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Fastställelse av stadsplan i Skara kommun

Ans laget
1982-09-29

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 24 maj 1982 ett
av stadsarkitekt Östen Andersson och planingenjör Mats
Windmark den 24 november 1981 upprättat och den 8 februari
1982 reviderat förslag till ändrad stadsplan för kvarteret
TOR MM i Skara tätort med därtill hörande karta, illustrationsplan, bestämmelser och beskrivning.

Akten exp

Anmärkningar mot planförslaget har under utställningstiden
framställts från ägare till stg 210, 212 och 214, 702,
Idun 4, Tor 8, 9 samt Skara Hantverks- och Industriförening.
Anmärkningarna har behandlats av byggnadsnämnden i protokoll den 19 april 1982 § 110 och ej föranlett några åtgärder. Fastigheterna Tor 8 och 9 har numera förvärvats av kommunen.
Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fastställelseprövni ng.

De sakägare som anfört anmärkningar mot planförslaget har
beretts tillfälle till yttrande varvid ägare till stg 210,
212/214, 702, Idun 4 samt Skara Hantverks- och Industriförening inkommit med skrivelser i vilka i sak vidhålles vad
som tidigare anförts.
Anmärkningarna riktar sig främst mot att tillräckliga hänsyn ej tagits till trafiksäkerheten, att boendemiljön försämras vid Gunnar Wennerbergsgatan och att gågatuförslaget
kan komma att innebära nackdelar för berörda näringsidkare.
Ytterligare samråd med intressenter ifrågasätts liksom utredningar och omprövning av förslaget med hänsyn till framförd kritik.
In- och utfarten för varuhuset och gågatan har visats som
illustrationer och omfattas inte av planfastställelse. Sådana anordningar kan i och för sig genomföras utan hinder
av gällande stadsplan.
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LÄNSSTYRELSEN

2.

Skaraborgs län

1982-09-29

11.082-1518-82

Länsstyrelsen finner att vad klagandena anfört och vad i
övrigt förekommit inte utgör hinder för fastställelse.
Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § byggnadslagen
det av kommunfullmäktige antagna planförslaget .
. /.

Besvärshänvisning bilaga formulär nr 4.
Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket
länsarkitekten Ridal beslutat och byrådirektören Hergert
varit föredragande, har även byrådirektören Zachrison
(lantmäteri enheten), tf byrådirektören Crommert (naturvårdsenheten), tf försvarsdirektör Wängberg (försvarsenheten), länsassessor Fridell (juridiska enheten) och ingenjören Gustafsson (vägförvaltningen) samt länsantikvarien
Lindgren deltagit.
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Håkan Ridal
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FBM
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G Thyresson och E Hagberg
B Hartwig
Skara Hantverks- och Industriförening
överex
1aga kraft
akten

LÄNSSTYRELSEN

Bil aga

Ska,aba'Qs lön
PLANERINGS AVDELNINGEN

Formulär nr 4

BESVÄRSHÄNVISNING

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse
till regeringen. Skrivelsen skall tillställas
bostadsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM,
och ska ll ha kommit in dit inom tre veckor från
den dag beslutet är daterat.
Besvär får dock anföras endast av sakägare som
i ärendet framställt yrkande, som helt eller delvis
lämnats utan bifall.
Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange
länsstyrels ens beslut och foga beslutet till
skrivelsen, samt ange vad som yrkas. Vidare bör
klaganden meddela sin fullständiga adress samt
telefonnummer.
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STADSPLANEBESTÄMMELSER
1 § PLANOMRADETS ANVÄNDNING

Byggnadskvarter
a)

Med B betecknat område får användas endast för
bostadsändamål.

b)

Med BH betecknat område får användas endast för
bostads-och handelsändamål.

c)

Med H betecknat område får användas endast för
handelsändamål .

d)

Med Hb betecknat område får användas endast för
handelsändamål och, där så prövas lämpligt, för
bostadsändamål .

e)

Med Q betecknat område skall utgöra reservat för
befintlig, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse .

2 § MARK SOM INTE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FAR

BEBYGGAS
Imam

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

2.

2 mom

3

§

Med punkt- och korsprickning betecknad mark får
icke bebyggas . Utan hinder härav får uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader uppföras om
detta för varje särskilt fall prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggan de av kvarteret .

