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GRUNDKARTEBETECKNING~R 

--------- Fastighetsgräns. 
BIFROST Kvartersnnmn. 

1-
GAMLA STADEN 

2:1 

Reg.nummer för f astighet med kvartersnamn. 
Traktnamn. 
Reg.nummer för fastighet med traktnamn . 

::~~=== Väg med resp. utan sidoutrymme . 
I I ' , Stödmur. 

" fl Staket . lxi I I Bostadshus resp . uthus karterat efter 
takkonturen. 

~c==I Bostadshus resp. uthus karterat efter 
~ c=::::::J huslivet. 

D Annan byggnad karterad efter 
t akkonturen. 

SKALA 110 00 
10 5 O 10 20 30 40 50 

r- - -i 

o Träd. 
0 2218 Polygonpunkt. 
- :- Rut nätspunkt. 

113,' Avvägd e l ler på jämförbart 
~'~II~ sät t bes t ämd höjd. 
~ ~ Höjdkurvor . 

Koordinatsystem i plan : 
Skara kommuns koordi natsy stem . 
Koordinatsys tem i höjd : 
Rikets plan RH 00. 
Fastighetsredovisningen gäller 
förhållandena 1993-02-1 1 . 
Mätklass II. 

100m 

DETALJPLAN FÖR 

Bifrost 2 mm 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

UPPRÄTTAD DEN 23 FEBRUARI 1993 

ös'rEN ANDERSSON 
STADSARKITEKT 

Planbestämmelser 

ERIK WESTLIN 
PLANARKITEKT 

Föl;an6e gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteck
ning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

MARKANVÄNDNING 
Kvartersmark 

Linje på kartan ritad 3 mm utanför planområdets gräns. 
Användningsgräns. 
Egenskapsgräns. 

Bostäder, handel och kontor. Lokaler för handel får en
dast anordnas i bottenvåningen, och lokaler för kontor 
endast i bottenvåningen och våningen däröver. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

t
-·------~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ------_. o o o o o -- -- -- ----

ru-------J L _______ ._ 

[y-------] 
--------

Marken får inte bebyggas . 
Marken får överbyggas med gårdsbjälklag om anordningar 
inte vidtas som förhindrar lek och utevistelse på bjälk
laget. 
Marken skall vara tillgänglig för underjordiska allmänna 
ledningar. 
Marken skall, till en fri höjd av minst 3,5 meter, vara 
tillgänglig för utfart från angränsande fastighet. 

MARKENS ANORDNANDE 

~- --&- - -1 Utfart får inte anordnas. 

UTFORMNING 

V Högsta byggnadshöjd i meter_ 
/' 

/ 270 Föreskriven taklutning. 

[!y=~-_-=--~_J Högsta antal våningar. 

r-~--v--~~ Fasad till bostadsutrymme skall dämpa minst 38 dBA. 

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE 

Genomförandetiden slutar fem år från den dag planen vunnit laga kraft. 
Inom planområdet upphävs gällande tomtindelning. 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av aktuellt utdrag ur Skara kommuns primärkarta i 
skala 1:1000. 

Antage n av byggnadsnämnden de n 1 mars 1993 
Laga kraft de n 29 ma r s 1993 B334 
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Antagen av byggnadsnämnden den l mars 1993 
Laga kraft den 29 mars 1993 

DETALJPLAN FÖR 

Bifrost 2 mm 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

8334 

Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser, denna be
skrivning samt en genomförandebeskrivning. Till planen hör en 
fastighets förteckning. 

PLANOMRÅDETS OMFATTNING OCH ÄGARE 

Planområdet ligger i Skara centrum, mellan Skaraborgsgatan och 
Hötorget, och utgörs av fastigheten Bifrost 2 samt mindre de
lar av Bifrost 5 och Gamla Staden 2:1. Bifrost 2 och 5 ägs av 
Jan-Erik Lööf medan Skara kommun äger Gamla Staden 2:1. Den 
intilliggande fastigheten Bifrost 7 ägs av AB Netto. 

GÄLLANDE DETALJPLAN 

För planområdet gäller Detaljplan för kvarteren Bifrost, Hum
lan, Nornan, Thalia och Valkyrian mm, lagakraftvunnen den 8 
oktober 1987. 

