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 k Ny byggnation skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. 
Ändring av en byggnad får inte förvanska dess anpassning till omgivningen.
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Ändringen av etaljplanen är antagen av 
kommunstyrelsen den 6 september 2017 
och vann laga kraft den 4 oktober 2017.
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Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att utifrån befintlig detaljplan göra tillägg som möjliggör ett genom-
förande av detaljplanens intentioner. Detta genom ökad exploateringsmöjligheter i 
byggnadshöjd och utökad användning för del av detaljplanen B330.

Handlingar
Planhandlingarna består av planbeskrivning och illustrationer på gällande plankarta 
med tilläggen samt en behovsbedömning. 

Uppdraget
Kommunstyrelsen gav (2016-05-25 § 99) plan- och byggenheten i uppdrag att se 
över detaljplanen för Vattentornsparken (B330) med syfte är att skapa förutsätt-
ningar för ny bostadsbebyggelse. Med tanke på platsens centrala läge eftersträvas 
i första hand flerbostadsbebyggelse. I dagsläget är platsen en park med förhållan-
devis låga brukskvaliteter. I parken finns kommunens gamla vattentorn som idag 
är byggnadsminnesförklarat. Ambitionen är att i parkens randområden komplettera 
med bostadsbebyggelse samtidigt som man höjer standarden i parken i övrigt. 

Copyright Skara kommun

oktober 4, 2016Allmän karta

 

1:20 000

o

0,5 0 0,5 1 1,5 [km]

Planområdet
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Miljöbedömning
Enligt 3:e kap. Miljöbalken ska marken användas till det ändamål som är mest lämp-
ligt med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Avvägning ska 
ske gentemot användning i omkringliggande byggnation och gällande översikts- 
och detaljplaner. Inom skara tätort finns behovet av fler bostäder i centralt läge. 
Att hitta nya exploateringsmöjligheter i befintlig stadsstruktur är gynnsamt ur mil-
jömässig och ekonomisk synvinkel. Detta då man inte behöver ta jordbruks- eller 
skogsmark i anspråk och att i ett befintligt bostadsområde finns redan alla förutsätt-
ningar med infrastruktur och teknisk försörjning i form av vägar och VA-system.

Behovsbedömning
Kommunen skall enligt miljöbalken genomföra en miljökonsekvensbeskrivning för 
alla detaljplaner som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. För att utreda 
om en detaljplan väntas 

I utförd behovsbedömningen antas detaljplanen inte medföra betydande miljöpå-
verkan.

Flyfoto: Janne Andersson Skara, 2010
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Förutsättningar
Planområdets omfattning
Ändringen av detaljplanen omfattar den avgränsningen för gällande detaljplan 
B330 i Skara. Ändringen påverkar dock inte hela detaljplanen utan endast fastighe-
terna Bromsen 1, Kämparegården 1:2 och Oxbacken 2:1.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan B330 vann laga kraft den 18 november 1992. Planens syfte var 
att förtäta Vattentornsparken i den sydöstra delen med likvärdig bebyggelse som 
redan fanns på fastigheten Bromsen 8. Detta gjordes genom att skapa en kvarters-
struktur kring de befintliga byggnaderna i kvarteret Bromsen. Den nya bebyggelsen 
skulle anpassas med hänsyn till de kulturhistoriska värdena för vattentornet och 
det gamla tingshuset. Detaljplanen innebar också att byggnader av kulturhistoriskt 
värde fick egenskapsbestämmelsen q, vilket skyddar dem från förvanskning. 

Beskrivning av bebyggelsen inom planområdet
Bebyggelsen kring Vattentornsparken är främst uppförda under 40-talet. Men här 
finns även modernare byggnation från 90-talet. Den äldst byggnation är Skaras 
gamla vattentorn som uppfördes 1898 och det gamla tingshuset som uppfördes i 
början av 1900-talet (läs mera om byggnationerna i planbeskrivning för detaljplan 
B330 under rubriken ”Nuvarande förhållanden”).

Mark och radon
Området ligger inom ”normalrisk” för markradon, enligt sammanställning av 
radonsituationen i Västra Götaland (länsstyrelsens rapport 2004:01). Marken består 
av täta lerlager (Glacial lera) och till viss del av Morän, enligt SGU:s inventering 
av jordarter. För området finns inga utpekade riskområden för skred eller översväm-
ningar (Skara översiktsplan 2006)

Sveriges geologiska undersökning, jordartsinventering

Planområdet
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Markägare
Skara kommun äger all allmän platsmark så som parker och gatumark. Kommunen 
äger dessutom det gamla vattentornet som står i parken. Kvartersmaken ägs av flera 
privata fastighetsbolag och enskilda fastighetsägare.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom detaljplaneområdet.