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR ALLMÄN
TRAFIK

l mom

Inom med x betecknad del av byggnads kvarter får
icke vidtas anordningar som hindrar att området
används för allmän gångtrafik .

2 mom

Med y betecknad del av byggnadskvarter får icke
bebyggas på så sätt som hindrar att området i
jämnhöjd med angränsande gator och till en fri
höjd av minst 2,2 meter används för allmän gångtrafik .

4 § BYGGNADS UTFORMNING
l mom

Särskild miljöhänsyn

a)

På med ql betecknat område får sådan förändring
av befintlig, kulturhistoriskt värdefull byggnad
ej vidtagas som förvanskar dess yttre form och
allmänna karaktär. Byggnadsfasad skall utföras
av stående träpanel eller puts och avfärgas med
täckande färg i ljus och mild kulör . Tak skall
utföras som sadeltak eller, där så prövas lämpligt, som brutet tak, och täckas med slätplåt
eller lertegelfärgade takpannor .

b)

På med qobetecknat område skall nybyggnad till
allmän karaktär och materialverkan ansluta till
befintlig, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
i grannskapet. Tak skall utformas i huvudsak en ligt illustrationskartan .

2 mo m

Vånings antal

a)

På med romersk siffra betecknat område får bygg nad uppföras med högst det anta l våningar som
siffran anger .

b)

På med n betecknat område får vind icke inredas
utöver angivet våningsantal .

3 mom

Byggnadshöjd

a)

På med siffra i romb betecknat område får bygg nad uppföras till högst den höjd i meter som
siffran anger.

3.

b)

På med siffra i dubbel romb betecknat område
får byggnad uppföras med taknock i högst den
höjd i meter som siffran anger.

c)

På med punkt- och korsprickning betecknat område
får byggnad uppföras till högst 3,0 meter.

4 mom

Taklutning

a)

På med siffra i triangel betecknat område får
tak ges en lutning mot horisontalplanet av högst
det gradtal som siffran anger.

b)

På med siffror i triangel betecknat område skall
huvudbyggnads tak ges en lutning mot horisontalplanet motsvarande ett av de gradtal som siffrorna anger.

c)

Tak på uthus skall ges en lutning mot horisontalplanet av lägst 14 0 och högst 27 0 .

J;L'~g~PC"'",
Östen Andersson
stadsarkitekt

1981-11-24, reviderat 1982-02-08

)kJolv~
Mats Windmark
planingenjör

8284

Tillhör kommunfullmäktiges i Skara
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KVARTERET TOR MM
SKARA TÄTORT
SKARA KOMMUN
SKARABORGS LÄN
FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN
Upprättat 1981-11-24, reviderat 1982-02-08

BESKRIVNING
HANDLINGAR

Planförslaget utgöres av
Plankarta
Illustrationskarta
Beskrivning
Samrådsredogörelse
Bestämmelser
Till planförslaget hör
Fastighetsförteckning
Grundkarta
VA-utredning

INLEDNING
Syfte

Planförslaget syftar till att utreda förutsättningarna
för att bygga ut varuhuset i kvarteret och att skapa
en ny tillfart till varuhusets parkeringsplats. I p1anförslaget behandlas också gågator vid Hindsbogatan,
Marumsgatan och Hötorget i stort sett enligt förslag
som varit utställt separat under sommaren 1981. Gågatan
omfattas inte av själva fastställelsen men ingår i kommunens beslutsunderlag.
I kvarteret finns flera byggnader som är miljömässigt
och kulturhistoriskt värdefulla och som det därför
finns speciella skäl att bevara.

2.

PLANDATA
Läge och
avgränsning

Areal
PLANERlNGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Befintliga
planer
Områdesplaner

Planområdet är beläget i Skara centrum och omfattar
hela kvarteret Tor och omgivande gator samt Hötorget.
Området gränsar i väster mot kv Frej och ldun, i norr
mot kv Rådhuset och Odin, i öster mot kv Balder och
Sigyn samt i söder mot Marumstorget och kv Bifrost.
Planområdet omfattar 2,6 ha.

l Skara centrumplan, som antogs av kommunfullmäktige
1977-03-14, anges att Marumsgatan, Hindsbogatan och
Hötargsgatan endast tillåts för viss trafik och eventuellt endast under vissa tider."Därigenom minimeras
biltrafiken så att gångtrafiken kan prioriteras."
Samma sak anges också för Klostergatan och Tvärgatan.
l kv Tor anger centrumplanen en parkeringsplats med
ca 80 bilplatser och med tillfarter dels från Hindsbogatan och dels från Gunnar Wennerbergsgatan mellan
stadsäga 701 och 702.

