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Detaljplan för

Ant ag e n a v kommun f ullmäkti ge de n
22 f eb ruari 1999
La ga k"aft d" n 2 decemb er 199 9

Ombyggnad av Skaraborgsgatans centrala delar
i Skara tätort, Skara kommun

Planbeskrivning
Detaljplanens handlingar
Detaljplanen utgörs av
l. denna planbeskrivning
2. plankarta med bestämmelser och illustration
3. genomforandebeskrivning
4. samrådsredogörelse
Till planen hör dessutom en fastighetsforteckning, ett utlåtande efter utställning samt visst
utstälIningsmaterial.

T ullportagatans anslutning i öster. Dessutom
ingår Stationsplan samt mindre delar av kvarteren Frej och Bifrost.
Så gott som all mark i pianområdet ägs av Skara kommun. Frej I och Bifrost 6 är privatägda.
Ytterligare några mindre fastigheter eller fastighetsdelar är privatägda, men de skall enligt
gällande detaljplan vara gatumark och används
som sådsn sedan länge.

Sammanfattning
Planen innebär att Skaraborgsgatans centrala
delar byggs om. Ombyggnaden syftar till att
forbättra trafiksäkerheten och skapa en attraktivare gatumiljö, och innebär i korthet foljande.
o
o
o

o

o

o

o

o

o

Biltrafikens hastighet skall efter ombyggnaden inte överstiga 30 krn/h.
Skaraborgsgatan skall inte vara samma
'barriär" genom centrum som i dag.
Korsningarna med Gunnar Wennerbergsgatan och Järnvägsgatan blir cirkulationsplatser. Trafiksignalanläggningarna tas bort.
Körbanan i korsningarna med Hötorgsgatan,
Klostergatan, Järnvägsgatan, och TulIportagatan höjs till gångbanans nivå, for att dämpa hastigheten och göra det lättare for fotgängare att passera.
Körbanorna blir smalare än idag.
Ytterligare några .parkeringsplatser anläggs
vid kvarteret Bifrost.
Cykelbanorna breddas så att dubbeIriktad
trafik kan medges längs gatans båda sidor,
mellan Gunnar Wennerbergsgatan och
Klostergatan.
Gångbanor och cykelbanor skiljs åt tydligare
än i dag.
Åtskilliga nya träd planteras längs gatan.

Nationella beslut och riktlinjer
Nollvisionen
I juni 1997 f<irordade regeringen att vägverket
under perioden 1998-2002 anslår en miljard i
statsbidrag till kommunerna, for åtgärder som
forbätlrar trafiksäkerhet och miljö på det kommunala gatunätet.

----

Planområdets läge

Symbol !tJr projektet Lugna Gatan!

Planen omfattar de centrala delarna av Skaraborgsgatan, från och med korsningen med Gunnar Wennerbergsgatan i väster till och med

I oktober 1997 antog riksdagen propositionen
Nollvisionen och det trajiksCikra samhCilIeI. l
propositionen Transportpolilik f6r en hållbar
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utveckling (1997/98 :56) bekräftas och utvidgas
visionen. Nollvisionens teser har utvecklats till
användbara principer i refonnprograrnmet sakrare trafikmiljö i Nitort (mars 1997), gemensamt utarbetat av kommunrörbundet, vägverket .
och rikspolisstyrelsen. Principerna har konkretiserats i en Atgärdskatalog och i handboken
Lugna gatan! Guli 1998). Handboken skall ersätta tidigare handböcker TRÅD (1982) och
ARGUS (1987).
Trafiksignaler
Regeringen beslutade 1988 att landets samtliga
trafikljus senast under 1999 skall ha s k engelsk
signalväxlingsföljd. Det innebär att gul signal
inte längre får användas samtidigt med den gröna. Beslutet sammanhänger inte med EUmedlemskapet, utan är en roljd av att Sverige
undertecknade den s k Wienkonventionen 1985 .
Refonnen innebär likriktning med övriga Europa, och bedöms bl a medfåra mindre rödljuskörning än det svenska systemet som är nästan
unikt i världen.
Tidigare planering
Områdesplan
PIanområdet ingår i den områdesplan får Stationsområdet och Vallgatan mm som antogs av
kommunfullmäktige 1987. Huvudsyftet med
denna plan var att genom utbyggnad av Vallgatan avlasta Skaraborgsgatan från framtida trafikökningar.
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1987 års områdesplan
Denna detaljplan kan sägas vara en vidareutveckling av områdesplanens intentioner,
Gällande detaljplaner
För pianområdet och dess närmaste omgivningar gäller de detaljplaner som framgår av nedanstående fårteckning (den fårsta siffran är pla-

nens nummer i stadsarkitektkontorets löpande
numrering av detaljplaner i Skara tätort) .
Inom pIanområdet:
194
242
281
283
284
296
300
328
335

