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Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 1991 
Laga kraft den 21 maj 1991 

DETALJPLAN FÖR 

Korsningen E3-Axvallagatan m ffi 

I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

8320 

Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser samt be
skrivning, genomförandebeskrivning och en illustrationskarta. 
Ti ll planen hör grundkarta, fastighets förteckning , samrådsre
dogörelse och en bullerberäkning . 

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för ombygg
nad av korsningen E3 - Axvallagatan i östra Skara. Planen ut 
går fr ån ett förslag till ombyggnad som u tarbet ats av vägver
ket och Scandiaconsult i samarbete med stadsarkitektkontoret 
och gatukontoret, och innebär i korthet följande. 

- Axvallagatan förskjuts något mot norr och byggs i tunnel un
der E3. Ramper till E3 byggs norr om Axvallagatan. 

- En ny dubbelriktad gång- och cykelväg byggs västerifrån 
längs Axvallagatans södra sida fram till ett övergångsställe 
i höjd med kyrkogårdens sydvästra hörn. Öster därom byggs 
g ång - och cykelväg på Axvallagatans norra sida. 

- Kyrkogårdens nuvarande parkering f ö rsvinner. Besökare förut
sättes tills vidare parkera inne p å kyrkogården, med infart 
genom befintlig grind i kyrkogårdsmuren i planområdets östra 
del. 

- I kyrkogårdens sydvästra hörn behöver en mindre del tas i 
anspråk för gatuombyggnaden. Cirka 15 meter av kyrkogårds
muren flyttas. 

- Fastigheten Götala 3:2 har ett utsatt läge intill E3. För 
att kunna ge bygg rätt måste därför fastighetens västra del 
tas i anspråk för en bullervall mot E3. 

- Befintlig bostadsbebyggelse får bygg rätt för friliggande 
l 1/2 plans bostadshus. 

- En lokalgata byggs i en slinga runt det västra bostadskvar
teret. 

- Den norra gränsen på Pagen Il (SAAB ) justeras något, och nu
varande utfart mot Axvallagatan stängs. 

- Även gränserna på Spaden 2 (Tvättcentra mm) och Sporren 9-10 
(Uno-X och SgA) justeras något. 

- Nuvarande stängsel vid Vilans idrottsområde måste flyttas 
något men inte mer än att båda bollplanerna kan behållas. 
Skyddsvallen mot E3 byggs om och förlängs mot sydväst. 
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PLANDATA 

Läge och areal 

Planområdet omfattar cirka 9 ha, och ligger i den östra delen 
av Skara tätort, cirka 1,5 km från centrum. Det omfattar delar 
av kvarteren Sporren, Pagen och Spaden, del av Vilans idrotts
område, korsningen E3-Axvallagatan samt den tidigare ej plan
l agda bebyggelsen öster om E3. Områdets omfattning framgår av 
kartan nedan. 

- ... , Vo'r acen tral 

Markägoförhållanden 

Markägoförhållandena i stort inom planområdet framgår av 
kartan nedan. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

För planområdet gäller Områdesplan för Stationsområdet och 
Vallgatan mm, antagen av kommunfullmäktige den l juni 1987. 
Detaljplanen stämmer i huvudsak överens med områdesplanen. 
Ändringar som skett är att gång- och cykelvägen förläggs till 
Axvallagatans södra sida, att lokalgatan öster om E3 byggs i 
en slinga runt Götala 3:2 och att en bullervall skall byggas. 

, 
I: .-, 

områdesplanen 

Gällande detaljplaner 

De detaljplaner som gäller för planområdet och angränsande 
mark framgår av kartan och förteckningen nedan. Samtliga pla
ners genomförandetid har gått ut. 

Gällande 
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B 198 Ändring av stadsplanen för kv Sporren, Räfsan, Hackan 
och Pagen, fastställd av länsstyrelsen den 7 juli 1965. 

B 211 Ändring av stadsplanen för kv Lien, fastställd av läns
styrelsen den 14 februari 1967. 

B 216 Ändring av stadsplanen för kv Harven, Spaden och Slagan 
samt idrottsområdet vid Vilan mm, fastställd av länssty
relsen den 19 juni 1968. 

B 225 Ändring av stadsplanen för sydvästra delen av stg 730, 
fastställd av länsstyrelsen den 17 juli 1970. 