Bevarandeplaner

l bevarandeplanen för kv Tor och del av kv Balder,
antagen av kommunfullmäktige 1978-07-03 anges att
gaturummet mellan kv Tor och Balder bevaras i sin
helhet, men att Balder 24 ersätts med en ny byggnad
som kopierar den gamlas gatufasad. För samtliga gatuhus anges bevarande utom för Tor 10 och Tor 9, Bryntessonska huset. För det senare anges bevaras om möjligt
liksom för flera av gårdsbyggnaderna. För huset på
Tor 7, gårdsflygeln på Tor 2 och två av gårdshusen
på Tor 6 anges att de får ersättas. "Vid urvalet har
främst eftersträvas att bibehålla bebyggelsen kring
gatustråken."
l bevarandeplanen för centrala Skara som antogs av
kommunfullmäktige 1980-06-30 påtalas att Marumsgatan S
övre del liksom Gunnar Wennerbergsgatan är gaturum
av så stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde
att man på ett aktivt sätt måste bibehålla och restaurera husen så att den stadsbildsmässiga helheten ej
går förlorad.

Lokalutredning

Lokalutredningen för Skara centrum är antagen av fullmäktige 1980-06-30 och anger bl a att varuhuset i
kv Tor ges utbyggnadsmöjligheter som även innebär en
viss utökning av parkeringsytorna. Tillhörande kartskiss visar att en stor del av kvarteret kan tillåtas
för trafik- och parkeringsändamål. Lokalutredningen
anger också att lokaler för detaljhandel ej får uppföras i kv Valkyrian.

3.

I samband med bevarandeplanen och lokal utredningen ut fördes också en detaljhandelsutredning för Skara tätort . Där påpekas att den västra centrumdelen kan falla
kraftigt tillbaka om inte avsevärt bättre parkeringsmöjligheter ordnas i kombination med nyetablering av
handel (exempelvis i nybyggnad i kv Balder) . För att
bevara handeln i den västra centrumdelen får heller
ingen detaljhandel etableras i kv Valkyrian .
Stadsplaner

För det berörda området gäller följande stadsplaner:
Kv Tor, Idun och Almen samt kv Odins östra del: fastställd av Kungl Maj:t (KM) 1926-04-30 .
Kv Odins västra del: fastställd av länsstyrelsen (LST)
1963-01-16 .
Kv Rådhuset: fastställd av LST 1971-10-26.
Kv Balde rs norra del: fastställd av LST 1962-10-24.
Kv Balders sydvästra del: fastställd av LST 1980 - 01-16.
Hötorget och kv Sigyn: fastställd av KM 1956-01-20.
Kv Bifrost: fastställd av LST 1964-11-28 .
Marumstorget: fastställd av LST 1971-06-30 .
Kv Frej: fastställd av LST 19 77-08-10.
Kv Valkyrian och bl a Marumstorget: fastställd av
LST 1981-12 - 14.
Gällande stadsplan för kv Tor reglerar inte planområdets användning men anger för fastigheterna utefter
Marumsgatan slutet byggnadssätt för högst tre våningar,
och för ett område vid Hindsbogatan anges slutet byggnadssätt för högst tre våningar och vindsvåning. I
resten av kvarteret anges öppet byggnadssätt för högst
två våningar och vindsvåning, liksom för kv Almen och
Idun . Stadsplanen för kv Tor är föråldrad.
För angränsande del av kv Rådhuset liksom för Odin 3
anger gällande planer bostads ändamål i högst två
våningar liksom i kv Frej . För övriga angränsande om råden tillåts bostads- och handelsändamål med max tre
våningar förutom Balder 12 och 24 där två våningar är
maximum .

Kommunala
ställningstaganden

Frågan om en utbyggnad av varuhuset i kv Tor har under
1970-talet behandlats i kommunstyrelse och byggnadsnämnd vid ett flertal ti l lfällen och även föranlett
flera planskisser. Kommunens strävan har sedan länge
varit att en utbyggnad bör ske inom kvarteret .