Kv Kometen mm, fastställd 64- 12-21
Kv Tellus mm, fastställd 74-D5-15
Kv Sparbanken mm, fastställd 82-D1-26
Kv Planeten mm, fastställd 82-JO-15
Kv Tor mm, fastställd 82-D9-29
Kv Bifrost mm,lagakraftvunnen 87-JO-D8
Kv Midgård IIlln,lagakraftvunnen 88-D5-16
Vallgata!l mm,lagakraftvunnen 92-D7-DI
Kv N::ptunus, lagakraftvunnen 93-D7-23

IJtanror pIanområdet:
135
138
154
156
215
256
334
338
339

Kv Balder m fl, fastställd 56-DI·20
Kv Tullen, fastställd 56-12-21
Kv Uranus, fastställd 59-10-23
Kv Neptunus, fastställd 60-D2-19
Kv Kometen mm, fastställd 67-11-22
Kv Brage mm, fastställd 77-D8-JO
Bifrost 2 mm, lagakraftvunnen 93-D3-29
Skara Stationshus JlIOll, lagakraftvunnen 96-D6-10
Hötorget mm, lagakraftvunnen 94-D7·01

I dessa planer fårutsättes gatan ha i huvudsak
samma utfonnning som den har idag.
Trafiksäkerhetsprogram
Den 23 september 1996 antog kommunfullmäktige ett trafiksäkerhets program får Skara
kommun. Som mål får programmet anges att
fortlöpande minska antalet dödade och skadade
i trafiken. Särskild vikt skall läggas vid åtgärder får att minska olyckorna bland oskyddade
trafikanter. Personskadeolyckorna skall minska
med minst 15 % fram till år 2000.
Övriga kommunala beslut
Som fåljd av kraven på ombyggda trafikljus,
har gatukontoret tagit initiativ till en diskussion
om hur Skaraborgsgatans centrala delar bör utformas och fungera på lång sikt.
Byggnadsnämnden uppdrog den 3 mars 1997 åt
stadsarkitektkontoret att utreda alternativ till
trafikljusanIäggningen i korsningen Gunnar
Wennerbergsgatan - Skaraborgsgatan.
Tekniska nämnden beslöt den 22 januari 1998
understryka nödvändigheten av att tillåten hastighet på sträckan Tullportagatan - Gunnar
Wennerbersgatan sänks till 30 krnIh. Utöver
skyltning bör gatan fårses med byggnadatekniska åtgärder som fårsvårar högre hastigheter.
Frågan har diskuterats vid plan- och miljöberedningens sammanträde den 27 januari 1998.
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Övriga förutsättningar:
Skaraborgs gatan i dag
Skaraborgsgatan är den dominerande huvudgatan i Skara tätorts gatunät, med uppemot
10.000 fordon per dygn i de centrala delarna . .
Skara centrum ligger huvudsakligen norr om
gatan men ett stort antal kontorsarbetsplatser,
Skara Resecentrum, Posten, ett stort antal parkeringsplatser, ICA Munkens livsmedelsaffär
mm ligger söder om gatan.
Under de fem åren 1993-97 inträffade sammanlagt 17 olyckor på sträckan från och med korsningen med Gunnar Wennerbergsgatan till och
med utfurten vid Posten. Olyckorna ledde till
fem lindrigt skadade trafikanter och en svårt
skadad.
Busstrafik
Delar av Skaraborgsgatan används av tätortstrafiken Mjuka Linjen. Landsbygdslinje 200
följer Gunnar Wennerbergsgatan och passerar
Skaraborgsgatan. I övrigt används denna del av
gatan inte av bussar i linjetrafik.
Cykeltrafik
Längs gatan finns enkelriktade cykelbanor
samma nivå som gångbanorna.
Många cyklister bryter mot enkelriktningen,
särskilt på gatans norra sida mellan Gunnar
Wennerbergsgatan och Klostergatan. I oktober
1996 inräknades 80 cyklister under en timma
varav var fjärde körde i fel riktning.

av 1540 gående. Av dessa gick var fjärde vid
sidan om de signalreglerade övergångsställena.
Bebyggelse
Inom själva pIanområdet finns ingen bebyggelse. Däremot finns blandad centrumbebyggelse
tätt intill gatan längs i stort sett hela dess
sträckning genom pIanområdet.
Allmänna ledningar
I gatan ligger huvudledningar för vatten, dagvatten, avlopp och elektricitet. Det begränsar bl
a möjligheten att plantera nya träd.
Varför behövs ny detaljplan?
Det finns följande skäl för att bygga om gatan
och upprätta detaljplan:

1. Trafikljusanläggningarna
Att bygga om trafikljusanläggningarna till ny
signalväxlingsföljd skulle bli mycket kostsam.
Dessutom har en Ijusanläggning höga driftkostnader, och stoppar trafiken på ett osmidigt sätt.
Signalerna vid Gunnar Wennerbergsgatan och
Järnvägsgatan bör därför ersättas av cirkulationsplatser.
Fördelar (+) och nackdelar (-) med att bygga
om en signalreglerad korsning till cirkulationsplats kan sammanfattas på följande sätt:

+ Lägre driftkostnader.
+ Inga driftstörningar.
+ Smidigare trafikflöden; totalt sett bättre
framkomlighet i korsningarna.

