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PLANKARTA 

PLANBES TAMMEL SER ANT AGANDEHANDLING 
Följande gäller inom om råden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet . Endast ang iven användning och utformning är ti l låten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

- --
MARKANV ÄNDNING 
a. allmän plats ..------... HUVUDGATA -LOKALGATA 

BUSSGATA 

Iooo-.... S_K y 0;.;;,0_ .... 
b. Kvartersmark 
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Planområdets gräns 
Användningsgräns 
Egenskapsgräns 

Traf ik mellan stadsdelar 

Lokaltrafik 

Busstrafik 

Skydd mot störning 

Bostäder, hande l och kontor . Lokaler för handel f~r endast 
ano rdnas i bottenvåningen. 

Centrum 

Handel och kontor 

Parkerirlg 

Järnvägstrafik 

TFORMNING AV ALLMÄN PLATS 

+000 .0 Föreskr iven höjd över nollplanet 

y Marken ska vara t illgänglig för utfart f r~n angränsande fastigheter 
UTNYTT JANDEGRAD 

I L--e..~OO --J Största byggnadsarea i m2 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

MARKENS ANORDNANDE 
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UTFORMNING, UTFÖRANDE 
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Skyddsbes tämmelse 
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Varsamhetsbes t ämmelse 

Marken f~r inte bebyggas 
Marken får inte bebyggas . Utan hinder därav får samhällsbyggnads-
nämnden medge mindre komp lementbyg9nader om det för var Je ensk ilt fall 
prövas förenligt med ett prydligt och andamå lsenligt bebyggande av kvarteret 

Marken ska vara tillgängl ig för under jordiska allmänna ledningar 

Marken ska vara tillgängl ig för utfart från angränsande fastigheter 

Marken ska vara tillgängl ig för allmän !'örtrafik 

Körbar utfart får inte anordnas 

Högsta byggnadshöjd i meter 

Högsta totalhöjd i meter 

Byggnader ska utformas med särskild hänsyn till att de ingår i ett kvar t er 
som präg las av förra seklets tegelarki t ektur 

Område som omfattas av 3 kap 12 § PBL. Byggnads ursprungliga de lar 
f~r inte rivas. 

Byggnad eller byggnader som omfatt as av 3 kap 10 och 13 §§ PBL. Byggnads 
k särdrag utgörs av dess ursprung som indus t r ibyggnad från förra sekel

skiftet och/eller dess betydelse som visuell avgränsning av järnvägsområdet. 
yttre ombyggnad och underhåll ska ske med ursprungliga material , ~ulörer och 
arbetstekn iker. Eventuella till- och ombyggnader ska utföras varsamt . 

ADMINIS TRATIVA BEST ÄMMELSER 
Genomförandetiden slutar fem år från den dag planen vunn it laga kraft . 

Gällande tomtindelningar , fastställda 1936-08-13, 1950-03-29 och 1967-06-02 upphör att gälla inom planområdet. 
ILLUS TRATIONER 

Illus trationslinje 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av utdrag ur Ska ra kommuns digitala pr imärkarta. 

Detaljplan för 

SKARA KOMMUN 
SamhAlIsbyggnadskontorat 

• Beskrivning 
• GenornfOrande

beskrivning 

• Utl6tande 

Ombyggnad av Kämpagatan mm 
Skara tätort, Skara kommun, Västra Götalands län. 
Upprättad den 2009-03-17, reviderad 2009-05-22 

• IIIustrationskar 
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Detaljplan för 

Anlagen av Kommunfullmäklige 
den 28 seplember 2009. 
l aga kraft den 31 mars 2010. 
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Ombyggnad av Kämpagatan mm 
i Skara tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlin ar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en 
plankarta med bestämmelser, en illustrations
plan samt en genomförandebeskrivning. Till 
planen hör en samrådsredogörelse och en fas
tighetsfOrteckning. 

Planens s e 

Planens syften är i huvudsak följande. 
l. Förbättra framkomligheten i öster får 

busstrafik till och från Skara busstation. 
2. Ge fårutsättningar för att bygga om kors

ningen Skaraborgsgatan - Kämpagatan till 
en relativt rymlig cirkulationsplats. 