4.

Befintliga
förhå l landen
Geotekn iska
förhållanden

Någon särskild geoteknisk utredning har inte utförts
inom det aktuella området , men marken torde bestå av
ganska fast lera. Av erfarenheterna från befintliga
närliggande byggnader, ledningar och gator framkommer
inget som ur geoteknisk synpunkt kan utgöra hinder mot
föreslagen bebyggelse. Närliggande hus uppvisar t ex
inga synliga tecken på sättningar . Lämpligaste grundläggningsmetod får klarläggas i samband med projekteringen av nybyggnader .

Fornlämningar

Kv Tor är beläget inom den medeltida stadskärnan varför arkeologiska undersökningar erfodras innan ny bebyggelse tillkommer. Gågatans genomförande kan medföra
antikvarisk kontroll i mindre omfattning i den mån
rännstensbrunnar eller ledningar behöver f l yttas .

Bebyggelse

Husen utefter Marumsgatan och Hötorgsgatan innehåller
butiker i bottenvåningen och bostäder eller kontor
ovanför. I huset på stg 700 finns bilförsäljning och
serviceverkstad i br~ndkårens gamla vagnhallar. I gårds husen på Tor 6 finns en plåtslageri verkstad . Husen
utefter Gunnar Wennerbergsgatan och Hindsbogatan innehåller bostäder samt ett mindre antal kontor. I Odin 3
ligger ett fritidshem och i Odin 5 finns butiker på
bottenvåningarna.
Enligt inventeringen i samband med bevarandeplanen bedömdes gatuhusen på följande fastigheter vara kulturhistoriskt värdefulla: Tor 1,2,3 och 9 samt stg 702,
dessutom Balder 12 och 24. Följande bedömdes vara miljömässigt värdefulla: Tor 6 samt stg 700 och 701 . Till
de miljömässigt värdefulla räknas även gårds flygeln
på Tor 2. Bryntessonska huset är jämte den gamla museibyggnaden det finaste exemplet på nationalromantik i
Skara .
Gatuhusen på Tor 1 , 2 och 3 samt Balder 12 är den sista
sammanhängande äldre trähusmiljön i centrala Skara förutom några hus på Skolgatan . Länsmuseet har tidigare
aktualiserat en byggnadsminnes förklaring av ovannämnda
hus på Marumsgatan.
Inventeringsmaterial finns tillgängligt separat för
bebyggelsen i kv Tor .

Trafik

Gunnar Wennerbergsgatan är en av Skaras huvudgator
med genomfartstrafik till bl a vårdcentralen, Hangelösavägen och Brogårdsleden . Där går också bussarna
till och från Lidköping . Hållplats finns vid stg 702.
Korsningen med Skaraborgsgatan avses signalregleras
och Härlundagatan kommer efter ombyggnad att anslutas
direkt till Gunnar Wennerbergsgatan . Trafikmängden
mittför kv Tor var 1981 ca 3 750 fordonjårsmedeldygn
och mittför kv Almen ca 2 900 fordonjårsmedeldygn .
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Hindsbogatan beräknas vid kv Tor ca l 000 fordo n /å m d .
För boende i de västra stadsdelarna är Hindsbogatan/
Marumsgatan en tillfartsväg till Stortorge t , men alternativa möjligheter är via Malmgatan respektive Skaraborgsgatan .
Marumsgatan är enkelriktad i nordostlig riktning vid
Tor l och 2 . Där är trafikmängden ca 2 200 fordon/å m d .
Vid Odin l där gatan är dubbel riktad är trafikmängden
ca 3 000 fordon/dygn . En tredjedel av denna trafik bedöms vara parkeringssökartrafik eller "okynnestrafik" .
Hötorgsgatan är enkelriktad i nordvästlig riktning.
Parkering

Varuhuset har ett 50 - tal parkeringsplatser på baksidan ,
där också varuintaget är placerat . Den enda tillfarten
är från Marumsgatan via en smal väg med en svår krök .
Där uppstår det ofta riskabla situationer för fotgängarna speciellt när två personbilar möts eller när distri butionsbilarna ska in. Lastbilarna har ofta svårt att
komma fram i den trånga passagen när de möter andra
bilar . Ytterligare ett riskmoment är det när bilarna
ska korsa den livligt trafikerade gångbanan.