Utryckningsfordon
Skaraborgsgatan används av räddningsijänsten
både då brandmän rycker in till brandkåren, och
då ambulans eller brandkår skall göra utryckning mot väster.
Gångtrafik
Gångbanorna ligger i nivå med cykelbanorna.
Eftersom det inte finns någon tydlig skiljeremsa, uppkommer konflikter mellan fotgängare
och cyklister. Äldre människor känner sig ofta
otrygga då de går längs gatan.
Gatan korsas på flera ställen av många fotgängare och cyklister. Vid räkning i september
1997 korsades Skaraborgsgatan, vid korsningen
med Järnvägsgatan, mellan kl 07 .30 och 17.00

+ Mindre risk för falsk säkerhet. Undersökningar har visat att säkerheten i signalreglerade korsningar inte är så hög som många
tror. Vid rödljuskörning och svängande fordon kan riktigt allvarliga påkörningsolyckor
inträffa.
+ Lägre hastighet ger lindrigare konsekvenser
om en olycka trots allt sker. Upphöjning av
korsningen förstärker denna effekt.
Fotgängare med rörelsehinder, synskada etc
kan få det svårare att passera gatan. Även
om de fuktiska riskerna minskar, kan fotgängarna uppleva ökad otrygghet när ljudoch ljussignaler tas bort.
Frågeställningen belyses ytterligare i utlåtandet
efter utställningen.
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2. Trafiksäkerhet och miljö
Som framgår av bakgrunds beskrivningen ovan
behöver både trafiksäkerhet och miljö längs
gatan förbättras, i enlighet med ambitionerna i
den s k nollvisionen.

• 70/S0-gator
Den första siffran anger biltrafikens hastighet
mellan korsningar, medan den andra anger hastigheten i korsningarna.
En 30/30-gata definieras på följande sätt:

3. Större ändringar av allmän plats regleras i
detaljplan
Enligt den proposition som var underlag för
PBL (plan- och bygglagen) bör större ändringar
av a1lmän plats (gator, torg och parker) preciseras i detaljplan. En strävan i PBL är att precisera användningen och utformningen så att alla
berörda rar lika klara besked om förändringar
på allmän plats som på kvarters mark.
Ombyggnaden bedöms få så stora effekter och
vara av så stort intresse för allmänheten att den
skall regleras i ny detaljplan. Framför allt krävs
brett samråd då förslaget utarbetas.

Planens innebörd:
Mål fOr gatuombyggnaden
Nationella mål och riktlinjer
För det nationella trafiksäkerhetsarbetet gäller
bl a följande mål (ur rapporten Säkrare !rafilaniljö i tätort):
• Den övergripande samhällsplaneringen och
detaljplaneringen skall minska antalet
konflikter mellan gående, cyklister och bilar.
• Där gående, cyklister och bilar kan kollidera skall den faktiska hastigheten vara högst
30 lan/h.
• Där sidokollision mellan bil och bil kan
inträjJa skall den faktiska hastigheten vara
högst 50 kmIh.
• De banor och ytor som används av gångoch cykeltrafikanter skall utformas och underhållas så att risken j/Jr singelolyckor
minimeras.

Staden bör enligt samma rapport indelas i Frirum, Mjuktrafikrum och Transportrum . Frirummet används enbart av fotgängare och cyklister. Gatorna i mjuktrafikrurnmet och transportrummet klassas i:
• Gångfartsgator (gårdsgator)
• 30/30-gator
• SO/30-gator
• SO/50-gator