3. Skapa förutsättningar för en centrumpar
kering med uppemot 100 platser. 

4. Precisera byggrätter och markanvändning i 
kvarteret Stjärnans västra del. 

FörutsäHnin ar 

"4ri ~~~-~~-~~-~~~IE' i~' ,~:.\ 
. "". 

" 

Planområdet ligger strax sydost om Skara 
centrum och omfattar följande delar: 
1. Delar av Kämpagatan, Skaraborgsgatan 

och Bangårdsgatan 
2. Västra delen av kvarteret Stjärnan 
3. Fastigheten Kometen 3 
4. Marken mellan Bangårdsgatan och den 

nuvarande bussgatan. 

Fastigheterna Stjärnan 1, 5 och 11, Kometen 3 
och Gamla Staden 3:2 är privatägda medan 
övrig mark ägs av Skara kommun. 

Områdesplan 
Enligt en områdesplan för Stationsområdet och 
Vallgatan n1l11 1987 skulle Bangårdsgatan 
stängas och kvarteret Kometen utökas mot 
söder, se bild nedan. Detaljplanen avviker från 
detta i och med att Bangårdsgatan och kvarte
ret Kometen lämnas i stort sett oförändrade. 

Gällande detaljplaner 
För planområdet och dess omgivning gäller de 
detaljplaner som framgår av följande förteck
ning och karta. 

Inom planområdet 
B99 Stadsplan för Skara, fastställd 30 april 

1926. 
B 194 Stadsplan for kvarteret Kometen mm. fast

ställd 2 I december 1964. 
B210 Stadsplan för kvarteret Stjärnan, fastställd 

16 december 1966. 
B328 Detaljplan fOr Vallgatan I1Ull, lagakraftvun

nen l juli 1992. 
B356 Detaljplan för del av Stjärnan 5, lagakraft

vunnen 25 november 1998. 
B358 Detaljplan för Stjäman 9 mm (Kronfågel 

AB l, lagakraftvullilen 7 april 1999. 
B385 Detaljplan för utökning av kvarteret Stjär

nan, lagakraftvunnen l I december 2007. 

Utanf6r planområdet 
B 116 Stadsplan för Kämpagårdsområdet, fast

ställd 17 juni 1948. 
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813R Stadsplan för de l av kvarteret Tu llen, fast
ställd 6 apri l 1957. 

82 I 5 Stadsplan for del av kvarteret Kometen. 
faststä lld 22 november 1967. 

8338 Detaljplan fOr Skara Stationshus nU11. laga
kraftvunnen lOjuni 1994. 

8370 Detaljplan fOr kvarteret Planeten. lagakraft
vunnen 27 febmari 2003 . 

Gällande detaljplaner 
(bia streckad linje = planområdesgräns) 

Utdrag ur plan B21 O finns på s id 9. Enligt plan 
B356 får fast igheterna Stjärnan I och II an
vändas för industri och kontor som inte stör 
omgivningen. Enligt plan B99 får Gamla Sta
den 3:2 samt den aktuella delen av Gamla Sta
den 2: 1 användas för Trafikändamål, järnväg. 

Planområdets historia och nutid 

Skaras stationsmiljö 
Skaras stationsmi ljö speglar en mycket viktig 
period i Skara stads historia. Den betraktas 
därför som en sådan värdefull miljö som avses 
i PBL (plan- och bygglagen) 3: 12: 

Byggllader, SOIl/ iiI' särskilt l'ärd~/it!l" Fåll 
historisk, klllwrhistorisk, II/iljiill/iissig el/er 
kons/nådig synpunkt el/er som ingt/ r i el! he
byggelseomri1.de av dellna karl/k/iir, får in/e 
jo/'wlllskas (PBL 3.12). 

Följande delar bidrar till en skyddsvärd helhet: 
I. Stationsmi ljön i väster, med det f d sta

tionshuset, f d järnvägshotell et mm 
2. Den gamla las tbryggan vid Vallga

tani Brobacka, strax väster om järnvägs
övergången 

3. De karakteri sti ska tegelbyggnadel1la på 
Stjärnan I och II 
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4 . Det f d godsmagasinet vid Vallgatan 
(Godsmagasinet I) 

5. Miljön vid järnvägsmuseet 

Om någon av dessa delar faller bort eller för
vanskas riskerar hela området att upplevelse
mässigt sönderfalla i separata delar. 