Förorenad mark
Ingen känd förorenad mark finns inom detaljplaneområdet.

Trafik
Detaljplanen innebar att Lagmansgatan skulle läggas igen 
(gatan mellan Domaregatan och Richertsgatan), för att bättre 
knyta ihop den norra och södra delen av parken. I detaljplanen 
finns även illustrationer på hur den befintliga parkeringsplatsen 
kunde göras mera effektiv, för att på så sätt få in fler parke-
ringsplatser på samma yta (dessa åtgärd har ännu inte genom-
fört). Detaljplanen har tidigare tagit hänsyn till den ökning av 
bostadsbebyggelse som föreslogs vid framtagande 1992 och 
att nu ytterligare öka exploateringen anses inte föranleda ytter-
ligare åtgärder för trafiksituationen.

Teknisk försörjning
Inom området finns ett väl utbyggt ledningsnät med möjlighet att ansluta till dricks-
vatten, spillvatten, dagvatten, avlopp, el, fiber och fjärrvärme. De ledningar som 
finns inom planområdet är förlagda i befintlig park- och gatumark.

Dagvatten
Ledningar för dagvatten finns för anslutning till samtliga fastigheter inom planom-
rådet. Då planområdet är begränsat till sin yta och marken har täta lerlager förelig-
ger dåliga förutsättningar för infiltration. Således föreslås inga åtgärder med lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Dagvattenfrågan behöver istället lösas i ett större 
sammanhang, men frågan ligger utanför denna detaljplan.

Lagmansgatan
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Planens innebörd
Förändringar och konsekvenser
Detaljplanen föreslår ändra högsta tillåtna byggnadshöjd för befintlig kvartersmark 
med användningen bostadsändamål och lägga till ytterliga användning till fastighe-
ten Bromsen 1, som idag har användningen Skola. Denna planhandling behandlar 
således endast detaljplanens påverkan på dessa ändringar. Inom befintlig detaljplan 
får bostäder uppföras till en maximal byggnadshöjd mellan 6,5 till 8,0 meter. Detta 
möjliggör i praktiken bostadshus i mellan 2 och 2 & 1/2 plan. Ändringen av detalj-
planen kommer innebära att byggnationen nu kan uppföras i 3 plan. I och i anslut-
ning till området finns i dagsläget fler byggnader i 3 plan, varpå denna höjning 
av byggnadshöjden blir ett naturligt inslag i stadsrummet. Fastigheten Bromsen 1 
kompletteras med användningen Centrum och Bostad till redan gällande bestäm-
melse Skola. Detta innebär att fastigheten får en mera flexibel användning, som 
anpassas utefter dagens behov. Fastigheten bibehåller sina skyddsbestämmelser 
som skyddar den värdefulla byggnaden från förvanskning.

Planbestämmelser i plankartan
Nedan redovisas de ändringar som påverkas av ändringen av gällande detaljplan 
B330. De bestämmelser som inte omnämns kommer fortsätta gälla tillsammans 
med ändringarna.

Skola, Centrum och Bostad

Plan- & Bygglagen (2010:900) 4 kap. 5§ 3, 11§ 2, 30§ och 32§

Användningen är skola, centrum och/eller bostad. Här får finnas alla slags skolor 
och andra undervisningsverksamheter. Här får också finnas de ändamål som bör 
ligga centralt i samhället så som butiker, service, kontor, bank, bio, bibliotek, teater, 
kyrkor och andra typer av religiösa byggnader, samlingslokaler, föreningslokaler, 
gym, restaurang och liknande. Boende får även vara användningens huvudsyfte och 
skall ska ha en varaktig karaktär.