SKÄL FÖR PLANÄNDRING 

Gällande detaljplan förutsatte att en cirka 120 m2 stor del av 
Bifrost 2 skulle lösas in till allmän plats/gatumark, vilket 
nyligen genomförts. Efter fastighetsregleringen har det emel
lertid uppstått en tvist om ersättningsnivån. Det har visat 
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sig att fastighetsägaren värderar marken mycket högre än vad 
kommunen gör. Annorlunda uttryckt anser sig fastighetsägaren 
ha en mångdubbelt större nytta av marken än vad kommunen efter 
en inlösen får. Det har blivit mycket svårt att träffa en 
överenskommelse, och mot bakgrund av de ersättningsnivåer som 
kan bli aktuella är stadsarkitektkontorets bedömning att mar
ken bör återgå i enskild ägo. Nackdelarna med detta är rela
tivt begränsade, jämfört med såväl de kostnader kommunen skul
le få som de nackdelar fastighetsägaren anser sig ha aven in
lösen. Båda parter bör gynnas aven plan som innebär att mar
ken regleras tillbaka till Bifrost 2. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD 

Planens huvudsyfte är att möjliggöra en fastighetsreglering 
där cirka 120 m' av Gamla Staden 2:1 återgår till Bifrost 2. 
Marken skall utgöra kvartersmark i stället för allmän plats. 

Bestämmelser som behålles 

Den byggrätt som planen innehåller är i stort sett identisk 
med tidigare gällande detaljplan vilket innebär följande. Fas
tigheterna får användas för bostäder, handel och kontor, men 
handel bara i bottenvåningen och kontor endast i de två ne
dersta våningarna. Byggnader får uppföras i fyra våningar och 
med en högsta byggnadshöjd om 10,6 meter. Takets lutning skall 
vara 27 grader. Den idag obebyggda marken intill Skaraborgsga
tan får bebyggas med en envåningsbyggnad, förutsatt att den 
överbyggs med ett gårdsbjälklag som kan användas för lek och 
utevistelse och vars byggnadshöjd inte överstiger 4,5 meter. 
Bostadslägenheters vägg mot Skaraborgsgatan skall utföras med 
extra bullerdämpning (för den exakta lydelsen hänvisas till 
bestämmelserna). 

Tillkommande eller ändrade bestämmelser 

Planen innehåller en bestämmelse om att ett cirka sex meter 
brett stråk genom planområdets västra del skall hållas till
gängligt som gemensam körväg till och från Bifrost 2 och 5. En 
sådan lösning var en förutsättning då Bifrost 5 bebyggdes, och 
är i praktiken redan genomförd. Eftersom båda fastigheterna är 
beroende av och bedöms dra nytta av den bör bestämmelsen vara 
okontroversiell. 

Då marken intill Skaraborgsgatan överförs från allmän plats
mark till kvartersmark behåller kommunen rätten att lägga ned 
och underhålla underjordiska allmänna ledningar, en rätt som 
betecknas u på kartan. Eftersom marken inte får bebyggas och 
ägaren skall kompenseras för de olägenheter som eventuella 
grävningar kan medföra bedöms u-området inte innebära någon 
större belastning för fastigheten. Däremot skulle det kunna 
innebära stor nackdel för kommunen att tvingas "vika undan" 
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ledningar som läggs längs den i övrigt raka gatulinjen. För 
närvarande finns inga ledningar i marken, inte heller några 
planer på att lägga ned några. 

Utfarter mot Skaraborgs gatan 

Eftersom Skaraborgsgatan är en huvudgata skall antalet in- och 
utfarter längs gatan så långt möjligt begränsas, av såväl tra
fiksäkerhets- som framkomlighetsskäl. Trafiken förväntas kunna 
hålla en låg men jämn hastighet mellan gatans trafikljus och 
korsningar, där alla "oväntade" inbromsningar ger risk för på
körningsolyckor bakifrån. Att en gång- och cykelväg löper 
längs gatan är ytterligare ett skäl för att undvika in- och 
utfarter. Olycksrisker uppstår då bilister svänger in från ga
tan och passerar gång- och cykelvägen. Parkeringsplatser som 
innebär att bilar backas ut i gatan och över gång- och cykel
vägen är helt oacceptabla. 

Denna plan innehåller ut farts förbud mot Skaraborgsgatan, men 
med två betydande undantag. Utfarter godtages dels i gränsen 
mellan Bifrost 2 och 5, dels vid nuvarande utfart i fastighe
tens östra del. Se mer om detta igenomförandebeskrivningen. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 23 

dt:~P1?- -
Östen Ander~~on 
stadsarkitekt 

februari 1993. 

Q 
Erik Westlin 
planarkitekt 
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Antagen av byggnadsnämnden den l mars 1993 
Laga kraf t den 29 mar s 1993 

DETALJPLAN FÖR 

Bifrost 2 mm 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 

INLEDNING 

Planens skall göra det möjligt att överföra cirka 120 m
2 

av 
den allmänna platsmarken till Bifrost 2. 