Markägoförhållanden

Kommunen äger fastigheterna Tor l, 2, 3 och 7 samt
stg 700 . Norr om stg 700 finns allmän plats-mark .
Tor 4 och 5 ägs av Konsumtionsföreningen Skaraborg som
nyligen har förvärvat även stg 701 . Tor 8 och 9 ägs av
ett dödsbo som har låtit huset stå obebott i många år.

PLANFÖRSLAG
Huvuddrag

Planförslaget innebär att varuhuset i kvarteret kan
byggas ut liksom dess parkeringsplats . Där redovisas
också en etappIösning. Hötorget och delar av Marumsgatan och Hindsbogatan kan göras om till gågator vilket dock förutsätter att parkeringen i kv Tor får ny
infart från Gunnar Wennerbergsgatan. Parkeringen med för att några byggnader måste rivas . Ett bostadshus "
bedöms kunna flyttas.
I kvarteret föreslås nya byggnadsrätter för handels ändamål i huvudsak. Förutom varuhusets tillbyggnad
föreslås en ny byggnadsrätt vid Gunnar Wennerbergsgatan
och en vid nordvästra hörnet av kvarteret . Vid det senare erfordras rivning av några hus .

Bebyggelse

Parkeringsplatsen i kv Tor är i dag en ganska stor
asfalterad yta utan någon uppdelning i form av vege tation el dyl . Kvarteret i övrigt är dock ganska små skaligt med flera gårda r som inramas av växtlighet,
plank e l le r gårdshus . Eftersom kommunen vill behålla
varuhuset i kvarteret och ge det en viss utbyggnadsmöjlighet är det en målsättning i planarbetet att
kvarterets småskaliga karaktär ska behållas och för stärkas . Sålunda föreslås att parkeringen delas upp
med hjä l p aven trädrad och en mindre trädgrupp samt
avslutas mot söder med ett plank. I övrigt bör även
eventuella uthusbyggnader i kvarteret placeras så att
den lilla skalan behålles. Vid uppförandet av nya bygg nader är det angeläget att man med materialval, färg sättning och detaljutformning ansluter till befintlig

v
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kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Stadsplanebestämmelserna har därför gjorts mycket detaljerade i det avseendet.
Rivningar av vissa hus har bedöms som ofrånkomliga mot bakgrund av att den här delen av centrum behöver större handelsytor för att behålla och förstärka sin vitalitet.
Flera av de befintliga byggnaderna föreslås betecknas med
"qJ" vilket innebär att de är kulturhistoriskt värdefulla
ocfi ska bevaras till sin yttre form och allmänna karaktär.
All ny byggnadsrätt föreslås betecknas med q2 vilket innebär att bebyggelsen till allmän karaktär och materialverkan
ska anslutas till befintlig, kulturhistoriskt v ä rdefull bebyggelse.
Bryntessonska huset har betecknats med Q för att betona och
slå vakt om dess stora kulturhistoriska värde. Såväl exteriör
som interiör anses mycket intressanta.
Varuhuset föreslås kunna byggas till med 900 m2 i e tt plan.
Taket utformas plant, men mot parkeringen bör fasaderna kompletteras med ett skärmtak som lutar ungefär som ett sadeltak. Tillsammans med en genomtänkt fasadutformning torde
skärmtaket bidraga till att "maskera" byggnadskroppens storlek.
Parkeringsplatsens utbyggnad förutsätter att tv å av bostadshusen på stg 701 tas bort liksom uthusen. Det södra bostadshuset kan flyttas till den nya byggnadsrätten v id Gunnar
Wennerbergsgatan, eftersom det har timmers tomme och därför
är relativt lätt att flytta. I den första utbyggnadsetappen
kan det dock stå kvar om några parkeringsplatser slopas.
Den nya byggnadsrätten mellan stg 700 och 701 föreslås för
att fylla i luckan i bebyggelseraden mot Gunnar Wennerbergsgatan. Gällande plan anger där allmän plats, gata eller torg
vilket nu inte fyller någon funktion utan med fördel kan
byggas igen.
Byggnadsrätten i kvarterets nordöstra hörn på Tor 2, 3, 7 och
8 har tillkommit dels för att komplettera gaturummet mot
Hindsbogatan och dels för att genom ökad handelsyta möjliggöra en vitalisering av centrumhandeln. Gårdsrummen på Tor
l, 2 och 3 har försökt återskapas genom att den nya byggnadsrätten till sitt läge ersätter de hus som rivs. Gångvägen från Hindsbogatan till Hötorget föreslås vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Den kan närmast Hindsbogatan utformas antingen som en arkad eller som en gång mellan två
separata byggnadskroppar. Det nordvästra hörnet bör betraktas
som en fastighet för att man ska kunna klara tillfarter, inlastning mm.
EtappIösningen som visas på sidan 7 anger hur den nya parkeringstillfarten och parkeringsutformningen kan lösas innan
varuhuset byggs ut och på mark som redan är i varuhusets ägo.
Gångvägen över Tor 7 bör ordnas redan i detta skede innan
planen är genomförd i den här delen av kvarteret.
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Skyddsrum