De gällande planerna stämmer i huvudsak överens med markens 
nuvarande användning. Akermarken norr om Axvallagatan och vä s 
ter om E3 utgör expansions utrymme för Vilans idrottsområde. 

1985 års detaljplaneförslag 

Redan 1984-85 utarbetades ett förslag till stadsplan för en 
planskild korsning mellan E3 och Axvallagatan. Förslaget inne
höll i en första version inga anslutningar till E3 men omarbe
tades efter stark kritik, särskilt från företagare inom Glas
backens industriområde, till den utformning som senare gOdkä n 
des i områ desplanen. Även vägverket principgodkände då denna 
lösning. Efter omarbetningen kvarstod dels kritik mot att en 
industri tomt föreslogs öster om kvarteret Spaden, dels oro f ör 
ökad trafik från Skara mot Axvall via Axvallagatan. 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Mark och vegetation 

Marken inom planområdet är relativt plan men har en markerad 
höjdpunkt i korsningen mellan Axvallagatan och Stenumsvägen. 
Härifrån sluttar marken svagt åt väster och öster samt rela
tivt påtagligt mot söder. Uppvuxen vegetation finns i anslut
ning till befintlig bebyggelse och kyrkogården öster om E3. 
Större delen av den mark som tas i anspråk för gatuombyggnaden 
utgörs av jordbruksmark. 

Bebyggelse 

Bebyggelsen öster om E3 är av varierande ålder men till störs
ta delen uppförd enligt ett förslag till avstyckningsplan från 
1934 som aldrig fastställdes . Öster om Götala 3:9 finns en 
transformatorstation och en pumpstation. Omedelbart söder om 
kyrkogården finns en besöksparkering med cirka 20 bilplatser. 
Pagen 11 innehåller lokaler för bil- och bensinförsäljning 
(SAAB), på Sporren 10 finns ett företag för distribution av 
musikkassetter, skivor mm (SgA) och på Sporren 9 finns ytter
ligare en bensinstation (Uno-X). 
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Vägar och trafik 

Genom planområdet passerar E3 samt länsvägarna 680 (Axvallaga
tan) och 696 (Stenumsvägen). Enligt vägverkets mätningar från 
1982-87 traf ikeras E3 av cirka 6300 och de båda länsvägarna av 
800 respektive 300 fordon per årsmedeldygn. 

E3:s korsning med Axvallagatan utgör sedan länge ett stort sä
kerhetsproblem. Flera allvarliga olyckor har inträffat under 
80-talet varav ett par med dödlig utgång. Många äldre personer 
passerar E3 till fots eller med cykel för att besöka kyrkogår
den . Siktförhållandena är dåliga, hastigheterna höga och refu
ger saknas varför flera allvarliga olyckor kan befaras om in
gen ändring sker . 

För E3 och de allmänna vägarna öster därom är vägverket väg
hållare. För gatorna väster om E3 är kommunen väghållare, men 
s t atsbidr ag utgår till Axvallagatan och Vallgatan. 

Allmänna ledningar 

Omedelbart öster om och parallell t med E3 ligger huvudavlopps 
ledningen fran Axvall. I ans l utning till en mellanortskabel 
för tele finns intill den södra gränsen till Götala 3:2 ett 
kopplingsskåp som är svårt att flytta. De allmänna ledningar
nas läge framgår i huvudsak av kartan nedan. 

ledningar och 

-- Spillvatten 
_ .- Vatten 

i . 

/ -
.. ,1 

GOTAn-A . 
II 
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Detaljplanens innebörd: 

Planens huvudsyfte är att möjliggöra ombyggnad av den nuvaran
de korsningen mellan E3 och Axvallagatan till en planskild 
korsning. I det följande görs en genomgång av konsekvenserna 
för omgivningen samt av andra förändringar som föreslås. 

BEBYGGELSE 

Bostäder 

Fastigheten Götala 3:2 har ett ur störningssynpunkt utsatt lä
ge, vilket bekräftas av den bullerberäkning som tillhör pla
nen. För att ge byggrätt på fastigheten och därigenom t ex 
möjliggöra ett nytt hus måste bullerskyddet mot E3 f örs t ärkas . 
Planen innebär därför att den västra delen av fastigheten tas 
i anspråk för att anlägga en cirka två meter hög bullervall. 
Fastigheten blir mindre men med en bättre boendemi l jö än i 
dag. 