Till järnvägsmiljön kan även räknas Järnvägs
gatan, som byggdes som paradgata från j äl1l
vägsstationen mot domkyrkan i slut et av 1800-
talet. Denna gata hade aldrig anlagts om inte 
järnvägen byggts. 

Järnvägsområdet 
Fram till början av I 970-talet låg järnvägsspå
ret Skara - Lundsbrunn tätt inpå byggnaderna 
på Stjärnan 1 och 11 . För att möjliggöra ex
pansion av dåvarande företaget Kronfåge l på 
Stjärnan 9 flyttades spåret söderut vid två till
ta llen. För något år sedan överf<irdes större 
de len av den "överblivna" marken till kvarteret 
Stjärnan, 

Stjärnan l 

Byggnaden på Stjäman luppfårdes 1894 för 
Skara Kakelfabrik som startades av lektor G V 
Hofl ing och beskri vs som Skaras fårsta fabrik 
av modernt slag. Byggnaden har stort miljö
mäss igt och kulturhi storiskt värde. Stjäman 1 
är i enskild ägo och används f n för diverse 
småföretag. 

Stjärnan 5 och 11 
Fastighetema Stjärnan 5 och I I ägs av Wer
ners GournletService AB som är importör och 
grossist med försäljning till restauranggrossis
ter, restauranger, catering, storhushåll, butiker 
och konditorier. I lokalema finns kontor, lager, 
ett utbildningskök samt en matsal för upp till 
120 personer. Verksamheten vänder sig även 
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till allmänheten med matlagningskurser, fOre
drag mm. 

Byggnaderna på Stjärnan 11 har ett kulturhi
storiskt värde som fina representanter fOr forra 
sekel skiftets industriarkitektur. Den östra 
byggnaden byggdes 1916 som monterings
verkstad fOr AB Skara Gjuterier. På platsen 
fanns tidigare en smedja tillhörig gjuteriet. 
Under några få är gick foretaget mycket bra, 
framför all t på grund av orderingång från 
Ryssland, men redan 1920 gick det i konkurs. 
Senare användes byggnaden av CentralfOre
ningen, sedennera YL och ODAL, som lager. 
Den västra tegelbyggnaden på Stjärnan 11 
byggdes 1945 som lager åt CentralfOreningen. 

På Stjärnan 5 stod ODALs stora si loanlägg
ning som revs 2007. Häl' har Werners Gour
metService låtit uppföra ett relativt stort kyl
och Iryslager. Dekorativa tegelmurar hal' upp
fOrts både på lagerbyggnaden och vid de två 
infarterna till fastigheten . 

Gamla Staden 3:2 

Byggnaden på Gamla Staden 3:2 är ett tvåvå
nings bostads- och affä rshus som troligen upp
förts vid fon·a sekelskiftet och byggts om kraf-
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tigt sedan dess. Den bedöms inte ha något 
stölTe kulturhistoriskt eller milj ömässigt värde. 
På fastigheten finns även ett mindre uthus. 

Stjärnan 8 
På Stjärnan 8 fanns en bensinstation med verk
stad och automattvätt. Fast igheten har nyligen 
köpts av kommunen, och byggnaden ska rivas. 

Kometen 3 

Byggnaden på Kometen 3 är ett bostadshus i 
2Y, våning som byggdes kring fölTa sekelskif~ 
tet. 

Riksintresse och fornlämningar 

I1CSI'ånlc ll 

Gräll område: Område medfastjcmlliiml/illg ifimn tIl ' s 
k kllllur/ager 

Planområdets västra delar ingår i område som 
dels är av riksintresse for kultunninnesvården, 
del s utgör fast fornlämning (s k kulturlager) . 
För att få göra ingrepp i fornlämning krävs 
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länsstyrelsens tillstånd. Alla fasta fornläm
ningar är skyddade med stöd av kulturmin
neslagens andra kapitel. Om fornlämning på
träffas under grävning eller annat arbete, ska 
arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet 
anmälas till länsstyrelsen (kultunninneslagen 
2~ 10 kap). 