JO/ JO-gatan ingår i lokalnätet och har alltså i
huvudsak endast lokal cykel- och biltrafik med
start- och målpunkt i ntJrområdet. HtJr tJr biltrafiken stlJrre tJn på gångfartsgatan dLlrj/Jr att
gatan betjänar flera bosttJder, butiker eller arbetsplatser. Ibland kan även viss lokal genomfartstrafik j/Jrekomma. Gående och cyklister
korsar 30/30-gatan godtyckligt i gatukars eller
på strtJckor. Gatan har därj/Jr inga IJvergångssttJllen, cykellJverjarter, cykelbanor eller
trafiksignaler. Trafiklugnande åtgtJrder garanterar samspel mellan gående, cyklister och bilister. I innerstaden tillgodoses en del av korttidsparkeringen på JO/ 30-gatorna. Parkeringsytorna har utj/Jrts och lokaliserats med omsorg och har ett visuellt värde i gatumiljön. Ar
20/0 utgör 30/30-gatorna 20-30% av gatuntJtet.
Lokala mål
Skaraborgsgatan skall efter ombyggnad vara en
stJkrare och vackrare gata. GaturniIjön skall för
samtliga trafikantgrupper, och framför allt för
fotgängare och cyklister, bli behagligare och
attraktivare att vistas i. Gatans barritJrejJekt
skall minska dvs det skall bli lättare att gå och
cykla mellan de delar av centrum som ligger på
olika sidor av gatan.
Gatan skall i huvudsak vara en 30/3 O-gata. Det
innebär att biltrafikens hastighet efter ombyggnad inte skall överstiga 30 krnIh varken vid
korsningarna eller längs gatan i övrigt.
Beskrivning av ombyggnaden
På grund av Skaraborgsgatans stora trafikmängder måste ombyggnaden avvika något från
den ovannämnda definitionen aven 30/30-gata.
Även i framtiden bedöms gatan t ex behöva både markerade övergångsställen och separata
cykelbanor.
De flesta övergångsställen kommer att ha refug,
så att fotgängare kan passera en körbana i taget. Så gott som alla svängningsfiler tas bort
vilket betyder att avståndet till refugerna blir
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kortare. Detta är särskilt angeläget for personer
med rörelsehinder.
Den sträcka där 30 kmIh skall gälla blir cirka
550 meter lång. Enligt riktlinjerna i Lugna Gatan bör en körsträcka med så låg hastigbet inte .
överstiga 400 meter. Men målet är att gatan
huvudsakligen trafikeras av dem som har målpunkt längs sträckan, dvs bara kör en del av
den vid ett och samma tillflille.
Gunnar Wennerbergsgatan:
Ny cirkulationsplats. Förhöjt övergångsställe
vid Blombacka hembageri
För trafikanter västerifrån kommer Skaraborgsgatans korsning med Gunnar Wennerbergsgatan att vara "entre" till 30 kinJhområdet. Korsningen byggs om till cirkulationsplats, och nuvarande signalreglering tas
bort. Rondellen, dvs cirkulationsplatsens inre
cirkel, får radien 10 meter. För att inte hindra
större fordon t ex boggiebussar görs den överkörningsbar, bortsett från en inre del med radien 3.5 meter som inte går att köra över. I denna
inre del kan man forslagsvis plantera träd, for
att skapa en vackrare korsning och bryta det
långa perspektivet längs Skaraborgsgatan.

Till skillnad från korsningen med Jämvägsgatan, se nedan, kommer körbanan inte att höjas
till gångbanornas nivå.
Enligt vägverkets bedömningar har nonnaJstora
enfåltiga cirkulationsplatser en kapacitet på 1525 .000 fordon per dygn, beroende på trafikforhållanden och framkornligbetskrav. Den foreslagna lösningen bör med god marginal ha tillräddig kapacitet for trafiken i korsningen.
I kvarteren Frej och Midgård bor många äldre
personer. De som har rörelsehinder, synskada
eller annat funktionshinder kan uppleva det svårare att passera gatorna då ljus- och ljudsignaler tas bort. När hastigbeten sänks till högst 30
kmIh bör riskerna bli små, men problemet
måste ändå tas på allvar. Nuvarande övergångsställe över Gwmar Wennerbergsgatan,
mitt for Blombacka Hembageri cirka 40 meter
norr om cirkulationsplatsen, skall därfor forbättras så att man från servicehuset Frejan far
en alternativ och trygg passage mot centrum.
I en farsta etapp kommer övergångsstället att
forses med mittrefug, samtidigt som körbanorna
blir smalare så att fotgängare bara behöver passera ett körfuJt for att nå refugen. I denna etapp
kommer övergångsstället inte att höjas; däremot
far inga åtgärder vidtas som hindrar att det
byggs om senare om det visar sig nödvändigt.
Nya dagvattenbrwmar far t ex inte placeras så
att de hindrar att övergångsstället forhöjs. Inom
sex månader efter ombyggnaden av cirkulationsplatsen och övergångsstället skall en utvärdering ske. Om tillräcklig säkerhet då inte
uppnåtts skall övergångsstället höjas till gångbanornas nivå.
Vid eventuell upphöjning av övergångsstället
måste stor hänsyn tas till länstrafikens krav, se
nedan under rubriken Planens konsekvenser.
Boende i kvarteret Midgård har möjligbet att
via befintlig twmel under Skaraborgsgatan ta
sig till servicehuset Frejan varifrån de kan nå
övergångsstäIlet. Det är en säker men tyvärr
ganska omständlig väg.

IK,Jrs/lin!(en Sknraborgsgatan-Gunnar Wenner-

Hötorgsgatan:
Körbanan höjs till gångbanans nivå
I korsningen med Hötorgsgatao höjs körbanan
till gångbanans nivå. Korsningen kommer att se
ut ungefär som korsningarna SkolgatanTullportagatan och Gunnar Wennerbergsgatan-
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Sturegatan i dag. Ramperna, dvs de sluttande
plan som leder upp i korsningen, blir två meter
långa vilket ger ett relativt "mjukt" hinder för
biltrafiken. Om det visar sig otillräckligt för att
dämpa bastigbeten, är det relativt enkelt att _
skärpa åtgärderna t ex med brantare ramper.

bort. Rondellen, dvs cirkulationsplatsens inre
cirkel, blir liten (radie 5 meter). För att inte
hindra större fordon t ex boggiebussar görs den
överkörningsbar, bortsett från den innersta delen där någon form av väl synligt och dekorativt
hinder placeras. I hela korsningen höjs körbanan till samma nivå som omgivande gångbanor,
för att dämpa hastigbeten och göra det lättare
för fotgängare att passera. Ramperna blir även
här två meter långa, med möjligbet att förkortas
senare om det visar sig nödvändigt.
Som nämnts ovan har normalstora cirkulationsplatser en kapacitet på 15-25.000 fordon
per dygn. Även om inga omfattande studier ännu gjorts av små cirkulationsplatser, tyder erfarenheter bl a från Växjö och Tyskland på att
kapaciteten är nästan lika hög, förutsatt att andelen långa fordon inte är fur hög.