Samtliga bostadshus öster om E3 får byggnadsrätt för l 1 / 2 -
planshus. Byggrätten har anpassats till den befintliga bebyg
gelsen, och några förändringar behöver inte ske om inte den 
enskilde fastighetsägaren begär det. 

Kvarteren Pagen, Spaden och Sporren 

Som en följd av gatuombyggnaden blir det fysiskt omöjligt att 
behålla nuvarande utfart från Pagen 11 (SAAB) mot Axvallaga
tan. Trafik till och från fastigheten får i stället köra in 
via Mynthusgatan och vända inne på fastigheten. En viss revi
dering av fastighetsgränsen görs i norr för att ansluta till 
den slänt som byggs. 

En viss utökning mot norr kan ske av Sporren 9 (Uno-X) och 10 
(SgA). Utfarten från Uno-X mot Axvallagatan är svår att bibe
hålla på ett tillfredsställande sätt. så länge verksamheten 
bedrivs i nuvarande form måste dock stora fordon kunna köra 
igenom fastigheten eftersom det inte finns utrymme att vända. 
Utfarten får därför behållas, men enkelriktas så att endast 
utfart tillåts. Vid en eventuell förändring av fastighetens 
användning bör utfarten omprövas. Planen redovisar ett ut
farts förbud eftersom detta är den långsiktigt lämpligaste lös
ningen men bortsett från enkelriktningen avser kommunen inte 
att hävda förbudet så länge nuvarande verksamhet fortsätter 
som i dag. 

Gränsen på Spaden 2 behöver flyttas in något för att ge utrym
me för gatuombyggnaden. Som en viss kompensation för detta ut
går ett tidigare ledningsområde genom fastigheten vilket för
bättrar dess användbarhet. 
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Med användningen industri avses all slags produktion, lagring 
och annan hantering av varor. Även partihandel, bilservice, 
bilförsäljning, tekniska anläggningar och de kontor som krävs 
för industriverksamheten inryms i begreppet. Livsmedelshandel 
och detaljhandel kommer inte att tillåtas. 

För att möjliggöra ett visst kiosksortiment medger planen att 
tio kvadratmeter aven bensinstation används för livsmedels
försäljning. 

VILANS IDROTTSOMRÄDE 

Den del av idrottsområdets reservmark som inte tas i anspråk 
för gatuombyggnad ligger kvar som idrottsområde. Den småin
dustritomt som tidigare föreslogs är inte längre aktuell. 

För att få godtagbara siktförhållanden vid avfarten från E3 
norrifrån måste en del av den nuvarande skyddsvallen tas bort 
och stängslet vid träningsplanerna flyttas in något. Den östra 
träningsplanen behöver förskjutas cirka 5 meter norrut vilket 
ryms inom den nuvarande gräsytan. Skyddsvallen förlängs söder
ut och västerut för att ge ett bättre skydd mellan bollplaner
n a och trafiken. 

KYRKOGÅRDEN 

Planen innebär att kyrkogårdens nuvarande parkering tas i an
språk för gatuombyggnaden. Efter samråd bl a med kyrkogårds
nämnden förutsättes besökare i stället parkera inne på kyrko
gården, med infart genom nuvarande grind i planområdets östra 
del. En fördel med denna lösning är att den kräver små inves
teringar och därför kan fungera tillfälligt tills man kan be
döma vad som är den bästa lösningen på kyrkogårdens långsik
tiga parkeringsbehov. Lösningen har även godkänts av länssty
relsen. 

För att få godtagbara siktförhållanden och utrymme för en e
ventuell framtida gång- och cykelväg längs kyrkogårdens västra 
sida behöver en mindre del av kyrkogården, som inte innehåller 
några gravar, överföras till gatumark. Cirka 15 meter av kyr
kogårdsmuren byggs om i ett nytt läge. 

FRIYTOR 

Planområdet innehåller inga friytor med direkt parkfunktion. 
ytorna intill E3, Axvallagatan och Stenumsvägen utgör skydds
zoner som kommer att skötas relativt extensivt. För att ge ett 
prydligt och relativt naturligt intryck avses marken jämnas ut 
så att man så långt möjligt undviker den traditionella uppdel
ningen i plana ytor och branta slänter. Vissa delar som slän
ten söder om Axvallagatan och skyddsvallarna bör planteras med 
buskar och träd. 



