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Detaljplan för

Antagen av Byggnadsnämnden
den 12 maj 1997.
Laga kraft den 13 juni 1997.

Djäknegatan
i Skara tätort, Skara kommun

Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en
plankarta med bestämmelser och illustration samt
en genomförandebeskrivning. Till planen hör en
separat fastighetsförteckning.
PLANENS SYFTE
Planens syfte är att stänga av Djäknegatan för allmän biltrafik, och skapa utrymme bl a för en uteservering.

den 23 oktober 1959. Enligt denna tlIr Djäknegatan endast användas som allmän plats/gata.
Se bild nedan.
Utanför planområdet:
• V Kungshusgatan: Stadsplan för kvarteret
Neptunus, fastställd av Kungl. Maj:t den 19
februari 1960.
• Ö Kungshusgatan: Stadsplan för kvarteret Venus, fastställd av länsstyrelsen den 25 november 1965.

FÖRUTSÄTTNINGAR

" Vårdcentral

Förminskat utdrag ur 1959 ars stadsplan

Planområdets läge

Planen omfattar den östra delen av Djäknegatan
samt en mindre del av kvarteret Uranus.
Gällande detaljplaner
För pianområdet och intilliggande mark gäller
följande detaljplaner.
Inom planområdet:
• Kvarteret Saturnus (Djäkneskolan): Stadsplan
för Skara, fast.tälld av Kungl. Maj:t den 30
april 1926.
• Djäknegatan och kvarteret Uranus: Stadsplan
för kvarteret U ranus, fastställd av länsstyrelsen

Bebyggelse
Kvarteret norr om Djäknegatan innehåller Djäkneskolans högstadium. Byggnaden i kvarterets östra del, omedelbart intill Djäknegatan, inrymmer
matsal, gymnastiksal och slöjdsalar. Vänd mot
skolgården finns sedan ca tio år en öppen scen som
används för diverse offentliga arrangemang. Byggnaden söder om gatan ägs av bostadsrättsföreningen Uranus och innehåller, förutom bostäder, Nockes Konditori samt ett par mindre affärslokaler.
Riksintresse och fornlämning
PIanområdet ingår i den del av Skara stadskärna
vars bebyggelse och gatunät är av riksintresse för
knltunninnesvården. Det ingår också i det område
som innehåller fast fornlämning i form av medeltida s k kulturlager i marken. Knlturlagret är skyddat med stöd av bestämmelserna i knlturminneslagerrs 2:a kapitel.
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Trafik och gatumark
Denna del av Djäknegatan har mycket liten trafik.
Gatan är asfalterad, och har plattsatta gångbanor
på båda sidor. Den är enkelriktad Ilir all fordonstrafik, med tillåten körriktning mot öster.
Sikten är mycket dålig i utfarten mot Östra Kungshusgatan.
Teknisk försörjning
I gatan finns inga allmänna ledningar Ilir vatten
och avlopp. Regnvatten leds till dagvattenbrunnar i
Västra respektive Östra Kungshusgatoma.

sKÄL FÖR ATT UPPRÄTTA DETALJPLAN
Stadsarkitektkontoret Ilireslog Ilir några år sedan
att Djäknegatan skulle stängas Ilir biltrafik. Skälen
var närheten till skolan, de dåliga siktflirhållandena i korsningen med östra Kungshusgatan, möjligheten att anordna utomhusservering samt att det
inte fanns något nämnvärt skäl fdr genomfartstrafik. På grund av de nackdelar det skulle medfdra
rdr dåvarande innehavare av affärslokalerna vid
Djäknegatan, kunde emellertid bcstadsrättsfdreningen Uranus inte godta en sådan lösning.
Den verksamhet som var mest beroende av god
bil tillgänglighet, har nu flyttat. I skrivelse till
stads.1rkitektkontoret den 17 december 1996 har
Nockes konditori och bcstadsrättsfdreningen Uranus gemensamt begärt att Djäknegatan slAngs av
rdr allmän trafik, rdr att därigenom göra det möjligt att anordna uteservering Ilir konditoriet.

tas och Ilirhållandet anmälas till länsstyrelsen
(kuIturminneslagen 2:10).
Fastighetsreglering
Planen Ilirutsätter att en mindre del av Uranus 8,
som i dag utgörs av gångbana intill Djäknegatan,
överfOrs till gatumark. Fastighetsregleringen bör
ske samtidigt med annan fastighetsreglering, se
genomflirandebeskrivningen.
PLANENS Mn.rÖKONSEKVENSER
Planen IT!r övervägande positiva miljökonsekvenser, framfdr allt Ilir Djäkneskolan samt för konditoriet och bcslAdema på Uranus 8. Teoretiskt kan
avslAngningen ge viss ökad trafik på Västra och
Östra Kungshusgatorna, men på grund av de små
trafikmängderna bör effekten bli ytterst marginell.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 22 april 1997.

