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Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.
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Linje ritad 3 mm utanför planområdets gräns.
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Bostäder och handel.
Transformator.
Hotell.

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS
Föreskriven höjd över nollplanet.
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Antagen av Kommunful l mäktige 30 maj 1994
Loga kraft den 1 jul i 1994

I/

UTFORMNING
Högsta byggnadshöjd i meter.
ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE
Genomförandetiden slutar fem år från den dag planen vunnit laga kraft .

\

ÖVRIGT
Grundkarta utgörs av utdrag ur Skara kommuns primärkarta i skala
1:1000. Utdrag ur gällande stadsplan ingår i beskrivningen.
ILLUSTRATIONER (exempel på utformning)
---------------- Illustrationslinje
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Antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 1994
Laga kraft den l juli 1994
DETALJPLAN FÖR DELAR AV

Hötorget,Hötorgsgatan & kv Sigyn
I SKARA TÄTORT , SKARA KOMMUN

Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en plankarta med
tillhörande bestämmelser samt en genomförandebeskrivning. Till
planen hör en fastighetsförteckning, en illustrationskarta, en
samråds redogörelse samt utdrag ur gällande detaljplanekartor.
FÖRUTSÄTTNINGAR

och omfat
Planen omfattar två fr å n varandra skilda områden. Det första
är en cirka 450 m' stor del av Hötorget, i form av ett 9,5 meter brett område intill torgets nordvästra gräns. Området utgörs av den plattlagda körytan framför Schönborgs radio & TVbutik. Det andra området utgörs av den platsbildning som finns
vid infarten till Hötorgsgatan från Skaraborgsgatan, samt av
ett tre meter brett område i gränsen mellan Sigyn l och 4, och
sträcker sig från Hötorgsgatan upp tillOlins park. Cirka 50
m' av såvä l Sigyn l som Sigyn 4 ingår i planområdet.
Vid infarten från Hötorgsgatan ligger en transformatorstation,
till större delen underjordfsk. Stationens totala utsträckning
är cirka 100 m', varav 15 m syns ovan mark.
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För Hötorget gäller Ändrad stadsplan för kvarteret Tor mm,
fastställd den 29 september 1982, enligt vilken torget skall
utgöra "gågata". För kvarteret Sigyn gäller stadsplan för
kvarteret Balder m fl, fastställd den 20 januari 1956. För Hötorgsgatan gäller detaljplan för kvarteren Bifrost, Humlan,
Nornan, Thalia och Valkyrian mm, lagakraftvunnen den 8 oktober
1987. Utdrag ur de gällande plankartorna ingår som bilaga till
planen.
SKÄL FÖR ATT UPPRÄTTA NY DETALJPLAN
Av olika skäl har affärsverksamheten vid Hötorget de senaste
åren haft en tydlig nedåtgående trend, och flera lokaler står
i dag tomma. Bakom denna utveckling ligger faktorer som nedläggningen av Domus och Kapp-Ahl, ICA Munkens etablering söder
om Skaraborgsgatan, Köpstadens etablering, den rådande lågkonjunkturen mm.
Den parkering som finns på fastigheten Tor 4 är i enskild ägo.
Kommunen har via avtal disponerat ett antal platser för allmänt bruk, men många uppfattar parkeringen som kundparkering
för Schönborgs, och utnyttjandet är ganska lågt. Infarten från
Gunnar Wennerbergsgatan är relativt dåligt annonserad.
Vid samråd med bl a Skara Aktivitetsförening och ägare till
fastigheter i n till torget har starka öns kemål framförts om att
förbättra tillgä ngligheten för bilburna besökare. Antalet parkeringsplatser vid Hötorgsgatan är relativt litet, vilket innebär att många centrumbesökare, åtminstone under vissa tider,
inte anser det lönt att köra in på gatan. Chansen att finna en
ledig plats är för liten, och om ingen plats finns måste man
ut på de omgivande större gatorna igen.
DETALJPLANENS INNEBÖRD
Planen innebär att den nordvästra delen av Hötorget öppnas för
allmän biltrafik. Tanken är att bilister som kommer in på Hö torgsgatan utan att finna ledig plats, skall kunna köra in
till höger på torget, förbi Schönborgs och därefter till vänster in till parkeringen på Tor 4. Ägaren till Tor 4 har ställt
sig positiv till en sådan lösning.
Infarten från Hötorget till parkeringen på Tor 4 skall vara
enkelriktad. Då man lämnar parkeringen måste man köra ut till
Gunnar Wennerbergsgatan.
Några omfattande gatuombyggnader varken bör eller behöver göras. Redan i dag finns en körbar, plattsatt yta längs torgets
nordvästra sida. Dennas bredd minskas från 8 till 6 meter genom att man byter några rader släta betongplattor till strukturerade sådana. Det betyder samtidigt att gångbanan blir två
meter bredare, vilket bl a gör det möjligt att flytta den
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nuvarande uteserveringen dit. Längs körytans andra sida sätts
en gles rad med betongpollare för att markera gräns mellan
fotgängarområde och köryta. Avståndet mellan pollarna bör vara
minst 8-10 meter för att de inte skall hindra torghandeln.
I och med att åtgärderna är enkla, är det också enkelt att
återgå till nuvarande trafiksituation om förutsättningarna i
framtiden skulle ändras.
Planen innehåller också ett förslag till ny gångväg mellan
fastigheterna Sigyn 2 och 4. Tanken har under hösten lanserats
av stadsarkitektkontoret, och som ide mött ett positivt gensvar från flera fastighetsägare och affärsinnehavare. Avsikten
är att göra det enklare för fotgängare som promenerar i centrum att gå en "slinga" där Hötorget och Hötorgsgatan ingår. I
dag uppfattas den södra delen av torget lätt som en "återvändsgränd" .
Slutligen föreslås i planen en allmän upprustning av "entren"
till Hötorgsgatan från Skaraborgsgatan. Den nuvarande platsbildningen behöver förbättras och snyggas till. Någon form av
vägvisning till Hötorget skall anordnas vid Skaraborgsgatan
och Gunnar Wennerbergsgatan. Exakt hur detta sker styrs inte i
planen. Illustrationsplanen visar en av flera tänkbara lösningar.
Vid breddning av Hötorgsgatans innerkurva, vid infarten från
Skaraborgsgatan, kommer en mindre del av gatan att ligga över
den underjordiska transformatorstationen. Huruvida detta innebär att stationens väggar och/eller tak behöver förstärkas,
skall utredas närmare under planarbetet.
PLANENS MILJÖKONSEKVENSER
Planens uttalade syfte är att förbättra biltillgängligheten
till Hötorget. Om syftet uppnås blir resultatet naturligtvis
att biltrafiken ökar och därmed också störningarna. Det gäller
vid Hötorgsgatan samt för bebyggelsen på Tor 15. Även om en
ökning sker, bedöms dock trafikmängderna bli mycket måttliga.
Körvägen över torget och in på parkeringen blir smal, och medger ingen omfattande trafik. Flertalet bilister kommer med
stor sannolikhet att uppfatta tillfarten från Gunnar Wennerbergsgatan som en bekvämare väg till p-platsen på Tor 4. Ett
ökat nyttjande av parkeringen kan öka störningarna för fastigheterna intill, men det kan knappast sägas vara en negativ effekt av denna plan. Marken är sedan länge planlagd som parkering, och samma effekt kan man få t ex med förbättrad skyltning från Gunnar Wennerbergsgatan.
Sammanfattningsvis medför planen negativa konsekvenser för
miljön i form av ökade störningar från biltrafiken. Dessa negativa effekter skall naturligtvis vägas mot planens förvän-
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tade positiva effekter för torgets attraktions kar f t i olika
avseenden. Som framhålls ovan är det relativt enkelt att återgå till nuvarande trafiksituation om de negativa effekterna
visar sig överväga.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprättad den 3 februari och reviderad den 10
mars 1994. Revideringens innebörd framgår av samrådsredogörelsen.
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Antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 1994
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DETALJPLAN FÖR DELAR AV