Högsta byggnadshöjd

Plan- & Bygglagen (2010:900) 4 kap. 11§ 1, 16§ 1 och 30§

Huvudbyggnaden får ha en maximal byggnadshöjd om 9,5 meter. Med huvudbygg-
nad avses den med hänsyn till funktionen viktigaste byggnaden på en fastighet, det 
vill säga bostadshuset. 
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Genomförandetid
Plan- & Bygglagen (2010:900)  kap. 5§ 2, 6–7§§, 8§ 2, 14, 15, 17, 18, 21 och 30§§

Då detaljplanen ändras kommer en ny genomförandetid att gälla för detaljplan B330. 
Genomförandetiden är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd inom 
vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Genomförandetiden i denna detaljpla-
nen är bestämd till 5 år från det datum som detaljplanen vinner laga kraft.

Varsamhetsbestämmelse
Plan- & Bygglagen (2010:900)  kap. 8§ 2, 3

I befintlig detaljplan B330 har två byggrätter fått egenskapsbestämmelser i form av 
skyddsbestämmelsen (q). Att sätta en skyddsbestämmelse för en ännu ej uppförd 
byggnad anses olämpligt varpå bestämmelsen ändrats till en varsamhetsbestäm-
melse (k).

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Fastighetsbildning
Inom planområdet finns ingen tomtindelningsplan och inte heller några bestämmel-
ser i detaljplanen om föreslagna fastighetsgränser. I genomförandet av detaljplanen 
kommer nya fastigheter bildas och eventuell uppdelning av befintlig kvartersmark 
genomföras.

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov i enlighet med kommunens plan- och 
bygglovstaxa.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för all allmän platsmark i detaljplanen.
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Genomförande
Tidplan
Tidplanen för ändringen av detaljplanen är att den skall vinna laga kraft under sen-
sommaren 2017. 

Planförfarande
Detaljplanen hanteras genom ett tillägg i befintlig detaljplan B330. 

Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går därför 
inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans 
med den ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den ursprungliga 
detaljplanen B330.

Detaljplanen handläggs och samråds enligt PBL:s standard planförfarande.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum som detaljplanen vinner laga kraft.

Underskrift
Detaljplanen är upprättad 2017-08-23

Anders Kyrkander   Tobias Gunnarsson
Stadsarkitekt    Planarkitekt
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Förändringar i plankartan
Följande förändringar föreslås i plankartan för detaljplan Vattentornsparken B330. 
Ändringarna gör direkt i gällande plankarta och skall ersätta befintliga bestämmel-
ser.

k Ny byggnation skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. 
Ändring av en byggnad får inte förvanska dess anpassning till omgivningen.
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Högsta tillåtna byggnadshöjd för 
huvudbyggnad ökas till 9,5 me-
ter för samtliga fastigheter med 
användningen B (Bostäder).

Användningen för fastigheten Bromsen 
1 kompletteras med användningen C 
(centrum) och B (bostad) till befintlig an-
vändning S (skola). Den nya användning-
en blir SC (Skola, Centrum och Bostad).

Detaljplanen får ett 
nytt lagakraft-datum, 
varefter genomföran-
detid gäller från detta 
datum.

Skyddsbestämmelsen (q) ändras till en varsamhetsbestämmelse (k)
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Ant agen av kOJTnllW1fullmä ktige den 19 oktober 1992 
Laga kraft den 18 november 1992 

DETALJPLAN FÖR 

"Vattentornsparken" 

8330 

(utökning av kvarteret Bromsen) 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser och illust
ration, denna beskrivning samt en genomförandebeskrivning. 
Till planen h ö r en separat grundkarta och en fastighetsför
teckning. 

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för större 
delen av kvarteret Bromsen samt den s k Vattentornsparken, in
klusive det gamla vattentornet. Planen innebär i korthet föl
jande . 

1. Den östra delen av parken och den södra delen av Bromsen 1 
upplåts för tre mindre flerbostadshus. Byggnaderna s kall 
ha ungefär samma storlek som byggnaderna på Bromsen 2 och 
5. Med tanke p å den kulturhistoriskt känsliga milj ön be
tecknas de "q" vilket innebär att de skall utformas med 
extra omsorg. 

2. För att med sopbilar och annan behörig trafik kunna nå de 
nya bostäderna byggs en intern körväg som förbinder Rich
ertsgatan med Folkungagatan. 

3. Intäkter från markförsäljningen förutsättes dels finansie
ra en nödvändig upprustning av vattentornet, dels avsättas 
till en fond som skall säkerställa tornets långsiktiga un
derhåll. 