8334 

Planen bedöms vara av begänsad betydelse, och av intresse en
dast för kommunen och de närmast berörda fastighetsägarna. 
Planarbetet avses därför drivas med ett s k enkelt förfarande 
enligt PBL 5:28 vilket innebär att planen inte ställs ut utan 
sänds direkt till dem som berörs. Den beräknas då kunna antas 
av byggnadsnämnden den l mars 1993. 

Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och är fem år från 
den dag planen vunnit laga kraft . I detta fall har den dock 
ytterst liten betydelse. 

UTFARTER MOT SKARABORGS GATAN 

Utfartsförbud i gällande detaljplan 

I genomförandebeskrivningen till gällande plan står bl a föl
jande: 

"Vid nybyggnad på Bifrost l och 2 (nuvarande 2 och 5) skall 
nuvarande tillfarter och besöksparkering längs Skaraborgsgatan 
försvinna. Besökande till kvarteret förutsättes använda allmän 
centrumparkering om inte parkering anordnas i kvarteret. Detta 
förutsätter dock parkeringslösen i enlighet med parkeringsnor
men för Skara centrum. Varutransporter får ske via en enkel
riktad körväg genom kvarteret, med utfart mot Skaraborgsgatan . 
på den allmänna platsmark som ligger mellan kvarteret och Ska
raborgsgatan skall kommunen tillse att åtgärder inte vidtas 
som förhindrar utfart från fastigheten där utfartsförbud en
ligt detaljplanen inte gäller. Detta gäller dock endast under 
förutsättning att marken inte används för infart till kvarte
ret. Nuvarande tillfart till källargaraget på Bifrost 7 får 
tills vidare behållas, trots detaljplanens utfartsförbud men 
endast under förutsättning att den inte används till kundpar
kering på fastigheten. Vid större om- eller nybyggnad "på fas
tigheten skall tillfarten omprövas". 
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Att införa utfarts förbud längs större delen av kvartersgränsen 
mot Skaraborgsgatan sågs som en nödvändig förutsättning för 
den ökade byggrätt som planen gav i kvarteret Bifrost. Som 
helhet bedömdes planen, i och med möjligheten till ökad explo
atering, innebära stora fördelar för de berörda fastighetsä
garna. 

Utfartsförbud i denna plan 

För den västra utfarten mot Skaraborgsgatan innebär denna plan 
ingen förändring i förhållande till gällande plan. Ambitionen 
att endast medge utfart, inte infart, har inte tillräckligt 
juridiskt stöd och kan inte hävdas. Därutöver får även nuva
rande ut- och infart i öster behållas. Skälen för detta undan
tag från de ovannämnda huvudprinciperna är dels att fastig
hetsägaren anser den , vara av mycket stort värde för fastig
heten, dels att den kan samordnas med utfarten från källarga
raget på Bifrost 7, en utfart som rimligen måste finnas kvar 
under överskådlig tid. 

Nuvarande parkering vid Bifrost 2 och 5, som innebär att man 
backar över gång- och cykelvägen och ut på Skaraborgsgatan, 
avses förhindras med pollare eller andra fysiska hinder. Sådan 
parkering på Bifrost 2 som innebär att man kör ut och in via 
de anordnade utfarterna godtas. 

/ 
I 

Befintliga in- och utfarter, 
som får finnas kvar 

FASTIGHETSREGLERING 

I 
I 

Sträcka där fysiska 
hinder avses anordnas 

Planen förutsätter att cirka 120 m
2 

av Gamla Staden 2:1 över
förs till Bifrost 2. Kommunen och ägaren till Bifrost 2 ansö
ker gemensamt om fastighetsreglering, samt återkallar sina 
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överklaganden till fastighetsdomstolen. 

EKONOMI 

Kommunen bekostar planarbete och fastighetsreglering. I för
längningen av gränsen mellan Bifrost 2 och 7 anordnar kommunen 
körbar utfart till Skaraborgsgatan. 

Planens antagande förutsätter att det, utöver vad sem ovan 
nämns, inte finns några kvarstående krav på ekonomisk ersätt
ning varken från fastighetsägaren eller kommunen. Innan planen 
antas skall detta klarläggas i avtal eller på annat lämpligt 
sätt. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 23 februari 1993. 

cJb~()Jx-~ 
Oste'n Anderssln 
stadsarkitekt 

g(~L 
Erik Westlin 
planarki tekt 


