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Kulturreservat: Kcllektivtrafikterminal. Lokaler som in
te li~ger i byggnads bottenplan får även användas för 
bostäder elle:c kontor. Byggnad får inte rivas. 
Parkering. 
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Marken får inte bebyggas . 
Marken får endast bebyggas med skärmtak. 
Marken skall vara tillgänglig för allmän gångtrafik till 
en fri höjd av minst 2,5 meter. ?arkeringsplatser får 
inte finnas. 
Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar samt för allmänna belysningsanordningar. 

MARKENS ANORDNANDE 

~ == =- =~ '::J Marken skall utgöra planterat skyddsområde som inte får 
anvä:-Idas för parkering o dyl. Befintliga träd skall, om 
inte byggnadsnämncen medger annat, bibehållas och vid 
behov ersättas. 

~- --&-. --4 Utfart får inte anordnas. 

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE 

Genomförandetiden slutar fem år från den dag planen vunnit laga kraft. 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av aktuellt utdrag ur Skara kommuns primärkarta i 
skala 1:400. 

Ant agen av byggnadsnämnden den 16 maj 1994 
Lago kraft den 10 Jun i 1994 
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Ailtagen av byggnadsnämnden den 16 maj 1994 
Laga kraft den 10 juni 1994 

DETALJPLAN FÖR 

Skara 
(del 

Stationshus mm 
av Gamla Staden 

I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

8338 

3:3 mm) 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en plankarta och en 
genomförandebeskrivning. Till planen hör en fastighetsförteck
ning. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdets läge och omfattning 

Planarnrådet omfattar del av Gamla Staden 3:3, som ägs av SJ, 
samt cirka 20 m' av den kommunägda fastigheten Gamla Staden 
2:1. på SJ:s fastighet ligger bl a Skaras f d stationshus med 
tillhörande "resebyråbyggnad". 

Sta tionshuset uppfördes 1899-1900 efter ritningar av Ragnar 
Östberg (Östberg kom senare att bli en av Sveriges mest beröm
da arkitekter, framför allt genom att rita Stockholms stads
hus ). Stationen har genom åren genomgått vissa förändringar, 
såväl interiört som exteriört. De tornspiror som från början 
krönte de " två trapphusen fick på 40-talet en betydligt mer 
blygsam utformning, och en tidigare "portal" mellan stations
byggnaden och resebyråhuset har ersatts aven öppen passage. 

" , 
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Den ursprungliga tegelfasaden har slammats över, och bemålats 
med en för husets karaktär olämplig kulör. 

Under 1987-88 byggdes bus stationen om till sitt nuvarande ut
seende, och 1993 har ett perrongtak flyttats hit från Stens
torps station. 

För den västra delen av planområdet (parkeringen) gäller de
taljplan för kvarteren Bifrost, Humlan, Nornan, Thalia och 
Valkyrian, lagakraftvunnen den 8 oktober 1987. Enligt den ut
gör området kvartersmark som endast får användas för parke
ring (P-område). För planområdet i övrigt gäller detaljplan 
för Vallgatan mm, lagakraftvunnen den 1 juli 1992. Där redo
visas stationsbyggnaden och resebyråhuset som kulturreservat 
medan marken i övrigt förutsättes utgöra allmän plats och an
vändas för kollektivtrafikens behov. 

SKÄL FÖR PLANÄNDRING 

Avsikten med 1992 års plan var att kommunen skulle lösa in all 
mark intill stationshuset eftersom den sågs som en nödvändig 
del av det kollektivtrafikcentrum som höll på att utvecklas. 
Efter en tids markförhandlingar har kommunen och SJ emellertid 
enats om en principöverenskommelse där SJ, förutom stationshu
set och resebyråhuset, även behåller nuvarande taxi-parkering 
samt viss annan mark i direkt anslutning till stationshuset. 
Marken skall utgöra kvartersmark, men ändå hållas tillgänglig 
för allmän gångtrafik mm i den del som inte utgörs av parke
ring. För att kunna genomföra fastighetsbildning i enlighet 
med detta behöver en ny detaljplan upprättas. 

