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Antagen av kommunFullmäktige
d'3n 20 mar s 2000
Laga kraFt den 18 april 2000

Detaljplan för

Del av Krämaren 32
i Skara tätort, Skara kommun

Plan beskrivning
Handlingar
. DetaJjplanen utgörs av denna beskrivning,
plankarta med bestämmelser, illustrationsplav., genomförandebeskrivning och
samrildsredogörelse. Till planen hör bullerberäkning och fastighetsfOrteckning.

Sammanfattning
Planen iI1l1ebär i korthet följande :
l . Den sydvästra delen av fastigheten
Krämaren 32 görs om till åtta nya småhustomter. Bullerskydd anordnas mot
Skaraborgsgatan och Hagaborgsvägen.
2. Bostadsgatorna Knallevägen och Krämarevägen sammanbinds med varandra.
3. Nuvarande tillfart från Hagaborgsvägen
behålles för trafik till bostadsområdet.
4. Parallellt med infarten byggs en separat
gång- och cykelväg.
5. Från bostadsgatan byggs en gång- och
cykelförbindelse mot Mariann Grammofon och J ula Postorder.
6. Delar av nuvarande vändplaner överförs
till grannfastigheterna.

Planområdets läge och omfattning
PIanområdet ligger i den östra delen av
Skara. Det oal.fattar den sydvästn: delen av
fastigheten Krämaren 32, småhustomterna
Krämaren 7, 9, 10 och 26 samt allmän
platsmark.
Markägare
Mariann Fastighetsförvaltning AB (Mariann Grammofon) äger Krämaren 32. Den
del som ingår i pianområdet skall, enligt
överenskommelse om fastighetsreglering
den 2 juni 1999, överföras till Skara komI?un. Småhus fastigheterna är i privat ägo.
Ovrig mark inom planområdet ägs av Skara kommun.
Översiktliga planeringsöverväganden
Det finns ingen översiktlig plan som påverkar förutsättningarna för detaljplanen.
Gällande detaljplaner
För planområdet och intilliggande mark
gäller de detaljplaner som framgår av följ ande förteckning och karta. Förminskat
utdrag ur plan 000 finns som bilaga 3 till
beskrivningen.

Förutsättning~r

KRÄMAREN 32
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Inom planområdet:
000 Detaljplan för Krämaren 21 och 32
(J ula Postorder och Mariann Grammofon) , antagen av kommW1fullmäktige
den 13 juni 1999. Planen är överklagad
till Miljödepartementet, och har inte
vunnit laga kraft.
248 Stadsplan för kv Krämaren mm, fastställd den 21 april 1975.
271 Stadsplan för kv Krämaren mm, fastställd den 13 februari 1980.
Utanfår planområdet:
327

Detaljplan för småhustomt vid Krämarevägen, lagakraftvunnen den 15 juni 1992.

Enligt plan 000 får Krämaren 32 användas
för handel, restaurang, kontor och samlingslokaler. Den del som ingår i pIanområdet får inte bebyggas. Enligt plan 248 och
271 f'ar småhusfastighetema användas för
friliggande en- eller tvåbostadshus med
högsta tillåtna byggnadshöjd 4.4 meter.
Nuvarande markanvändning
I stort sett hela pianområdet avsattes som
parkeringsområde för utställningen WestExpo 1967. Utrymmet var överdimensionerat, och endast en mindre del iordningställdes får parkering.

Småhustomterna är bebyggda; i övrigt är
planområdet obebyggt. Genom området går
infartsvägen från Hagaborgsvägen till Mariann Grammofon och Jula Postorder. Söder om infartsvägen ligger en asfalterad
parkeringsyta, som i stort sett inte alls används idag. Några enstaka mindre träd
finns. I övrigt utgörs marken av gräsytor.
Observera att en stor del av de gräsytor
som ligger utanför nuvarande nätstängsel
tillhör Krämaren 32, trots att de tycks ingå
i kommunens parkytor. Stängslet står åtskilliga meter innanför fastighetsgränsen.
Grundr6rhållanden
Innan Vilans trafikplats byggdes 1974,
gjordes grundundersökning strax öster om
planområdet. Enligt den utgörs marken huvudsakligen av överkonsoliderad mycket

