromgärdad borggård 
med stentorn och ett antal trähus. Runt borgplatån 
fanns dubbla vallgravar. Borgens viktigaste funk-
tion var att kontrollera Skara och visa att kungens 
makt ständigt var närvarande. Gällkvist kom flera 
gånger under 1200-talets andra hälft att spela en 
viktig roll i rikspolitiken. Under 1300-talet verkar 
dock Gällkvist ha spelat ut sin roll. Det starka fog-
defästet Axevalla hus, knappt en mil öster om Skara, 

kom istället delvis att överta Gällkvist funktioner. 

I mitten av 1500-talet fanns bara ruiner kvar, och 
borgkullen röjdes av för att förhindra att den använ-
des som bas för en fientlig här. Från 1600-talet och 
framåt kallas platsen för Brobacka (kallas också 
Brobacka jarlapark på moderna stadskartor över 
Skara).

Idag finns tre stora vallar kvar av de ursprungligen 
fyra. Den norra vallen schaktades bort i samband 
med ett järnvägsbygge i slutet av 1800-talet. Idag 

finns tre gamla trähus på toppen av kullen innanför 
vallarna. I parken finns också lägre vallar utanför de 
högre med ett dike emellan som från början var den 
inre av vallgravarna.

S:t Olofs kloster - Skaraborgs slott
Dominikanerna, eller svartbröderna, byggde år 1239 
ett kloster strax utanför dåvarande Skara stadsom-
råde. Troligen fick klostret överta en äldre kyrka på 
kungaborgen Gällkvists mark. Munkarna predikade 
Guds lära på stadens gator och torg och försörjdes 
genom allmosor och gåvor. 

Reformationen drabbade klostret mycket hårt. År 
1529 beslöt Gustav Vasa att lägga konventet ”platt 
öde” om det kunde ske ”utan för mycket rop”. År 
1540 förstördes klostret helt genom en brand. På 
klosterruinerna lät kung Johan III uppföra Skara-
borgs slott på 1580-talet. Slottet blev landshöv-
dingens säte fram till år 1612 då en dansk strövkår 
återigen brände ner slottet. Tanken var att det skulle 
återuppbyggas men det skedde aldrig. Slottet gav 
namn till Skaraborgs län.

BEBYGGELSE OCH ARKITEKTUR

Gamla staden 3:3, Järnvägsstationen
Byggnad, ursprungligen i rött tegel men idag slam-

Skara mot norr med Brobacka, platsen för medeltidsborgen 
Gälakvist, i förgrunden. i mitten ruinerna av Skaraborgs slott. 
1694 ur E Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna. 
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mad rosa fasad, i 2 ½ våning med tak av grönmålad 
plåt. Kraftig betonad gavelfront mot Skaraborgs-
gatan. Uppförd omkring sekelskiftet och ersatte en 
äldre stationsbyggnad av trä.

Nornan 2:1, Hushållningssällskapets hus
Hästskoformig byggnad av sten i tre våningar. Put-
sad fasad med rika fönsterramar.  Hörnen är marke-
rade med korintiska pilastrar. Monumental dubbel-
trappa upp till huvudvåningen mot Järnvägsplanen. 
Uppfört i tre etapper 1927, 1937 och 1951 efter rit-
ning av G. Ålander. 

Nornan 2:1, Skaraborgsbygdens hus
Tidigare bostadshus av sten i två våningar, idag kon-
tor. Putsade fasader i gul kulör. Öppen veranda med 
balkong över sadeltak. Täckt med grön plåt. Uppfört 
kring sekelskiftet.

Planeten 6:1, Järnvägshotellet
Byggnad av trä i två våningar med valmat tak. 
Lockpanel målad i ockragul färg. Rikt utsmyckade 
fönsterramar och taklist. Uppförd kring 1890.

Fr. v t h Järnvägshotellet, Hushållningssällskapets hus, Järn-
vägsstationen, 1969-71, N.F. Beerståhl.

SAMHÄLLSSERVICE OCH 
ARBETSPLATSER

Kv. Valkyrian
I kvarteret Valkyrian bedriver kommunens omsorgs-
förvaltning resurscentret Fontänen. Verksamheten 
syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning för 
personer med någon form av funktionshinder. 

Kv. Thalia
Ica bedriver dagligvaruhandel i kvarterets botten-
plan.

Kv. Nornan
Hushållningssällskapet äger genom sitt fastighets-
bolag Förvalta i Skara AB hela kvarteret. Hyresgäs-
terna är, förutom Hushållningssällskapet, i huvud-
sak myndigheter, bank, tidningsredaktioner och 
mindre företag i tjänstesektorn.