PLANENS INNEBÖRD 

Planen innebär i korthet följande. Den mark inom planområdet 
som enligt gällande plan skall utgöra allmän platsmark över
förs till kvartersmark vilket innebär att den kan ligga kvar i 
SJ:s ägo. Vidare införs en bestämmelse som preciserar hur sta
tionshuset och resebyråhuset får användas. 

Även om SJ behåller äganderätten till marken intill stations
byggnaden skall den hållas tillgänglig för allmän gångtrafik 
(betecknas "x" på plankartan) samt för allmänna belysningsan
ordningar och allmänna underjordiska ledningar (betecknas 
"u"). Befintlig planteringsyta mellan taxi-parkeringen och 
bussgatan skall behållas, vilket betecknas "n" på kartan. 

Liksom tidigare skall stationshuset och resebyråhuset utgöra 
"kulturreservat". De får inte rivas, och deras utseende skall 
antingen bevaras eller anpassas till det ursprungliga. Reseby
råhuset samt stationshusets bottenvåning får endast användas 
för verksamheter med anknytning till kollektivtrafik (reseby
rå, biljettförsäljning, taxi, telefon, kiosk, servering, vänt-
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sal, wc och liknande), medan de övre våningarna i stationshu
set även får användas för bostäder och/ eller kontor. 

Nuvarande taxi-parkering väster om stationshuset utgör inte 
allmän plats, utan får disponeras av fastighetsägaren. Omedel
bart norr om stationshuset finns allmänna avgiftsfria p-plat
ser, som även i fortsättningen kan användas av besökare till 
bussterminalen, resebyrån och stationshuset. 

Ett par mindre planteringar norr om stationshuset överförs 
från kommunen till SJ eftersom de ingår som en naturlig del av 
stationsanläggningen. 

Detaljplanen är upprättad den 28 juni 1993. 

1!:~";P~~-Qe~i~ 
stadsarkitekt planarkitekt 

Antagen av byggnadsnämnden den 16 maj 1994 
Laga kraft den 10 j uni 1994 

DETALJPLAN FÖR 

Skara 
(del 
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I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

3:3 

Genomförandebeskrivning 

INLEDNING OCH TIDSPLAN 

mm) 

Planens syfte är att möjliggöra en fastighetsbildning där kom
munen köper större delen av SJ:s fastighet Gamla Staden 3:3 
medan SJ behåller stationshuset, resebyråhuset och viss omgi
vande mark. 

Planen är av begränsad betydelse och bedöms sakna intresse för 
allmänheten. För resenärer kommer planen t ex knappast att 
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medföra några märkbara konsekvenser. Den kommer därför att 
hanteras enligt ett s k enkelt förfarande vilket betyder att 
den inte ställs ut utan skickas direkt till dem som kan vara 
berörda av planen. Ambitionen är att planen antas av byggnads
nämnden den 16 augusti 1993. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är fem år 
från den dag planen vunnit laga kraft. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Den av SJ ägda fastigheten Gamla Staden 3:3 kommer efter pla
nens genomförande att bestå av två områden: ett som utgörs av 
planområdet och ett annat i anslutning till befintligt bussga
rage cirka 300 meter öster ~ärom. För att bilda en sådan fas
tighet behöver cirka 7000 m av nuvarande Gamla Staden 3:3 
överföras till Gamla Staden 2:1 eller annan kommunägd fastig
het. Ett par mindre delar av Gamla Staden 2:1 (planteringarna 
på stationens norra sida) överförs samtidigt till 3:3. 

ANSVARSFÖRDELNING OCH EKONOMI 

Planen förutsätter ett avtal mellan kommunen och SJ beträffan
de markförsäljning och framtida ansvarsfördelning. Avtalet bör 
reglera bl a följande förhållanden: 

* Köpeskilling. 
* Fördelning av kostnaderna för fastighetsbildning. 
* Fördelning av kostnaderna för planarbete. 
* Kommunens och länstrafikens rätt att på med x betecknad mark 

sätta upp och underhålla sittplatser, informationstavlor och 
liknande. 

* Eventuellledningsrätt för underjordiska ledningar och kab
lar inom med u betecknad mark. 

Detaljplanen är upprättad den 28 j uni 1993 

östen Anders~~~------------
stadsarkitekt 

~~L 
Erik Westlin 
planarkitekt 