fast varvig lera med mo- och mj älaskikt,
underlagrad av fast lagrad sandig morän.
Marken bör inte medföra extraordinära
problem ur grundläggningssynpunkt.
Trafik
Idag har både J ula Postorder och Mariann
Grammofon tillfart via planområdet. Men
enligt den detaljplan som antogs den 13
juni 1999 skall ny infart byggas från korsningen Skaraborgsgatan - Vilangatan.
Därvid försvinner behovet av bilväg genom
pianområdet. Behovet av gång- och cykelväg finns emellertid kvar.
Allmänna ledningar mm
Genom fastigheten Krämaren 32 ligger, i
Knallevägens fårlängning, en kommunal
huvudledning för vatten. Spillvattenledningar ligger i Knallevägen och Krämarevägen, med fall (lutning) mot norr.

Skäl för att upprätta detaljplan
Under flera år har bostadsbyggandet i
kommunen, liksom i landet i övrigt, legat
på en låg ni vå. Det finns emellertid flera
tecken på att utvecklingen håller på att
vända, och kommunen bör vara beredd på
att efterfrågan på tomter för styckebyggda
småhus de nännaste åren kommer att öka.
Som följd av den nya infarten till Mariann
Grammofon och Jula Postorder, och den
ovannämnda överenskommelsen om kommunalt köp av marken, öppnar sig en möjlighet att bredda utbudet av tomter i Skara
och öka valfriheten för dem som söker
tomt. Till relativt låga kostnader kommer
kommunen att kUlm a erbjuda tomter inte
bara på Skaraberg utan även vid Knallevägen och Krämarevägen.

Planens innebörd
Planen innehåller åtta nya småhustomter
omedelbart söder om nuvarande småhustomter vid Knallevägen och Krämarevägen. Byggrätten är densamma som för
nuvarande småhustomter, bortsett från att
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högsta tillåtna bygnadshöjd för huvudbygguad sänkts från 4.4 till 4.0 meter.
Kvartersgränsen kommer i huvudsak att
följa nuvarande fastighetsgräns för Krämaren 32. Det innebär att gränsen för de nya
tomterna i stort sett kommer att ligga i linje
med tomterna på Knallevägens västra sida
dvs cirka 35 meter väster om nuvarande
stängsel. Två tomter kommer i sin helhet
att ligga utanför stängslet. Mot Skaraborgsgatan kommer de yttre tomtgränserna
att ligga cirka tio meter utanför stängslet.
Biltrafik

De båda gatorna Knallevägen och Krämarevägen förlängs cirka 40 meter, och knyts
ihop till en sammanhängande gatuslinga.
Delar av nuvarande vändplaner överförs till
de intilliggande fastigheterna.
Nuvarande tillfart från Hagaborgsvägen
behålles, men flyttas ett par meter nännare
Krämaren 26.
Hela det område som begränsas av Skaraborgsgatan, Brogårdsvägen och Hagaborgsvägen skall utgöra s k 30-område enligt den trafiknätsanalys som nyligen utarbetats för Skara kommun. Det innebär att
gatunätets utfonnning och utseende skall
vara sådant att biltrafikens hastighet inte
överstiger 30 kmIh inom området. För att
uppnå detta bör körsträckan inom Olmådet,
enligt vägverkets rekommendation, inte
överstiga 400 meter. Ä ven om Knallevägen
och Krämarevägen förlängs, kommer körsträckan inom 30-området inte att bli mer
än 200 - 250 meter. De raka gatupartierna
blir något längre än önskvärt, men eftersom
de bara kommer att trafikeras med lokal
trafik förväntas hastigheten bli låg. Om
hastigheten riskerar att överstiga 30 kmlh
kan hastighetsdämpande åtgärder anordnas
på gatorna, men det regleras inte av detaljplanen.
Gång- och cykel trafik
Fotgängare och cyklister förutsättes liksom
idag nå Mariann Grammofon AB och Jula