Vid en arkeologisk förundersökning 2005 på
träffades, i det föres lagna parkeringsområdets 
sydvästra del, delar av borgen Gälakvists yttre 
vallgrav. För övrigt konstaterade man att större 
delen av ytan var starkt söndergrävd och inne
höll stora mängder sentida rivningsmassor och 
kvarlämnade grundkonstruktioner. Under detta 
fanns kulturlager ned till tre meters djup, men i 
princip utan arkeologiska fynd. 

Vegetation 
Längs Skaraborgsgatan samt på Stjärnan 5 
finns ett antal nyplanterade träd. På Stjärnan 
10 finns även några fruktt räd. Därutöver finns 
en del spontanväxande träd som inte har något 
större värde for helhetsmiljön. 

Markförhållanden 
Någon särskild geoteknisk undersökn ing har 
inte gjorts. Viss vägledning rar man av ett 
yt trande 1971 över grund förhållandena vid 
dåvarande Kronfågels anläggningar, cirka 50 
m öster om planområdet. Enligt det bestar 
marken av "myc ket fast mjälig lera, vi lande på 
friktionsmaterial troligen morän . Lermäktighe
ten är i st0l1 sett densamma. 4 - 5 m, i samtliga 
borrpun kter". Leran bedömdes föga sättnings
känslig. Grundvattenytan låg ci rka 4 meter 
under markytan. 

Biltrafik 
Skaraborgsgatan är Skaras huvudgata. Allt Iler 
bilister väljer att söka sig över till Va llgatan 
vilket ökar belastn ingen på Kämpagatan och 
dess korsningar med Skaraborgsgatan respek
tive Vallgatan. Bakom det ligger framför allt 
att de stora parkeringarna nås från Vallgatan, 
men också att den tunga trafiken väljer bort 
Skaraborgsgatan p g a farthindren. 

Kämpagatans korsning med Vall gatan byggdes 
för några år sedan om till cirkulationsplats av 
typen "minironde ll". 
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Busstrafik 
Sedan Ilera år behöver framkomligheten för 
busstrafiken till Skara busstation förbättras. 
Kämpagatans korsningar med Skaraborgsgatan 
och bussgatan är så trånga att det innebär pro
blem for bussarna. En buss som från öster ska 
svänga in på Kämpagatan kan hindras av mö
tande trafik, ibland också av fordon som körts 
så långt fram på Kämpagatan att de hindrar 
vänstersvängen. Vid utfart från bussgatan mot 
Kämpagatan är sikten starkt begränsad, och två 
bussar har svårt att mötas. När tåg ska korsa 
Kämpagatan spänas bussgatan aven bom. 
Alla dessa problem behöver lösas. 

~i~~~~u:'t%fa~rt~~~rå~n bussgatan 

Gång- och cykeltrafik 
Längs Skaraborgsgatan finns enkelriktade 
gång- och cykelbanor. l övrigt hänvisas cykli s
ter till gatumarken. Situationen för fotgängare 
som rör sig mellan busstat ionen och Vallgatan 
behöver förbättras. 

Omedelbal1 sydost om planområdet finns en 
gång- och cykelpassage över järnvägen. Den 
skapades som förbindelse fran dåvarande 
Kronfågel till personalparkeringsområdet sö
der om jä11lvägen. Den är formellt sett ingen 
allmän passage, men används i praktiken av 
allmänheten. 

Ledningar mm 
[nom planområdet, eller i direkt anslutning till 
det, finns i huvudsak de allmänna ledningar 
och kablar som framgår av kal1an på sid 8. 
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Skäl för aH öra detar lan 

Planens syllen är i korthet fåljande. 
I . Förbättra framkomligheten i öster får bus

sar till och frå n Skara busstation. 
2. Ge fårutsäUn ingar får att bygga om kors

ningen Skaraborgsgatan - Kämpagatan till 
en relativt rymlig cirkulationsplats. 

3. Skapa förutsättningar [ör en centrumpar
kering med - i en fårsta etapp - 70 platser. 

4. Precisera byggrätter får handel och kontor 
i kvarteret Stjärnans västra del. 

Detar lanens innebörd 

Biltrafik 
Planens huvudsyfte är att förbättra trafiksitua
tionen på Kämpagatan, särskilt får busstrafi
ken. Därfår fåres lås korsni ngen med Skara
b.0rgsgatan byggas om till cirkulationsp lats. 
Aven bussgatans utfart mot Kämpagatan ska 
byggas om och vidgas. 