I skyddsrumsplanen för Skara tätort, fastställd
1978-06-27, anges att skyddsrumsområde nr l har stor
brist på skyddsrumsplatser , särskilt i den del som utgör köpcentrum. För kv Tor anges en skyddsrumsproduktion av 200 platser.

Friytor

För att klara kraven på friytorna för Tor 6 och stg 700
är det lämpligt att samordna gårds y torna. Gå rdarna bör
i första hand betjäna de ca 15 bostadslägenheter som
finns i fastigheterna .

Vegetation

Det mesta av vegetationen i kv Tor kan sparas . Vegetationen är en viktig del av kvarterets karaktär och
därför bör gränserna mot parkeringsplatsen kompletteras
med ytterligare växtlighet . Det gäller framför allt
parkeringens västra gräns som delvis är synlig från
Gunnar Wennerbergsgatan. Inne p å parkeringen bör några
träd planteras så att den stora asfaltytan bryts ner
visuellt.
På gågatan föreslås trädplanteringar dels vid Balder 27
för att svara mot indragningen i fasaden mitt p å huset
och dels utanför Tor l på Hindsbogatan för att markera
var gågatan slutar. Blomsterarrangemang i krukor eller
lådor är inte lämpligt på gågatan eftersom den ursprungliga karaktären av gata skulle suddas ut alltför mycket.
Hötorgets trädplantering bör kompletteras med ytterligare träd för att rama in de verksamheter som förekommer där . Torget utny ttjas bl a som träffpunkt, som samlingsplats för olika slags möten och för en stunds avkoppling. Det skulle också kunna användas för mindre
torghandel och för försäljning med anknytning till intilliggande butiker. Befintliga häng-pilar bör bytas ut
mot träd med en mera markerad krona.

Trafik
Gågator

Planförslaget inrymmer gågator i stort enligt det för slag som var ute på remiss under sommaren 1981 . Det
innebär att Hötorget och Marumsgatan fram till Stortorget
stängs av för allmän biltrafik och byggs om till gågata.
Hindsbogatan avslutas med en vändplan vid Tor 7. Hö torgsgatans enkelriktning behålles liksom Klostergatans.
Stortorget får infart från Järnvägsgatan via Rå dhusgatan
och utfart till Järnvägsgatan via Marumsgatan . Övriga
delen av Rådhusgatan blir ej tillåten för genomfarts trafik. Ev kan även Alandersgatan erfordra genomfarts~
förbud.
Trafiknämndens arbetsutskott föreslår att trafiknämnden beslutar om en etappindelning där första etappen
innebär att Marumsgatan mellan Hötorgsgatan och Hindsbogatan göres till gågata där cykeltrafik ej tillåtes,
samt att Hindsbogatan mellan Rådhusgatan och Järnvägs gatan enkelriktas med tillåten östlig körriktning.
Motiven för att föreslå gågatan är bl a att handels-
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ytorna är koncentrerade hit jämsides med Klostergatani
Tvärgatan och att varuförsörjningen till största delen
kan ske från andra gator . Vidare är bi ltrafiken måttlig och antalet befintliga kantstensparkeringsplatser
på gatorna är f å . Gågatan kan ses som en första etapp
av vad som i Centrumplanen utpekas som gator endast
upplåtna för viss trafik.
Dispenstrafik Två verksamheter kommer att erfordra dispens från bil trafikförbudet. Bankserviceboxen på Balder 27 föreslås
nås genom e nkelriktad dispenstrafik från Hindsbogatan
österut. Boxen torde utnyttjas mest efter kl 18 då
de flesta butiker har stängt. Bebyggelsen vid Olins
gränd måste n ås med dispenstrafik via Hötorget . . Källargaraget till Sigyn l skulle dock kunna nas via garaget
i Sigyn 2 som har infart från Hötorgsgatan. Dessutom
föreslås också dispens för färdtjänst och handikapp transporter.
Cyke ltrafik