J

Klostergatan:
Körbanan höjs till gångbanans nivå
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IK"rSl,in,:en Skaraborgsgatan-Klostergatan
Även vid Klostergatan höjs körbanan i hela
korsningen till gångbanans nivå, på samma sätt
som i korsningen med Hötorgsgatan. Vänstersvängningsfaltet för bilister som från öster skall
svänga in på Klostergatan behålles .
Järnvägsgatan: Ny cirkulationsplats.
Körbanan höjs till gångbanans nivå
Korsningen med Järnvägsgatan byggs om till
cirkulationsplats. Nuvarande signalreglering tas

\

,

Korsningen Skaraborgsgatan-Jämvägsgatan
efter ombyggnad

[
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Med denna typ av minirondelI bör den historiska axeln mellan järnvägsstationen och Skara
centrum inte påverkas i någon större grad. Cirkulationsplatsen innebär att ljussignalerna, som .
ju är ett modernt inslag i gatubilden, tas bort.
Även den s k Björndammen är ett sent inslag i
stadsmiljön, som bryter den historiska axeln
betydligt mer än en minirondelI.

Östra Kungshusgatan:
Tills vidare inga ändringar
I en första etapp behålles övergångsstället öster
om korsningen med Östra Kungshusgatan precis som idag. Däremot får inga åtgärder vidtas
som hindrar att övergångsstället senare höjs till
gångbanornas nivå, om det visar sig nödvändigt.

För att skapa en bekväm och naturlig gångförbindelse från stationshuset mot centrum anläggs
en upphöjd gångbana från stationshusets norra
entre till parken vid den s k Björndammen.

Tullportagatan:
Körbanan höjs till gångbanans nivå
Även vid Tullportagatan höjs körbanan i hela
korsningen till sanuna nivå som omgivande
gång- och cykelbanor. Ramperna blir två meter
långa, med möjlighet att förkortas om det senare visar sig nödvändigt.

Under planarbetet har förslag framförts om att
höja körbanan i korsningen men utan att bygga
rondell. Stadsarkitektkontorets och gatukontorets uppfattning är emellertid att det inte vore
tillräckligt. Att höja körbanan ökar trafiksäkerheten, men det räcker inte för att få godtagbar
framkomlighet. Köerna på Järnvägsgatan skulle
tidvis kunna bli mycket långa om ljussignalerna
togs bort utan att ersättas av cirkulationsplats.
F ör att få utrymme för ev. svängningsfålt på
Järnvägsgatan skulle många attraktiva parkeringsplatser längs gatans västra sida behöva tas
bort, vilket vore mycket olyckligt.
Utfarten från Stationsplan och busstation:
Inga omedelbara ändringar
Trafiken till stationen ändras knappast, åtminstone inte för trafik från väster. F ör trafik från
öster kan de borttagna ljussignalerna komma att
ibland försvåra vänstersvängen, ibland förenkla
den.
Vänstersvängande trafik från stationen har idag
en ganska svår situation där man ofta måste invänta det korta tillf<ille då rött ljus gäller för
både Järnvägsgatan och Skaraborgsgatan. Även
här kan borttagna ljussignaler både försvåra
och förenkla vänstersväng, beroende på trafiksituationen. Den upphöjda korsningen innebär att
hastigheten sänks radikalt varför kollisionsrisken bör minska. Vid särskilt tät trafik kan en
bilist naturligtvis avstå från vänstersväng, dvs
svänga höger för att via Vallgatan eller Skolgatan ta sig västerut.
Om det vid vissa tider visar sig bli alltför svårt
att köra ut på Skaraborgsgatan bör utfart från
stationsplanen kunna medges väster om Björndammen, varvid bilister får svänga höger för att
därefter vända i cirkulationsplatsen.