Postorder AB från Hagaborgsvägen. Att
hänvisa dem till den nya cirkulationsplatsen vore ur trafiksäkerhetssynpunkt mycket
olämpligt.
Det säkraste alternativet är att använda den
cykeltunnel som finns cirka 25 O meter norr
om planområdet, och fortsätta via Knallevägen eller Krämarevägen söderut till en
gång- och cykelväg mot Mariann Grammofon och Jula Postorder.
Söder om infarten från Hagaborgsvägen
byggs en separat gång- och cykelväg, med
övergångsställe på Hagaborgsvägen. För
att öka säkerheten förses övergångsstället
med mittrefug, så att fotgängare och cyklister kan passera en körbana i taget.
Trafikbuller

Planområdet är utsatt för trafikbuller,
främst från Skaraborgsgatan men även från
Hagaborgsvägen. Den bullerberäkning som
bifogas detaljplanen visar att högsta godtagbara gränsvärde 55 dBA överskrids på
flera av de planerade tomterna, om inga åtgärder vidtas.
Ett effektivt sätt att dämpa och skänna av
buller är att fonna om terrängen dvs höja
marknivån. Planen förutsätter att uppemot
två meters uppfylInad görs i planområdets
södra del. UppfylInaden görs framför allt
på sådan mark som skall bli tomtmark/trädgård. Bostadshus får inte grundläggas på uppfYlld mark eftersom det
skulle ge sättningsrisker.
Stora mängder överskottsmassor kommer
att finnas tillgängliga då Jula Postorder genomför sin planerade tillbygguad. En samordning av de båda proj ekten innebär att ett
stort antal tunga transporter undviks, samtidigt som bullerproblemen för den nya bebyggelsen kan lösas.
Utöver uppfylInadsmassorna skall bullerdämpande mur eller plank finnas i de fastighetsgränser som är vända mot Hagaborgsvägen och Skaraborgsgatan. Höjden
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på bullerskyddet framgår av bullerberäkningen, och preciseras i planbestämmelserna.

Planens miljökonsekvenser
Centrala riktlinjer for trafikbuller
Naturvårdsverkets skrivelse BRÅD 1991
(Buller från vägtrafik - förslag till allmänna
råd) innebar att bullernivån (ekvivalent
dygnsmedelvärde) vid nypla!lering av områden med bostäder inte bör överstiga 55
dBA utomhus och 30 dBA inomhus.

Frågan har därefter behandlats i infrastrukturproposition 1996, med riksdagsbeslut
1997. De antagna riktvärdena följer
BRÅD, och har kompletterats med riktvärde för högsta tillåten momentan bullernivå,
70dBA.
Planens innebörd
Följande sammanställning visar vilken
höjd bullerskyddet skall ha enligt bullerberäkningen för att inte ovanämnda riktvärden skall överskridas, och vilken höjd planen kräver. Tabellen visar att gränsvärdena
kommer att underskridas med relativt god
marginal.

Tomt
nr
l

2
3
4

5

Skärmhöjd enligt
bullerberäkning
ingen skärm
+ 117.2
+118.0
+ 118.9
+118.8

Skärmhöjd
enligt planen
+118. 0
+1 18.0
+118.5
+119.2
+119.2

Underskrift
Detaljplanen är upprättad den 10 september samt reviderad den 26 november 1999
och den 3 februari 2000. Revideringarnas
innebörd framgår av sarnrådsredogörelsen
respektive utlåtandet efter utställning