Cirkulationsplatsens körbana får diametern 30 
meter vilket betyder att den blir mindre än den 
cirkulationsplats som finns i Skaraborgsgatans 
korsning med Gunnar Wennerbergsgatan men 
större än i korsningen Skolgatan - Axva llaga
tan. Måtten är större än vad som krävs för 
körning med s k boggiebuss dvs cirku lat ions
platsen ska ge fårutsättningar for bekväm kör
ning med buss. Detta kommer aU detalj stude
ras vid kommande gatuprojektering. 

Den östra delen av bussgatan, strax väster om 
Kämpagatan, behöver byggas om och forskju
tas norrut. Minsta hinderfria avstånd från 
spårmitt till körbanan ska vara tre meter. Sär-
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ski lt samråd kring detta, samt om flyttning av 
bommar och signaler, måste ske med musei
järnvägen. 

Kvarteret Stjärnan nås med bil både från 
KämpagatanlBangårdsgatan i väster och Ska
raborgsgatan i norr. Utfarter i närheten av cir
kulationsplatsen ska inte medges. Det med 
SKYDD betecknade området fungerar som 
utfal1 sforbud. 

Utfart mot Kämpagatan får inte anordnas söder 
om byggnaden på Stjärnan I . Sikten är oti ll
räcklig, och en utfart sku ll e komma i konflikt 
med jälllvägsbommarna . 

Gång- och cykcltrafik 
Separata gång- och cykelbanor konuuer även i 
fortsättningen aU finnas längs Skaraborgsga
tans båda sidor och längs Vallgatans norra 
sida. Längs bussgatans nOrra sida samt längs 
Bangårdsgatans norra sida ska breda gångba
nor anläggas. 

Längs Kämpagatan föres lås ingen separat cy
kelbana, framfor allt på grund av att utrymme 
saknas. Framkomligheten får fotgängare som 
ska passera jänlVägen, med dess bommar och 
signaler, bör studeras särskilt i samband med 
gatuprojekteringen. Ä ven möjl ighetellla a11 
bredda gångbanan forbi trappan till Kometen 3 
behöver utredas. 

Kvarteret Stjärnan 
Den nordvästra delen av kvarteret Stjälllan får 
användas for "centrumverksamheter". vilket 
anges med beteckningen C på plankartan. Med 
detta avses sådan verksamhet som bör ligga 
centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för 
många människor. I det ingår olika slag av 
service, kontor, butiker, restaurang, förenings
lokaler mm. Störningarna från verksamheterna 
forut sätts vara begränsade. Ä ven bostäder få r 
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tllmas här, förutsatt att en god boendemiljö 
kan garanteras. 

Kvarteret Stjäman i övrigt får användas får 
handel och kontor vilket anges med beteck
ningen HK på plankartan. På illustrationspla
nen visas två nya byggnader i kvarteret, men 
byggrätten är relativt generell varför marken 
kan bebyggas och byggnader lokaliseras på ett 
!lertal olika sätt. 

Begreppet handel omfattar alla slags köp och 
försäljning av varor och tjänster får allmänhe
ten. Till handel räknas även service och hant
verk av olika slag. Till begreppet kontor räk
nas såväl vanlig kontorsverksamhet som kon
lerenslokaler och liknande. 

Som följd av den kulturhistoriskt skyddsvärda 
miljön ska särskilda krav ställas på nya bygg
naders estetiska utfonnning och anpassning till 
den f d industri bebyggelsen inom med HK 
betecknat område. Detta lramgår av bokstaven 
f på plankat1an, med tillhörande bestämmelse. 

Nya byggnader inom med C betecknat område 
får ha en högsta byggnadshöjd om 9.0 meter 
och en högsta totalhöjd på 12.0 meter Motsva
rande värden inom med HK betecknat område 
är 7.0 respektive 10.0 meter. Med byggnads
höjd avses i princip fasadhöjd. 