Det är ibland svårt att göra vänstersväng ut på
Skaraborgsgatan då man kommer från Tullportagatan norrifrån. Trafiken på Skaraborgsgatan
kan vara tät, tempot högt och sikten begränsad.
Trafiken (bilister, cyklister och fotgängare) till
och från biografen och pizzerian i kvarteret
Tullen kan försvåra situationen. Upphöjningen
av korsningen kommer att leda till att hastigheten minskar, vilket bör göra det lättare att efter
ombyggnaden köra ut på Skaraborgsgatan.
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Korsningen Skaraborgsgatan-Tullportagatan
efler ombyggnad

Korsningen med Tullportagatan kommer att bli
"entre" till 30/30-området för trafikanter österifrån. Entreo markeras av den upphöjda körbanan, som tvingar bilisterna att sänka hastigheten, men den skall även markeras på andra sätt
t ex med skyltning, belysning, pollare, pollarbelysning, vegetation, markbeläggning, smalare
gatusektion mm.
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Gatusektioner
Generellt blir Skaraborgsgatans körbanor smalare än idag. Utrymmet for cykelbanorna vidgas, och mittrefugen blir smalare. Delar av
mittrefugen skall vara överkörningsbar for att .
det skall gå att passera fordon som av någon
anledning blivit stående och blockerar gatan.
Mellan gångbanor och cykelbanor anordnas
tydliga skiljeremsor, oftast med trädplantering.
Exempel på gatusektioner visas i bilaga till
planbeskrivningen.
Cykelbanor
Cykelbanorna väster om Klostergatan breddas
så att dubbelriktad cykeltrafik kan medges
mellan Gunnar Wennerbergsgatan och Klostergatan. Längs Skaraborgsgatans norra och södra
sida kommer man alltså att kunna cykla i båda
riktningarna.

Färdelar med det är bl a :
• Många cyklister kör redan idag österut längs
gatans norra sida, trots att det är forbjudet.
Ombyggnaden innebär att alla cyklister ges
möjlighet att köra så, vilket innebär kortare
väg ocb större bekvämlighet.
• Cyklister tvingas inte korsa Skaraborgsgatan, bara for att kunna köra i rätt riktning.
Det innebär att vissa onödiga passager av
gatan undviks vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Nackdelar med dubbel riktningen är bl a:
• Dubbelriktningen kan innebära att VISsa
cyklister tar intilliggande gångbana i anspråk, om utrymmet for möte är begränsat.
Det innebär att cykelbanorna behöver vara
tillräckligt breda, samt att gränsen mellan
cykel- och gångbana måste vara tydlig.
• Bilister som skall köra ut på Skaraborgsgatan måste hålla uppsikt även mot höger innan de korsar cykelbanan. Utfarterna är
emellertid mycket få längs sträckan.

• • Dubbelriktad cy kelbana
• •• Enkelriktad

Mellan Klostergatan och Jämvägsgatan blir cykelbanorna enkelriktade. Det betyder att cyklister som kommer västerifrån, på Skaraborgsgatans norra sida, i korsningen med Klostergatan
måste ta sig över till cykelbanan på gatans södra sida for att kunna fortsätta österut.
Skälen till att cykelbanorna inte blir dubbelriktade här är:
• Mellan Föreningssparbanken och Hushållningssällskapet är gatan for smal for både
vänstersvängningsfalt och dubbelriktade cykelbanor.
• Om cyklister västerifrån foljer gatans norra
sida ända fram till Järnvägsgatan, kommer
de in helt fel i den nya cirkulationsplatsen.
• Klostergatan - Tvärgatan är viktigt mål for
många cyklister västerifrån. Relativt
behöver nå Jämvägsgatan söderifrån. För att
nå t ex Posten måste de ändå över till södra
sidan.
• Efter ombyggnaden kan cyklister, t ex i
korsningen Skaraborgsgatan-Klostergatan,
ta sig över till södra sidan både lättare och
säkrare än idag.

ra

Trädplantering
Träd planteras längs gatan där utrymme finns ,
se illustrationsplanen.
Estetik och gatubild
Även efter ombyggnaden är det angeläget att
Skaraborgsgatan som helhet "upplevs som
gata" dvs miljön far inte splittras fOr mycket.
De stora linjerna i gaturummet skall behållas,
och forstärkas bl a med belysning och trädplanteringar. Ombyggnaderna skall antingen stämma in i gatunätets traditionella symmetri och
linjedragning, eller ha sådan detaljkaraktär att
upplevelsen av det stora gaturummet inte påverkas negativt.
Allmänna ledningar
Ombyggnaden forutsätter i sig ingen omläggning eller andra åtgärder på huvudledningar for
vatten, avlopp, el eller tele. Vissa mindre åtgärder behövs t ex flyttning och ombyggnad av ett
antal dagvattenbrunnar. På grund av brister i
ledningsnätet avses en spillvattenledning vid
korsningen med Gunnar Wennerbergsgatan
läggas om i samband med ombyggnaden.
Skara Energi AB har under 1998 påbörjat utbyggnad av fjärrvärmenät i Skara. Huvudledningarna skall folja Vallgatan, varifrån tvär-
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ledningar dras till abonnenter i närområdet.
Skaraborgsgatan behöver troligen korsas av
fjärrvärmeledningar strax öster om Gunnar
Wennerbergsgatan, vid Klostergatan samt vid
Nils Billstensgatan - Tullportagatan.