8 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatuombyggnader 

Axvallagatans korsning med E3 utformas som en planskild kors
ning där Axvallagatan byggs genom en bred port under E3, något 
norr om gatans nuvarande läge. Med ramper norr därom får man 
anslutning till E3 för trafik i alla riktningar. Västerut an
sluter Axvallagatan till befintlig gata i en mjuk båge vilket 
kräver ett mindre intrång i Spaden 2. För trafik till och från 
Vallgatan byggs svängningsfiler. Österut byggs Axvallagatan 
över den nuvarande kyrkogårdsparkeringen och parallellt med 
kyrkogårdsmuren tills den ansluter till befintlig väg. Den nu
varande gatan öster om E3 byggs om till en lokal gata för bo
stadsbebyggelsen, och förlängs väster om Götala 3:2 till en 
slinga runt kvarteret . 

Enligt tidigare kommu
nala beslut skall mar
ken mellan kyrkogården 
och väg 49 användas 
för etablering av ho
tell, bilservice, viss 
handel mm. Som till
fart söderifrån till 
detta område kan det 
bli aktuellt att bygga 
om den östra rampen i 
princip enligt skissen 
intill. Innan en sådan 
lösning detaljplane
läggs måste kommun
fullmäktige emellertid 
i översiktsplanearbe
tet ta principiell 
ställning till hur om
rådet skall nyttjas. I 
detta skede är det an
geläget att denna de
taljplan inte utgör 
hinder för en sådan 
lösning i framtiden. 

Busstrafik 

Kyrkogården kommer att utgöra ett mål för den busstrafik (Mju
ka Linjen) som på försök startats i Skara i september 1990. 
Ändhållplats anordnas lämpligast utanför och öster om planom
rådet men bussarna kommer också att behöva angöra vid kyrko
gårdsentren inom planområdets östra del. Med tanke på den be
gränsade trafiken bör en ficka under försöksperioden kunna an-
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ordnas antingen omedelbart utanför grinden eller på del av 
gång- och cykelvägen. 

Gång- och cykel trafik 

Axvallagatan kommer att förses med en dubbel riktad gång- och 
cykelväg genom planområdet . I väster ansluter den till en pla
nerad gång- och cykelväg längs Vallgatans norra sida, och 
byggs därifrån längs Axvallagatans södra sida fram t i ll ett 
övergångsställe i höjd med kyrkogårdens sydvästra hörn. Däri
från byggs den längs gatans norra sida österut . En t rappa ome
delbart öster om E3 kan förslagsvis förbinda gång- och cykel
vägen med den nya lokalgatan. 

Gatusektioner 

Planen utgår från följande sektioner p å de om- och ny byggd a 
gatorna. 

r-------- - - - - - - ---, r--- - - - - - ---~~----

ge-väg gata gångbana ga ta 

~ 
z 

tomt 3,0 0,5 8,0 1,5 tomt 8,5 

Axvallagatan vid kv Spaden Axvallagatan vid kyrkogården 

Gatubredden vid kvarteret Spaden ökas från 7,0 till 8,0 meter 
samtidigt som gatan befrias från gång- och cykeltrafik. En yt
terligare breddning bedöms som olämplig, dels av miljöskäl 
dels då gatan i framtiden skall få en relativt underordnad be
tydelse i förhållande till Vallgatan. 

STÖRNINGAR 

Genom riksdagsbeslut 1981 godkändes vissa riktlinjer för be
dömning av trafikbuller. Enligt dessa kan ett ekvivalent 
dygnsvärde på 70 dB(A) utomhus godtas vid gatuombyggnader in
till befintliga bostäder. Vid ny- och väsentlig ombyggnad av 
en enstaka bostadsfastighet intill befintlig trafikled skall 
bullernivån inomhus inte överstiga 30-40 dBA vilket, om man 
utgår från att ytterväggen dämpar 27 dBA, kräver högst 57-67 
dBA utomhus. 