(lh,L.

~~~L<./. 'II-~"'"'-..-~~;,-./jIII~ lVt
rsson
stadsarkitekt

KRÄMAREN 32

Erik Westlin
planarkitekt
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Antagen av kommunfullmäktige
den 20 mar s 2000
Laga kraft den 18 apri l 2000

Detaljplan för

Del av Krämaren 32
i Skara tätort, Skara kommun

Genomförandebeskrivning
Planens syfte

Fastighetsbildningsåtgärder

Planen syftar i huvudsak ti Il att göra om
den sydvästra delen av fastigheten Krämaren 32 till åtta småhustomter. Gatorna
Knallevägen och Krämarevägen förlängs
till en sammanhängande gata.

Fastighetsregleringar
Planen förutsätter att del av Krämaren 32
överförs till Skara kommun. Den tillförs
lämpligen kommunens fastighet Domprostegården 2: 1, varefter de nya småhusfa stigheterna styckas av från denna.

Planarbetet
Planen hanteras med s k normalt förfarande
vilket betyder att planarbetet sker i två
steg:
l. Samrådsskede
2. Utställningsskede
Ambitionen är att planen antas av Skara
kommunfullm äktige i börj an av år 2000.
Detaljplanen förutsätter att ny tillfart byggs
till Maria/m Grammofon och Jula Postorder, i enlighet med den detaljpl an som antogs av kommunfullmäktige den 13 juni
1999 (se beskrivningens bilaga 2, sid 6).
Antagandebes lutet överklagades till Miljödepartementet, och denna p lan kan inte
antas förrän den tidigare vunnit laga kraft.
Skara kommun har nyligen begärt att Miljödepartementet, i enlighet med Plan- och
Bygglagen 13:8, förordnar att den överklagade detaljplanen får genomföras i de delar
som inte berörs av besvären. Mot bakgnmd
av detta, och då besvären uppenbarligen
inte avser den nya tillfarten, har Miljö- och
Byggnadsnämnden bedömt att arbetet med
denna plan tills vidare kan fort sätta.

Genom16randetid
Planens genomförandetid, som regleras i
bestämmelserna, är fem år från den dag
planen vunnit laga kraft.

Planen förutsätter vidare att delar av nuvarande vändplaner överförs till angränsande
fastigheter dvs till nuvarande Krämaren 7
och 10. Eftersom det är kommunen som tar
initiativ till förändringen, skall fastighetsägarna inte belastas av några kostnader
varken för marken eller för fastighetsregleringen, ej heller av utökad va-avgift.
Nya kvarter och fastighetsbeteckningar

Planen innebär att två nya kvarter bildas.
Krämaren 22-26 bildar ett nytt kvarter, benämnt Knallen. Handlaren 1-6, Krämaren
8- 12, Krämaren 31 samt två nya fastigheter
bildar kvarteret Handlaren.
Detta innebär att ett antal fastigheter behöver byta namn. Krämaren 22-26 byter
namn till Knallen 1-5 medan Krämaren 812, Krämaren 31 samt de två nya fastigheterna benämns Handlaren 7- 14.
Fastigheternas gatuadresser ändras inte. De
två lokalgatorna förutsättes behålla sina
namn även sedan de bundits samman.
Övergången från Knallevägen till Krämarevägen sker lämpligen i den östra nittiograderssvängen dvs vid cykelvägen mot
Mariann Postorder.
Infartsservitut
Nuvarande servitut för gång- och cykeltrafik över Krämaren 32 till Krämaren 21
måste revideras. Den del av servitutet som
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går över blivande tomt eller gata utgår,
medan en ny länk skapas inom det med Yl
betecknade området.
Ledningsrätt
Den allrnäIUla vattenledning som löper genom området säkerställs med ledningsrätI
genom berörda småhusfastigheter.
Bullerskydd
KOUU11Unens avsikt är att, innan småhusfastighetema säljs, genomföra uppfylInad
av marken till en höjd av minst +117.5
meter över nollplanet i kvartersgränsen.
Därifrån planas tomtmarken ut mot lokaIgatan i jämn lutning.
Det åligger ägama till småhusfastighetema
att därutöver anordna och vidmakthålla
bullerdämpande anordning i gräns mot
allmän plats till den höjd som anges i planbestämmelsema.

Underskrift
Detaljplanen är upprättad den 10 september samt reviderad den 26 november 1999
och den 3 februari 2000.
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