Planens konsekvenser
Trafiksäkerhet
Gatuombyggnaden innebär att hastigheten
sänks till högst 30 kmIh. Effekten blir dels att
antalet olyckor minskar, dels att konsekvenserna blir mycket lindrigare av de olyckor som
trots allt kommer att inträffa. Fotgängare och
cyklister som rör sig längs gatan skiljs åt bättre
än i dag vilket minskar konflikterna mellan dessa trafikantgrupper.
Väg- och transportforskningsinstitutet VTI har
gjort en generell uppskattning av hur trafiksäkerheten påverkas av sänkta hastigheter. Undersökningen visar att om hastigheten i tätortsmiljöer minskas till 30 kmIh kan antalet dödade minska med upp till 70%, antalet svårt
skadade med 60% och antalet skadade med
50% jämfört med idag. Siffrorna varierar naturligtvis kraftigt beroende på lokala förutsättningar.
Framkomlighet för biltrafik
Gatuombyggnaden och hastighets sänkningen
innebär sannolikt att vissa bilister kommer att
uppleva försämrad framkomlighet. För personbilar är detta till stor del skenbart. Eftersom
nuvarande stopp vid rödljus helt kommer att
försvinna, bedöms den genomsnittliga tid som
behövs för att passera inte bli större än i dag.
Den kan t o m bli kortare.
För tunga och långa fordon b lir den försämrade
framkomligheten en realitet. De har svårare än
personbilar att passera de upphöjda korsningarna. Att genomgående trafik väljer andra gator, t
ex Vallgatan, är för Skaraborgsgatan emellertid
endast positivt. Varutransporter till centrum får
acceptera en något sämre framkomlighet. Viss
tung trafik, t ex från Kronf'agel och Odal, kan
efter ombyggnaden förväntas köra direkt till
E20 via Glasbackens trafikplats i öster, istället
för att passera centrum på väg mot Skaras västra utfart.
Utryckningsfordon
Ombyggnaden försämrar framkomligheten för
utryckningsfordon på Skaraborgsgatan. Ut-

ryckningar som inte berör centrum förutsättes
efter ombyggnaden använda Kämpagatan och
Vallgatan, vilket ger något längre utryckningstider än idag. Mot detta måste ställas den förbättrade trafiksäkerhet ombyggnaden ger, vilket
förutsättes innebära att den totala effekten för
hälsa och säkerhet blir positiv.
I en kommande trafilmätsanalys av Skara tätort
kommer bl a räddningstjänstens och busstrafikens anspråk att kartläggas och redovisas. En
sådan analys innebär bl a att ett lämpligt nät av
primära utryckningsvägar för ambulans och
brandkår definieras och säkerställs.
Framkomlighet för busstrafik
Linjetrafiken med buss berörs av den del av
projektet som gäller Gunnar Wennerbergsgatan.
En eventuell upphöjning av övergångsstället vid
Blombacka hembageri är negativ för bussarna
eftersom det tvingar dem till mycket låg hastighet. Att ljussignalerna i korsningen med Skaraborgsgatan tas bort är positivt eftersom bussarna efter ombyggnaden inte behöver stanna för
att invänta grönt ljus. Om man ser till den genomsnittliga restiden bör effekten bli positiv,
även om övergångsstället skulle höjas upp.
Eventuell upphöjning av övergångsstället skall
ske i samråd med länstrafiken, så att olägenheterna för busstrafiken kan minimeras.
Val av färdmedel
Ombyggnaden förutsättes ge bättre trafikmiljö
för fotgängare och cyklister. Ett konsekvent genomförande av det nationella trafiksäkerhetsprogrammet bör innebära att fler trafikanter på
sikt väljer cykel i stället för bil i tätorten.
Åtgärder på Vallgatan och Kämpagatan
Som framgår ovan kan ombyggnaden ge ökad
trafik på Vallgatan, och sannolikt även på
Kämpagatans norra del. Redan idag är trafiksäkerheten på Vallgatan otillfredsställande.
Vallgatan kan inte förses med förhöjda övergångsställen eftersom det skulle komma i konflikt med kraven på primära utryckningsvägar
för ambulans och brandkår. För att lösa akuta
trafiksäkerhetsproblem på Vallgatan avses det
nuvarande övergångsstället i Väpnaregatans
förlängning byggas om redan 1999. Övergångsstället ingår inte i detaljplanen, men beskrivs i utlåtandet efter utställningen.
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Korsningarna Skaraborgsgatan-Kämpagatan
och ValIgatan-Kämpagatan
Ombyggnaden förväntas leda till att viss tung
trafik styrs över från Skaraborgsgatan till
Kämpagatan och Vallgatan. Det skulle betyda
att antalet svängande, stora fordon ökar i kors- '
ningarna Skaraborgsgatan - Kämpagatan och
Vallgatan - Kämpagatan. Omfattningen och effekten av detta är svårt att förutse. Den framtida trafikutvecklingen får visa om ombyggnad
behövs även av dessa korsningar.
Skara centrums attraktivitet
Ombyggnadens effekt på Skara centrums attraktivitet är naturligtvis svår att f6rutse, men
stadsarkitektkontorets bedömning är att den bör
ge goda förutsättningar för en positiv utveckling av centrum. Som nämns ovan kommer
framkomligheten för personbilstrafik knappast
att rorsämras, snarare tvärtom. Gatan kommer
inte att vara samma 'barriär" som idag, varför
det blir lättare för fotgängare och cyklister att
röra sig mellan centrums norra och södra delar.
De delar av centrum som ligger på olika sidor
av gatan kan knytas ihop, och det blir lättare att
ta sig från parkeringsområdet vid Vallgatan till
affarskvarteren norr om Skaraborgsgatan. Den
lägre och jämnare hastigheten gör det lättare för
verksamheter i centrum att annonsera sig mot
biltrafiken.
Såväl Skaraborgsgatan som centrum i övrigt
far f6rutsättningar att bli en attraktivare miljö
att vistas i, vilket bör bli allt viktigare som Skara centrums konkurrensmedel mot externa butiksetableringar.
Planens miljökonsekvenser
Skaraborgsgatan
Planen förväntas innebära att störningarna i
form av buller och luftföroreningar längs gatan
minskar, både ror bebyggelsen och för dem som
vistas i gatumiIjön. Trafikens hastighet kommer
att minska, och eventuellt även trafikmängderna. Framför allt förväntas den tunga trafiken
välja andra körvägar. En sänkning av hastigheten till 30 km/h medför att utsläppen av kolväten, kolmonoxid och kväveoxider sjunker.
På några ställen kan trafikhindren leda till fler
inbromsningar och accelerationer, vilket kan ge
ökat buller och ökade utsläpp. Detta bör dock
endast ffi marginell betydelse.