Fastigheten Kometen 3 
Fastigheten Kometen 3 får användas för bostä
der, handel och kontor. Lokaler får handel får 
dock endast anordnas I bottenvåningen. 
Byggrätten på fastigheten medger viss ny- och 
tillbyggnad. 

Söder om Bangårdsgatan 
Söder om Bangårdsgatan innehåller detaljpla
nen en allmän parkering, som föreslås byggas i 
två etapper. I en fårsta etapp anläggs ca 70 
parkeringsplatser på den mark som kommunen 
äger. Det är denna etapp som visas på illustra
tionsplanen. Etapp två forutsätter att kommu
nen köper fastigheten Gamla Staden 3:2, river 
bebyggelsen och anlägger ytterligare ca 30 
platser. Fullt utbyggd får parkeringen alltså ca 
100 platser. 

Obs vad som sägs under rubriken Riksintresse 
och fornlämningar ovan. 

6 

Fastigheten Gamla Staden 3:2 
Enligt gällande detaljplan får Gamla Staden 
3:2 bara användas for järnvägsändamål. Enligt 
denna detaljplan får fastigheten endast använ
das för parkering. Bedömningen är att denna 
förändring inte innebär någon forsämring för 
fastigheten t ex får dess marknadsvärde. Bak
om den ändrade användningen ligger natur
ligtvis kommunens ovan nämnda ambition att 
köpa fastigheten. 

Om kommunen på kort sikt avstår trån att köpa 
Gamla Staden 3:2, måste del av fastigheten 
ändå tas i anspråk får att vidga bussgatans 
utfart mot Kämpagatan. Detta kan kompense
ras med nyttjande- eller äganderätt till viss 
mark väster om fastigheten. Samråd kring det
ta måste naturligtvis ske med fastighetsägare 
och boende. 

Markförhållanden 
Inför framtida byggnation ska man vara med
veten om att tidigare bebyggelse, verksamhe
ter, ledningar mm kan ha påverkat markens 
bärighet. Kompletterande markundersökningar 
bör därfår göras. 

Fasti hetsre lerin ar 

Planen förutsätter bl a att gränserna får Gamla 
Staden 3:2 och kvarteret Stjärnan ändras. Läs 
mer igenomförandebeskrivningen. 

MiI"ö- och hälsokonsekvenser 

Miljöbedömning behövs inte 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 5:18 ska 
miljöbalkens 6 kap 11-18 och 22 §§ tillämpas. 
Om genomförandet aven detaljplan kan antas 
med fåra sådan "betydande miljöpåverkan" 
som avses i miljöbalken 6 kap II § ska "mil
jöbedömning" göras. Syftet är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveck
ling fi"ämjas. Alla detaljplaner ska "behovsbe
dömas" dvs kommunen ska alltid ta tydlig 
ställning till om milj öbedömning behövs eller 
inte. 

I bilaga till MKB-förordningen (MKB = mil
jökonsekvensbeskrivning) listas verksamheter 
som alltid ska anses medfora betydande miljö
påverkan. Sådana verksamheter kan inte bli 
aktuella här. Samhällsbyggnadskontorets be-
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dömning är att planens genomförande inte kan 
antas medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i miljöbalken. Någon miljöbedöm
ning krävs inte. Istället görs följande enklare 
sammanställning av planens eventuella miljö
och hälsokonsekvenser. 

Störningar från verksamhet 
Verksamheten centrum, handel och kontor 
innebär inga nämnvärda stömingsrisker. Störs
ta stömingsriskerna uppstår sannolikt som 
f61jd av trafik till och från området. 

Trafiken på museijärnvägen ger tidvis stör
ningar, framfor allt i fon11 av rök från ånglok. 

Förorenad mark 
1984 och 2002 lät kommunen inventera platser 
och områden som kunde ha förorenats med 
miljöfarliga ämnen. Då bedömdes den f d gju
terifastigheten Stjärnan II tillhöra riskklass 3 
vilket betyder "liten" risk. Det tidigare gjuteri
et var ett järnmetallsgjuteri vilket ur miljösyn
punkt normalt ger relativt låga risker. 

Marken på Stjärnan 8 innehåller f6roreningar 
från tidigare bensinförsäljning och bilverkstad. 
Viss sanering har genomförts, men en sane
ringsplan har upprättats och ytterligare åtgär
der ska vidtas. Hanteringen av denna fråga 
påverkar inte planutfonnningen. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 17 mars och 
reviderad den 22 maj 2009. 