Gamla staden 3:3
Den gamla järnvägsstationen och nuvarande vänt-
sal. Inhyser också kiosk, taxi samt kontor.

Kv. Planeten
Här finns fastighetsbolag, tryckeri, thai-massage, 
frisör, butik för låssmed och andra säkerhetslös-
ningar, intresseorganisationer, bowling och it-före-
tag, i första hand lokaliserade i bottenplan.

Programområdet med kvartersnamn
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Kv. Kometen
På Nils Billstens gata, i kvarteret Kometen, har 
hemvården i Skara sina kontorslokaler. 

Gamla staden 3:2
Städföretag och butik för mode och accessoarer.

Kv. Godsmagasinet
Studieförbund samt inspelningsstudio.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Farligt gods
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) klassar farligt gods som ett samlingsbegrepp 
för ämnen och föremål som har sådana farliga egen-
skaper att de kan orsaka skador på människor, miljö 
eller egendom, om de inte hanteras rätt under en 
transport. Länsstyrelsen har i samarbete med bland 
annat kommuner, räddningstjänst och näringsliv 
tagit fram rekommenderade vägar för transport av 
farligt gods. Det rekommenderade vägnätet delas 
upp i en primär och en sekundär transportväg farligt 
gods.

• Primära transportvägar avser ett lämpligt 
huvudvägnät och bör användas så långt det är 
möjligt.

• Sekundära transportvägar är avsedda för 
lokala transporter till och från de primära 
transportvägarna och bör inte användas för 
genomfartstrafik.

Inom planområdets östra del går en sekundär trans-
portväg för farligt gods. Transportvägen går via Vall-
gatan, Kämpagatan och Skaraborgsgatan. På grund 
av säkerhetsrisken innebär det att markanvändning-
en kan påverkas upp till 100 m från transportleden. I 
framtagande av detaljplan behövs en riskbedömning 
göras av sakkunnig för transportleden innefattande 
en riskanalys samt riskvärdering. Möjligheten finns 
sedan att göra riskreducerande åtgärder för att mini-
mera säkerhetsavstånd och öka tryggheten.  

Säkerhet
Ny bebyggelse kommer kräva anpassningar för 
att behålla god tillgänglighet för räddningstjänst. 
Anpassning av vägar för utryckningsfordon samt 
samlingsplatser vid utrymning av byggnader behö-
ver således studeras i detaljplaneskedet.

Markföroreningar
Förutom en översiktlig markmiljöundersökning för 
hela området har fördjupade undersökningar gjorts 
för två delområden, söder om kv Nornan (1) och 
söder om kv Kometen (2). Riktvärdet för mindre 
känslig markanvändning överskrids i några punkter 
inom planområdet. Läs mer om markföroreningar 
under rubriken Konsekvenser eller i bilagorna över-
siktlig markmiljöundersökning (2015) eller fördju-
pad markmiljöundersökning (2016).

Radon
Programområdet ligger inom ett normalriskområde 
för markradon. Risken för markradon bedöms inte 
vara betydande.

Trafikbuller
En övergripande bulleranalys har gjorts för befintlig 
bebyggelse inom programområdet. Analysen visar 
att bullernivåerna underskrider riktvärdet för befint-
lig bebyggelse, 65 dBA vid fasad, men att det i de 
flesta fall överskrider riktvärdet för nybyggnation 
(55 dBA). Den största bullerkällan inom området är 
biltrafiken. 

Översvämningar
2014 genomfördes en översiktlig ytavrinningsana-
lys för Skara kommun som helhet. Den visar att 
de stora tillrinningsområdena (20 ha) i väst går via 
Gunnar Wennerbergsgatan, vidare till Klostergatan 
och sedan mot Vallgatan för att fortsätta genom kv 
Jarlen och mot Afsen. I öst sker tillrinningen via 
Kämpagatan ner mot Vallgatan och sammanstrålar 
med den västliga tillrinningen vid kv Jarlen. Risk 
för instängda områden finns vid kv Valkyrian, vid 
garagenedfarten vid kv Thalia samt på Vallgatan i 
höjd med Väpnaregatan. Vid den sistnämnda finns 
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risk för översvämningar om dagvattensystemet är 
belastat maximalt.

Kartan visar tillrinningsvägar och möjliga instängda områ-
den för dagvatten inom programområdet

Luftkvalitet
Mätningar av luftkvalitet har gjorts under lång tid 
på Skaraborgsgatan. Partiklar (PM10), kvävedioxid 
och bensen ligger alla under miljökvalitetsnormer-
nas gränsvärden i dagsläget.