4 . Vattentornet betraktas som en omistlig 'byggnad som skall 
bevaras som kulturreservat. Tornet får användas till "vad 
som helst" som inte står i konflikt med bevarandet eller 
stör omgivningen, men att finna en användning som t ex ger 
tillfredsställande säkerhet vid brand är mycket svårt. 

5. Även det f d tingshuset (Skara Skolscen) betraktas som o
mistligt, och beläggs med rivningsförbud. 

6. Lagmansgatan läggs igen, varigenom den norra och ,södra de
len av parken knyts ihop. 

7. Den del av Folkungagatan som ligger inom planområdet görs 
betydligt smalare än i dag. Planen innehåller även ett me
ra omfattande, men långsiktigt förslag till ombyggnad av 
både Fo1kungatan och Väpnaregata n. 
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Planeringsförutsättningar: 

PLANOMRADETS LÄGE OCH OMFATTNING 

Planområdet omfattar den s k vattentornsparken, Väpnaregatan, 
del av Folkungagatan samt kvarteret Bromsen med undantag av 
Bromsen 4. 

MARKÄGOFÖRHALLANDEN 

'" 

~ SKARA KOMMUN 

D ENSKILDA MARKÄGARE 

Markägare inom planområdet 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Planområdet berörs inte av någon aktuell översiktlig plan. 

Detaljplaner 

För mark inom och intill pLanområdet gäller de planer som 
framgår av kartan och sammanställningen nedan. 

Gällande planer (prickat område = pIanområdet) 

Inom planområdet: 
B 99 Stadsplan för Skara, fastställd den 30 april 1926 . 
B 129 Ändrad stadsplan för kvarteren Sländan och Bromsen, 

fastställd den 26 februari 1954. 
B 296 Detaljplan för kvarteren Bifrost, Humlan, Nornan, Thalia 

och Valkyrian mm, lagakraftvunnen den 8 oktober 1987. 

Utanför planområdet: 
B 117 Utvidgning och ändring av stadsplanen för Gällkvistområ

det, fastställd den 20 augusti 1948. 

Planerna stämmer inte helt överens med nuvarande förhållanden. 
Enligt B 129 skall en gata förbinda Richtersgatan med Folkun
gagatan, och enligt B 99 får en stor del av vattentornsparken 
bebyggas med offentliga byggnader . För samtliga planer utom B 
296 har den s k genomförandetiden enligt PBL (Plan & Byggla
gen) 5:5 utgått. 
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Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 22 oktober 1991 åt 
tekniska nämnden och byggnadsnämnden att i samarbete undersöka 
möjligheterna att sälja vattentornet och en del av grönområdet 
samt eventuellt även det f d tingshuset (scenskolan). 

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN 

Vattentornet och parken 

Skaras gamla vattentorn uppfördes 1898, efter ritningar av ar
kitekterna Hans Hedlund och Ernst Torulf. Tornet är ett tids
typiskt och högklassigt exempel på det sena 1800-talets önskan 
att manifestera framåtskridandet på de tekniska områdena. För 
att ge kommunaltekniska anläggningar anseende, och samtidigt 
påvisa eller antyda soliditet, fick de ofta ett monumentalt 
och estetiskt tilltalande yttre. Tornet i Skara har ett syn
nerligen högt kulturhistoriskt och miljömässigt värde, och 
skall betraktas som omistligt. Det består av ett smäckert 
"skaft" av kalksten, med en inre diameter på endast cirka fem 
meter. Vattenbehållaren är innesluten i ett utkragande skal av 
stål fackverk och betong, med en inre diameter pä cirka 9 me
ter. Sedan ett antal år har tornet ingen funktion för vatten
försörjningen i Skara, utan står outnyttjat och i akut behov 
av upprustning . Kalkstensblock har sprängts sönder och fallit 
ned, och järnförbanden runt behållaren är rostangripna. 

Parken vid vattentornet består av två delar. Den övre delen, 
som innehåller vattentornet, innehåller gräsytor, grusgångar 
och relativt många träd särskilt i anslutning till tornet. Den 
östra delen har under senare år skötts mycket extensivt. In
till Folkungagatan ligger en stor ostrukturerad grusplan, som 
används för viss biluppställning. Parkens södra del är avsku
ren från den norra av Lagmansgatan. Marken lutar påtagligt mot 
söder och är till största delen gräsbevuxen. Längst i söder 
ligger en kommunal lekplats, och längs gatorna finns träd. 