Marie-Anne Eriksson 
fysisk planerare 

7 

KÄMPAGATAN 



--

1 
1 

- 1- - --- - --

----- --- ...... ".=.::.-

·~·4·~~·~~·~~·~~·~~·~:;~~;;-=~r 

TECKENFORK LAR ING 
------ Vattenledning - F 

Vattl!ntedning ur bruk E 

------- Dogvathnledning - T 

SpiUvo.ttenledning - O 
Spillvattenledning ur bruk ----

LEDNINGSKART A 

FjCJrrvltrmeledning 

Elkablar 

Telekablar 

hl e- DatnkllbLar 

Plc.nomrfldets grClns 



9 

ds9-

-;'1 
... 

Gamla Kyrkogården 

161 

Grundkartana riktighet be styrkes: 
Skara den 3 januari 1966 
Göte W1r~n 
m!i. tn1ngs ma.n 

Tillhör stadsfullmäktiges 1 Skara 
beslut den 2 sept ember 1966 1 § 121 

Ex officiO: 
Karl Sernström 

Skola tlOOO 
m /O O f(l 20 JO 40 50 60 70 80 90 tOO m 

>=W4--~---+--- I I __ -+_ ._!- ___ ._....---I 
Utdrag ur stadsplan B210 Kvarteret Stjäman, 
västra delen , fast ställd den 16 december 1966. 

(Ej skalenlig) 
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Detaljplan tör 

Antagen av Kommunfullmäktige 
den 28 september 2009. 
Laga kraft den 31 mars 2010. 

B 393 

Ombyggnad av Kämpagatan mm 
i Skara tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens innebörd och s e 

Planens syften är i huvudsak följande. 
I. Förbättra ti'amkomligheten i öster fOr bus

sar till och från Skara busstation. 
2. Ge fOrutsättningar for att bygga om kors

ningen Skaraborgsgatan - Kämpagatan till 
en relativt rymlig cirkulationsp lat s. 

3. Skapa förutsättningar för en centrumpar
kering med uppemot 100 platser. 

4. Preci sera byggrätter och markanvändning i 
kvarteret Stjämans västra del. 

Planarbetet 

Planen hanteras med normalt fOrfarande vilket 
betyder att planarbetet sker i två steg : 
l. Samrådsskede 
2. Utställningsskede 

Ambitionen är att planen antas av Skara kom
munfullmäktige den 28 september 2009. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden regleras i bestämmelserna 
och är fem år från den dag planen vunnit laga 
kraft. 

Ansvars- & kostnadsfördelnin 

Gatuombyggnad på allmän plats projekteras 
och finansieras av Skara kommun. 

Gatu ro'ekterin 

Vid projektering av cirkulationsplatsen fönlt 
sätts samråd ske bl a med Statoil/Jet. Vid pro
jektering av ombyggnad av bussgatan och 
järnvägskorsningen förutsätts samräd ske både 
med Skara-Lundsbrunns Järnvägar (SkLJ) och 
med Banverket. 

Fasti hetsre lerin 

Planens genomförande bedöms bl a leda till 
fOljande fastighetsregleringar. Den slutliga 
bedömningen görs i samband med fastighets
bildningen. 
• Del av Gamla Staden 3:2 överfOrs till den 

kommunägda fastigheten Gamla Staden 
2: 1. 

• Delar av de kommunägda fastigheterna 
Stjärnan 8 och 10 överfOrs till den kom
munägda fastigheten Gamla Staden 2: I . 

• Ett par mindre hörnavskärningar ska göras 
på Kometen 2 respektive Stjärnan l . De 
förutsattes även i gällande detaljplaner, 
men har inte genomförts. 

• Tullportagärdet 1:9 bör överföras till Gam
la staden 2: l . 

Tomtindelnin ar 

Planen innebär att gällande tomtindelningar 
upphör att gälla inom planområdet. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 17 mars och 
reviderad den 22 maj 2009. 

Ti~"If::I~ st~~astkitekt Marie-Anne Eriksson 
fysisk planerare 
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