GRÖNSTRUKTUR
Antalet gröna ytor inom området är få och är något 
fragmenterade från kringliggande grönstruktu-
rer. Dock har området en strategiskt viktigt place-
ring. Skaras två åar Dofsan och Afsen löper paral-
lellt norr respektive söder om området. Dessa två 
åar har naturligt starka grönstrukturer anknutna till 
sig och sträcker sig upp mot området. Drysan med 
Vikoriasjöarna och hela Tullportagärdet söderut ner 
via Botan och sedan ner genom gamla kyrkogården. 
Grönområden från Afsen sträcker sig norrut mot 
området genom Vattentornsparken och kopplingen 
mot Kämpagården är nära.

Norr om busstationen finns Stationsplatsen, där även 
Björndammen ligger, med större uppväxta lövträd, 
sommarplanteringar och fontän. Längs Skaraborgs-
gatan båda sidor finns en planterad lövträdsallé. 
Närmast Gunnar Wennerbergsgatan finns en inten-
sivt skött gräsyta med buskage, planteringar och 
yngre lövträd. Längs Vallgatans båda sidor sträcker 
sig en lövträdsallé med vissa luckor. 

Kring den plats där S:t Olofs kloster/Skaraborgs 
slott en gång låg finns idag en mindre park med bus-
kage och träd. I mitten av parken finns en modell i 
sten av Skaraborgs slott. Parken upplevs mer eller 

mindre som en privat innergård med utemöbler, 
stenlagda uteplatser och spaljeer.

Det största sammanhängande grönytan inom pro-
gramområdet är kring lämningen av Gällkvistbor-
gen. Ytan är extensivt skött med högt gräs och sly, 
helt otillgänglig för allmänheten.

TRAFIKINFRASTRUKTUR

Gatustruktur
De två stora genomfartsgatorna i Skara är Skara-
borgsgatan och Vallgatan som sträcker sig i öst-
västlig riktning genom staden. Både Vallgatan och 
Skaraborgsgatan hade tidigare varit lokalgator, 
underordnade mer historiska genomfartsvägar som 
Skolgatan och Marumsgatan. 

I samband med utbyggnaden av E20 och en ökande 
bilism fick Skaraborgsgatan sin nuvarande sträck-
ning och funktion i mitten av förra seklet. Gatan 
anlades för att möta den tidens ideal med tilltagna 
gatumått och plats för omfattande biltrafik. Cyklis-
ter var hänvisade till blandtrafik och gångare till de 
trottoarer som sträckte sig längs båda sidor. Idag 
finns det separerad gång- och cykelväg på stora 
delar av  gatan.

Vallgatan var tidigare mer en gata för den industri 
som växte fram i stadsdelen Glasbacken men har 
fått ökad betydelse för genomfartstrafiken sedan 
man vidtagit fartdämpande åtgärder  på Skaraborgs-
gatan. Båda gatorna har en omfattande lokaltrafik 
och är bland de mest trafikerade i tätorten.

T.v. Skaraborgsgatan, Sten Boorg (1965-70), t.h. Vallgatan, 
Georg Svantesson (1966)

För både Skaraborgsgatan och Vallgatan är års-
dygnstrafiken runt 6000 fordon/dag varav 3-4% 
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är tung trafik. Bashastigheten är 50 km/h men den 
verkliga hastigheten är förmodligen lägre än så. 
Hastighetsöverträdelserna är 0% på både Skara-
borgsgatan och Vallgatan och köbildning runt 20%.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägarna (gc-väg) sträcker sig längs 
Skaraborgsgatan och Vallgatan i väst-östlig riktning. 
Bredden på gc-vägen varierar. Längs Skaraborgsga-
tan finns smalare cykelvägar på båda sidor vägen, 
gångare har skilda fält. Förbi kvarteret Planeten på 
den södra sidan upphör gc-vägen en bit och cyklis-
ter är hänvisade till cykling i blandtrafik. Längs 
Vallgatan är gc-vägen bredare men finns enbart på 
norrsidan av gatan.

Bristen på nord-sydliga gc-kopplingar är tydlig, inte 
minst längs Kämpagatan. Utrymmet är här för smalt 
för att möjliggöra både bussarnas svängradier samt 
en gc-väg. En uppenbart saknad länk för cyklister är 
också mellan stationen och Jarlagatan. 

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i Skara kommun ombesörjs av 
Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i Väst-
sverige på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Det är möjligt att åka kollektivt på tre sätt från Skara 
station: regionbuss, stadsbuss och flexlinje:

• Regionbussar: Bussar mot Lidköping, Skövde, 
Falköping, Vara och Götene finns att tillgå. I 
Skövde och Falköping finns anslutande järn-
väg på västra stambanan. 