10 

Enligt den bullerberäkning som bifogas planen uppgår bullerni
vån intill bostadshuset på Götala 3:2 till cirka 63 dBA. Till 
detta skall läggas att trafikmängderna sannolikt kommer att 
fortsätta att öka, om än inte i samma takt som de senaste å
ren. Detta bör tolkas som att huset i och för sig inte behöver 
rivas, men att det är olämpligt att ge byggrätt på fastigheten 
utan att anordna bullerskydd. 

Planen innebär att en bullervall byggs mellan E3 och bostads
huset på Götala 3:2. Vallen blir i basen 10 meter bred, och 
cirka 100 meter lång. Dess krön skall ligga minst två meter 
över körbanan på E3. Vallen kommer (enligt naturvårdsverkets m 
fl beräkningsmodell) att reducera bullret cirka 6-7 dBA vilket 
kan ge cirka 57 dBA intill bostadshuset. Med 27 dBA dämpning i 
ytterväggen blir inomhusnivån cirka 30 dBA vilket ligger i det 
ovannämnda intervallets nedre gräns. Även om beräkningarna är 
mycket förenklade är marginalerna tillräckligt stora för att 
man skall kunna godta byggrätt på fastigheten. 

LEDNINGSOMBYGGNADER 

Vatten och avlopp 

Planen innebär att vissa allmänna VA-ledningar behöver flyt
tas . Det mest omfattande arbetet är att huvudavloppsledningen 
från Axvall måste l äggas om i ett nytt läge. 

Elektricitet 

Vissa elkablar måste flyttas i samband med gatuombyggnaden men 
utan att det innebär några anmärkningsvärda svårigheter. 

Tele 

Befintlig telekabel genom och intill kvarteren Lien, Sporren 
och Pagen säkerställs med u-område (ledningsområde). Även ös
ter om E3 förutsättes både kabeln och det kopplingsskåp som 
står i gränsen till Götala 3:2 finnas kvar i sina nuvarande 
l ägen. Då bullervallen byggs kan en mindre stödmur krävas som 
skydd för kopplingsskåpet. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 24 augusti samt reviderad den 4 
oktober 1990 och den 25 februari 1991. Revideringarnas inne
börd framgår av samrådsredogörelsen respektive utlåtandet ef
ter utställningen. 

*~~2 _ _ 
Osten Andersson 
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 
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Antagen av kommunfullmäkt i ge de n 22 apr i l 1991 
Laga kraft den 21 maj 199 1 

DETALJPLAN FÖR 

Korsningen E3-Axvallagatan ffi ffi 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genoffiförandebeskrivning 

INLEDNING 

8320 

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra en ombyggnad av 
korsningen E3 - Axvallagatan til l en fullständig planskild kors 
n ing. 

TIDPLAN 

Enligt v ä gverkets f örslag till flerårsplan för byggande av 
riksvägar 1991 - 2000 avsätts medel f ö r ombyggnad av korsni ngen 
under 199 2. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är fem år 
från den d ag planen vunnit laga kraft. Om byggnadsnämnden och 
fastighetsägarna är överens kan byggnation enligt planen ske 
även efter denna tid. 

FÖRDELNING AV ANSVARET MELLAN KOMMUNEN OCH VÄGVERKET 

Ansvars- och kostnadsfördelningen mellan kommunen och vägver
ket förutsättes regleras i särskilt avtal med i huvudsak föl
jande innebörd (Obs att det följande är ett icke bindande för
slag från stadsarkitektkontoret. Den exakta ansvarsfördelnin
gen avgörs i förhandling mellan kommunen och vägverket). Väg
verket har huv udansvaret för planens genomförande, vilket in
nebär byggande av den planskilda korsningen med erforderliga 
anslutningar till gator och fastigheter intill. I detta ingå r 
att iordningställa körytor, gång- och cykelbanor och grönytor 
med tillhörande skyddsvallar och tekniska anläggningar som VA 
och belysning. Likaså ingår erforderliga flyttningar av led
ningar. Att kompensera kyrkogårdsförvaltningen och i viss mån 
SAAB och SgA för ingreppen i och störningarna för deras an
läggningar åvilar vägverket. på SAAB:s fastighet skall till
räckligt stora ytor asfalteras för att möjliggöra vändning med 
långa fordon och på SgA:s fastighet behöver två-tre träd flyt
tas eller ersättas. Bygget av ny lokalgata väster om Götala 
3:2 och den framtida skötseln de grönytor som inte har direkt 
samband med E3 åvilar kommunen. Vägverket bör efter ombyggna -



l 2 

den vara väghållare för ramperna samt Axvallagatan ö s ter om 
Mynthusgatan. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR MM 

Detaljplanen förutsätter följande fastighetsregleringar mm. 