Estetik och trevnad
Efter ombyggnaden kommer Skaraborgsgatan
med största sannolikhet att upplevas som
mycket vackrare än idag. Gatumiljön blir betydligt behagligare att vistas i vilket är positivt
för hela centrum.
Övriga gator
Som nämns ovan kan planen leda till ökad trafik på VaIlgatan och Kämpagatan, med risk för
något ökade störningar.
Underskrift och revideringar
Detaljplanen är upprättad den 2 april samt reviderad den 15 juni och 26 oktober 1998. Revideringarnas innebörd framgår av samrådsredo-
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Detaljplan fOr

Antagen av kommunful lmäktige den
22 februari 1999 Laga kraft den 2 decemb er 1999

Ombyggnad av Skaraborgsgatans centrala delar
i Skara tätort, Skara kommun

Genomförandebeskrivning
Planens syfte
Planen skall möjliggöra ombyggnad av Skaraborgsgatans centrala delar. Ombyggnaden syftar till att förbättra traii.ksäk~rheten i enlighet
med ambitionerna i den s k noll visionen.

Planarbetet

Skara kommun, genom tekniska nämnden, har
huvudansvaret för planens genomförande och
finansiering. Sratliga bidrag kan fås för fysiska
åtgärder som syftar till att förbättra miljön
och/eller trafiksäkerheten. Eftersom ombyggnaden ger stora förbättringar i båda dessa avseenden ingår projektet i kommunens förteckning
över kompletterande åtgärds behov i infrastrukturen 1998-2007 vilket betyder att sratliga bidrag söks.

Ombyggnaden är av stort allmänt intresse varför planen hanteras med normalt förfarande.
Ambitionen är att planen antas av kommunfullmäktige den 14 december 1998 .

Kostnader

Genomiörandetid

Kostnaderna för ombyggnaden beräknas uppgå
till knappt 4 miljoner kronor, en sununa som
kan variera något beroende på vilken detaljutformning som slutligen väljs.

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

Fastighetsbildningsåtgärder
Planen förutsätter att delar av Frej I och
Bifrost 6 överförs till gatumark/allmän plats.
Därtill frnns inom pianområdet ett antal mindre
fustigheter eller fa:tighetsdelar som sedan länge
utgör allmän plats men som inte övergått
kommunal ägo. Här bör en översyn ske.

Tidsplan
Senast under 1999 skall alla ljussignalanläggningar i Sverige ha s k engelsk signalväxlingsföljd. Korsningarna med Gunnar Wennerbergsgatan och Järnvägsgatan förutsättes vara ombyggda innan ljussignalerna måste stängas.

AnsvarsfOrdelning
Gatukontoret har huvudansvaret för projekteringen medan stadsarkitektkontoret ansvarar för
att upprätta detaljplan. Båda dessa uppgifter utförs i mycket nära samarbete mellan förvalt rungarna.

•

Om gatan inte byggs om enligt förslaget måste
ljusanläggningarna vid Gunnar Wennerbergsgatan och Järnvägsgatan byggas om till europeisk
signalväxlingsföljd (se planbeskrivningen). En
sådan ombyggnad är komplicerad, och beräknas kosra mellan l Yl och 2 miljoner. Merkostnaderna för detaljplanens lösning kan alltså, om
man bortser från kostnaden för vad kommunen
ändå är tvungen att genomföra, uppgå till cirka
2 miljoner.
Möjligheterna att få bidrag till ombyggnad under 1999 bedöms f n som mycket små, enligt
underhandsbesked från vägverket.

Underskrift
Detaljplanen är upprättad den 2 april samt reviderad den 15 juni och 26 oktober 1998.
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