stadsarkitekt

PLANENS INNEBÖRD
Gågata
Planen innebär att gatan blir "gågata" vilket i detta
fall innebär att den upplåts fdr gång- och cykeltrafik samt viss distributionstrafik till Uranus 8. Gatans nivå höjs, fOr att så långt möjligt möjliggöra
handikappanpassade entn!er till Uranus 8. Markytan skall plattbeläggas så att den i hela sin bredd
upplevs som fotgängaryta .
Illustrationsplanen visar ett av flera tAnkbara sätt
att utforma gågatan. Plattsättning och annan detaljutfornming styrs inte av detaljplanen.
Mopedtrafik bör inte medges, men ett Ilirbud kan
visa sig alltfdr svårt att hävda i praktiken. Frågan
kommer att regleras i de lokala trafikflireskrifter
som beslutas i annan ordning.
Kulturlagret
Kulturlagret, dvs de medeltida lämningarna i marken, bör inte beröras av gatuombyggnaden eftersom den endast innebär att gatans nivå höjs och att
den ITir ny markbeläggning. Om fornlämning mot
förmodan påträffas. skall arbetet omedelbart avbry-
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Detalj plan fOr

Antagen av Byggnadsnämnden
den 12 maj 1997.
Laga kraft den 13 juni 1997.
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Genomförandebeskrivning
PLANENS SYFTE
Planens syfte är att möjliggöra ombyggnad av
Djäknegatans östra del till gågata. upplåten IOr
gång- & cykel trafik samt viss distributionstrafik.
Exakt hur gatan fär trafikeras, t ex om mopedtrafik
skall medges eller ej, kommer att framgå i lokala
trafiklOreskrifter som beslutas i annan ordning.
PLANARBETET
Planen är av begränsad betydelse och bedöms sakna intresse IOr en bredare allmänhet. Den kommer
därIOr att hanteras med enkelt förfarande enligt
PBL 5 :28 vilket innebär att den inte ställs ut, utan
skickas direkt till dem som kan vara berörda. Eftersom en gatuavstängning kan fä effekter inte bara
för de intilliggande fastigheterna, skall emellertid
samrådskretsen vara relativt stor.
Förslaget har prelintinärt presenterats vid Skara
Aktivitetsförenings årsmöte i år .
Ambitionen är att planen antas av byggnadsnämnden den 12 maj 1997.
FASTIGHETSREGLERING
Planen IOrutsätter att cirka 25 m2 av Uranus 8
överIOrs till gatumark. Detta bör ske samtidigt med
begärd fastighetsreglering av den södra gränsen på
Uranus 8. En förutsättning för det senare är att
gällande tomtindelning upphävs, se nedan.
TOMTINDELNING
Parallellt med planens antagande avses gällande
tomtindelning för kvarteret Uranus upphävas.
Om detta mot IOrmodan inte kan genomfOras, innebär planen att gällande tomtindelning upphävs
IOr den lilla del vid Djäknegatan som ingår i planomrädet.

Åtgärder som bekostas av kommunen:
• Upprättaode av detaljplan.
• Ombyggnad av gatan till plattlagd gågata,
upplåten även för cykeltrafik och viss behörig
trafik.
• Höjning av gatans nivå så att handikappanpassade entreer kan anordnas till fastigheten Uranus 8.
• Fastighetsreglering som innebär att del av Uranus 8 överförs till gatnmark. Marken förutsättes
utan ersättning överlämnas av fastighetsägaren.
Åtgärder som bekostas av fastighetsägaren:
• De åtgärder på eller i omedelbar anslunting till
fastigheten som kan krävas för att genomfOra
gatuombyggnaden och handikappanpassningen,
t ex fuktskydd av sockeln då marknivån höjs.
• Eventuell högre standard på markbeläggning
och andra delar av den yttre ntiljön än vad
kommunen finner motiverat ur allmän synpunkt.
• Eventuella cykelställ.
Gatan skall byggas med sådana lutningslOrhållanden att ett 2.5 - 3.5 meter brett område intill huset
kan användas IOr uteservering. Upplåtelsen av
marken IOrutsättes ske i huvudsak eniigt samma
villkor som för andra uteserveringar i Skara centrum.
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden, som regleras i bestämmelserna' är fem år från den dag planen vunnit laga kraft.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 22 april 1997.
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PLANGENOMFÖRANDE OCH
KOSTNADSFÖRDELNING
I särskilt avtal mellan kommunen och ägaren till
Uranus 8 skalllOre planens antagande bl a följande
regleras.
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