- Lien 2 (Slöjddetaljer): Gränsen mot norr flyttas in något 
för att ge utrymme för gång- och cykelvägen läng s Axvalla
gatan. Atgärden är ett kommunalt i ntresse varför k ommunen 
står för fastighetsregleringskos tnaderna. Kommune n skall 
också, efter samråd med fastighe t sägaren , ersätta den häck 
som tas bort med annan likvärdig avsk ä r mni ng (häck eller 
staket) mot bostadshuset. Fas tighetsägaren har t ills v i dar e 
rätt att v id lossning oc h last ning b l ockera del av g ång- och 
cykelvägen vid Axvallagat an . Rätten k an komma at t ompr övas 
vid större om- eller nybyggn ad på f a s tighe t en . 

Spaden 2 (Tvättcentra mm ) : Den södra gränsen fl y ttas in nå 
got. Aven detta är ett r e nt kommunalt i ntresse v a r fö r kommu
nen står för fastighe tsregle ringskostnaderna. 

- Sporren 9 (Uno-X ) : Planen i nnebär en ytterst liten utfl ytt
ning av kvarters grä nsen mot norr . Fastigheten ägs av Skara 
kommun .- på grund av de stora kostnaderna och den ringa nyt 
tan med en fastighet s r egl e ring bör en f ast i ghet s reglering 
avvakta ett senare t illfä lle då andr a ä ndringa r k a n göras 
samtidigt. 

- Sporren la (SgA): Planen innebä r a t t fastigheten utökas n å 
got mot norr och att en mindre del av det nordöst ra h örne t 
överförs till gatumark. Då detta knappast är till någon 
nämnvärd nytta för fastighet en bö r kostnaderna för regle 
ringen liksom erforderlig flyttning av två eller tre träd 
åvila vägverket. 

- Pagen Il (SAAB):Plane n innebär en revidering av den norra 
fastighetsgränsen utan att fastighetens areal förändras 
nämnvärt. Ändringen bedöms inte vara till någon nytta för 
fastigheten varför kostnaden för regleringen bör åvila väg
verket. 

- Götala 3:2: Planen innebär att den västra delen av fastighe
ten överförs till allmän plats, för att bl a f å plats med e n 
bullervall. Då bullervallen bedöms vara till stor nytta för 
fastigheten bör kostnaderna för fastighetsregleringen i 
princip delas mellan vägverket och fastighetsägaren. Ett 
särskilt avtal förutsättes dock träffas mellan vägverket, 
fastighetsägaren och eventuellt även kommunen om markinlö
sen, intrångsersättning, fördelning av fastighetsreglerings
kostnader mm. 
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- Brunnsbomarken 6:1 och 6:2 (kyrkogården): Planen förutsätter 
att delar av fastigheterna övergår till gatumark. Reglerin
gen är föranledd av vägombyggnaden och gynnar ej kyrkogården 
varför kostnaden bör åvila vägverket. 

Kostnaderna för reglering mellan idrottsområdets mark och väg
marken fördelas mellan vägverket och kommunen. 

ÖVRIGA PLANEKONOMI SKA FRAGOR 

Gatubyggnadsersättningar 

Tills vidare förutsättes grusvägen söder om bostadskvarteren 
behållas i nuvarande standard. Om och när den byggs om till 
normal kommunal tätortsstandard har kommunen rätt at ta ut er 
sättning för detta av fastighetsägarna. 

Förskottering av medel 

Kommunfullmäktige har den 10 december 1990 godkänt ett avtal 
om förskottering av medel för ombyggnaden. Förskotteringen i n 
nebär att Skara kommun "ligger ute" med pengarna tills vägver 
ket får centrala medel tilldelade i sin årsbudget . 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 24 augusti samt reviderad den 4 
oktober 1990 och den 25 februari 1991. 
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Östen Anderl on 
stadsarkitekt 

Erik West lin 
planarkitekt 