Hötorget,Hötorgsgatan & kv Sigyn
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Genomförandebeskrivning

Planens huvudsyften är att medge allmän biltrafik norrut från
Hötorgsgatan och in på fastigheten Tor 4, samt att ge förutsättningar för en allmän gångväg mellan Olins park och Hötorgsgatan.
Planen beräknas kunna vinna laga kraft i juni 1994 varefter de
föreslagna åtgärderna genomförs så snart det är praktiskt och
ekonomiskt möjligt.
Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och är fem år från
den dag planen vunnit laga kraft.
Planen förutsätter att nuvarande parkering på Tor 4 upplåts
för centrumbesökare dvs används som allmän parkering. För detta behöver en uppgörelse om markupplåtelse, skyltning, skötsel, underhåll mm träffas mellan fastighetsägaren, kommunen
och övriga intressenter t ex andra fastighetsägare och/eller
köpmän i närheten av parkeringen. Planen förutsätter även att
delar av Sigyn 2 och 4 upplåts för allmän gångtrafik. Även här
behövs en uppgörelse, i första hand mellan de berörda fastighetsägarna och kommunen. Båda dessa frågor bör utredas under
utställningstiden, för att vara klarlagda senast då planen behandlas i kommunfullmäktige.
Planen förutsätter inga fastighetsregleringar. Däremot kan det
bli aktuellt att bekräfta de ovannämnda uppgörelserna i form
av servitut, gemensamhetsanläggningar eller liknande.
Detaljplanen är upprättad den 3 februari och reviderad den 10
mars 1994.
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