• Stadsbussar: Buss 1,3, 4 & 5 har hållplatser på 
Skara station. Linje 1 går kontinuerligt enligt 
tidtabell medan linje 4 & 5 är anropsstyrda.

• Flextrafik: Denna kollektivtrafik är för alla 
som fyllt 75 år eller har tillstånd att resa med 
färdtjänst. Resorna bokas av resenären och 
körs inom Skara tätort 

3
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Museijärnvägen
Museijärnvägen mellan Skara - Lundsbrunn är den 
enda smålspåriga linjen som finns kvar i Skara 
sedan  många av dem lades ned i mitten av förra 
seklet. Idag bedrivs järnvägen av en ideell fören-
ing, SkLJ, som trafikerar sträckan tre dagar i veckan 
under sommarmånaderna. Utöver detta går det trafik 
på linjen under midsommar, nyår och vid enskilda 
bokningar.

Parkering
Området innehåller ca 400 st parkeringsplatser för 
personbilar. I planområdets västra respektive östra 
kanter finns drygt 200 långtidsparkeringar (24tim-
mar). Korttidsparkeringsplatser i 2 timmar finns 
anslutning till livsmedelsbutiken ICA och runt sta-
tionshuset finns i 1-timmars parkeringsplatser.

Cykelparkeringsplatser finns främst i anslutning till 
stationshuset, då mycket pendling utgår härifrån. En 
inventering ar parkeringsplatserna gjordes i sam-
band med framtagandet av kommunens cykelstra-
tegi (2015). 
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TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Vatten och avlopp
Området är väl utbyggt med befintliga ledningsstråk 
för vatten och avlopp och försörjning kan ske med 
dessa. Dricksvatten kommer från Vättern och pro-
duceras av Skaraborgsvatten i Borgunda, vilket ägs 
gemensamt av kommunerna Skövde, Falköping och 
Skara.

Dagvatten och LOD
Ett obestämt markavvattningsområde tangerar pro-
gramområdet i söder med utgångspunkt i Gällkvist-
bäcken. Området rör ett förslag om kulvertering för 
del av Gällkvistbäcken mellan Riddaregatan och 
Härlundagatan söder om Gällkvistskolan. Själva 
kulverteringen utfördes aldrig.

Genom i stort sett hela området hanteras dagvattnet 
i slutet system med brunnar och rör med bortfrakt-
ning, undantag är ett fåtal små grönytor som sam-
lar vatten lokalt. Bedömningen att lokalt omhän-
dertagande av dagvatten, LOD, inom området kan 
förbättras och utökas i och med ny bebyggelse och 
anläggning av nya grönytor. 

Fördelar med lokalt omhändertagande 

• Vatten fördröjs/renas vid källan och förorena-
de partiklarna sprids inte direkt ut i det större 
dagvattensystemet.

• Minskad flödesvariation och bättre buffert mot 
översvämningar.

• Bättre grundvattenbalans än slutet system och 
mindre risk för marksättningar.

• Möjligt att göra estetiskt tilltalande för stads-
miljön.

El, tele och bredband
Alla elledningar i området är nergrävda och anslut-
ning sker till Skara Energis elnät.

Fiber finns draget längs med Vallgatan, Kloster-
gatan, Bangårdsgatan, Kämpagatan och delar av 
Skaraborgsgatan. Anslutning till stadsnätet för 
ny bebyggelse sker via Openbit som ägs av Skara 
Energi. Det finns även möjligheter att ansluta sig till 
nätet med hjälp av ADSL och radiolänk.

Uppvärmning
Befintliga fjärrvärmeledningar finns längs med 
Vallgatan, Klostergatan, Bangårdsgatan, Kämpa-
gatan och delar av Skaraborgsgatan. I första hand 
ska dessa utredas för att kopplas till ny bebyggelse. 
Fjärrvärmenätet drivs av Skara Energi.

Geotekniska förhållanden
Söder om kvarteret Nornan har en översiktlig geo-
teknisk undersökning genomförts. Undersökningen 
visar jordlager i ordningen: fyllning (silt och torr-
skorpesilt, 1-2 m, torrskorpelera (3-4 m), lera (4-7 
m), friktionsjord vilande på berg (9-13 m), berg 
(9-13 m). Detta innebär relativt goda grundlägg-
ningsförhållanden.

Söder om kv Kometen har en geoteknisk under-
sökning utförts 2005. Till skillnad från föregående 
område ligger berget betydligt ytligare, tryck- och 
slagsondens nedträngningsdjup varierade mellan 
1,1 - 4,4 m. Sprängning blir troligen aktuellt inom 
området.
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