Cykel trafik föreslås förbjudas på gågatan mellan
Hötorgsgatan och Hindsbogatan. Mopedtrafik föreslås
förbjudas med hänsyn till buller och säkerhetsrisker.

Gångtrafik

Gångväg till-gänglig för allmänheten föreslås tvärs
igenom kv Tors nordöstra hörn.

Parkering

Vid Hötorg e t utmed Marumsgatan föreslås de Il platserna
försvinna . Vid Hötorgsgatan föreslås de nuvarande Il
platserna utök as till 18 . Inom kv Tor föreslås de
50-talet platserna utökas till 85. Stora Torgets parkeringsplat se r förändras ej . Däremot slopas ett IS-tal
ej markerade bilplatser .

Angöring

För kv Tor innebär planförslaget följande nya angöringar:
Tor l, 2, 3 och 7 betraktas som en fastighet och nås
från Hindsb ogatan.
Varuhuset på Tor 4 och 5 nås från Gunnar Wennerbergs gatan.
Tor 6 nås via befintlig portgång från Marumsgatan.

Gatubeläggning

Gågatans beläggning bör vara enhetlig så a tt husen på
ömse sidor sammanbinds. Som beläggning föreslås betongplattor med viss mönstersättning med smågatsten eller
enbart smågatsten. Vattenavrinning föreslås lösas med
en svag ränn dal som dessutom på ett na turligt sätt anger att cykeltrafiken koncentreras till gatans mitt.

Vatten och
avlopp

Till planförslaget hör en särskild VA - utredning. Befintliga VA - ledningar kan användas till största delen.

Värme

Fastigheterna i centrum har i dag i regel individuell
uppvärmning med oljepannor . Genom den stora koncentrationen av bybyggelse vid Skaraborgsgatan när även kv
Valkyrian och Midgård bebygges torde det finnas under lag för en gemensam värmecentral . Man kan eventuellt
nå även delar av kv Tor om man t ex går med ledningarna
via källare i kv Bifrost eller Sigyn. Problemet är att
konflikter med medeltida fornlämningar i marken erford-
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rar kostsamma utgrävningar . Värmeförsörjningen i centrum
behandlas f n i en särskild utredning .
Avfalls hantering

Sophämtningsfordon kommer att få dispens at t trafiker a gågatan i erford erlig ut sträckning .

PLANGENOM FÖRANDE

Varuhusets första etapputbyggnad, som avser parkeringsplatsen, kan genomföras på mark som man redan äger .
Den slutliga utbyggnaden erfordrar dock att delar av
Tor 6 tas i anspråk. Någon uppgörelse om flyttning av
den befin tli ga plåtslagerifirman och försäljning av
marken finns inte f n.
Utbyggnad av handelsytorna i nordöstra hörnet är f n
inte akt uellt, men kommunen äger erforderlig mark förutom Tor 8. Ej heller där finns det någon uppgörelse
med fastighetsägaren .
Gågatan var tidigare tänkt att kunna invigas sommaren
1982, men p g a synpunkter som inkom under remissomgången sommaren 1981 kan genomförandet försenas bortåt
ett år .
Kostnaden för gågatuprojektet har överslagsmässigt be räknats till 750 000 kronor ifall enbart betongsplattor
används . Om beläggningen utföres med mönstersättning
och ca 20 % smågatsten ökar kostnaden med ca 80 000
kronor. Om enbart smågatsten används ökar kostnaden
med 400 000 kronor . Prisnivån gäller maj 1981 .

SAMRAD

Till planförslaget hör en sär-skild samrådsredogörelse.
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