Bromsen 1 (Scenskolan) 

Byggnaden på Bromsen 1 uppfördes i början av 1900-talet, och 
användes fram till 1950-talet som tingshus. Byggnaden är kul
turhistoriskt värdefull, och har mycket stor betydelse för 
miljön längs Folkungagatan. Sedan 1960 används den av Skara 
Skolscen, varvid den f d tingssalen byggts om till teaterscen 
med salong. Den södra delen av fastigheten ingår inte i scen
skolans trädgård utan har under många år legat outnyttjad utan 
nämnvärd skötsel. Inom fastigheten ligger längst i sydost en 
kommunal transformatorstation. 



5 

Bromsen 2, 5 och 8 

Kvarteret Bromsen i övrigt innehåller tre mindre flerbostads
hus i två till två och en halv våning. Huset på Bromsen 5 är 
uppfört 1990 medan Bromsen 2 och 8 är bebyggda på 30- respek
tive 40-talet. 

Gator och trafik 

Folkungagatan har, mellan Härlundagatan och Gälakvist (Brobac
ka), en representativ karaktär med mer eller mindre påkostade 
byggnader från sekelskiftet och förra hälften av 1900-talet. 
Gatans stora bredd har emellertid aldrig stått i proportion 
till behovet, och trafikmängderna är mycket små. 

Även Väpnaregatan och Jarlagatan anlades som breda paradgator 
under sekelskiftets utvecklingsoptimism. Jarlagatan har en re
lativt viktig funktion som ,förbindelse mellan Vallgatan och 
Skaras södra delar, och dess betydelse kommer sannolikt att 
öka då anslutningen till E3 vid Petersburg stängs. Väpnarega
tans anslutning till Vallgatan stängdes då Vallgatans västra 
del byggdes om för några år sedan . Övriga gator inom och in
till planområdet (Eskilsgatan, Domaregatan, Lagmansgatan, Ric
hertsgatan och Munkågatan) är lokalgator med obetydlig trafik . 

Ledningar 

Högspänningskablar ligger längs Folkungagatans södra sida, 
samt längs Jarlagatans västra sida norrifrån ned till trans
formatorstationen på Bromsen l. 
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Detaljplanens innebörd: 

Planens huvudsyften är dels att skapa förutsättningar för nya 
bostäder i ett attraktivt områ de, del s att få ekonomiska re
surser för att både rusta upp och långs iktigt bevara vatten
tornet. Den östra delen av den nuvarande parken tas i anspråk 
för nya hus, men därmed skapas också möjligheter att inte bara 
bevara tornet utan också förbättra den kvarvarande parken och 
miljön vid Folkungagatan. 

BEFINTLIG BEBYGGELSE 

Vattentornet och des s närmaste omgivning betecknas kulturre
s ervat (Q) vilket , enligt ~overkets detaljplaneanvisningar, 
innebär a tt "marken får endast användas för befintlig kultur
historisk bebyggelse". Det betecknas ä ven ql vilket innebär 
ett absolut rivningsförbud. Tornet får användas till "vad som 
helst" som inte står i konflikt med själva bevarandet eller 
stör omgivningen. Att finna en lämplig användning för vat
tentornet är emellertid ytterst svårt . Tornet har mycket små 
mått invändigt, o c h "skafte t " inrymmer knappast mer än trappa 
och eventuell hiss. För att kunna öppna tornet för allmänheten 
måste en utvändig brandtrappa anordnas vilket bedöms orimligt 
bl a med tanke på tornets utseende. Tills vidare får tornet 
betraktas som en kommunägd skulptur utan funktion, men an
strängninga rna att finna en lämplig användning måste natur
ligtvis f ortsätta. 

Även scenskolans byggnad betraktas som i det närmaste omistlig 
och beläggs med rivningsförbud ql' Den betecknas inte Q (kul
turreservat) eftersom det på ett olämpligt sätt skulle kunna 
förhindra alla förändringar t ex en tänkt tillbyggnad mot Sö
der. Beteckningen q medger vissa ändringar, men inte så att 
byggnadens karaktär förvanskas . Byggnaden får inte rivas. 

För Bromsen 2,5 och 8 ger planen byggrätt som i huvudsak stäm
mer överens med befintlig bebyggelse. Beträffande Bromsen 2 
finns krav på samverkan med den nya bebyggelsen, vilket närma
re framgår nedan och av genomförandebeskrivningen. 

NY BEBYGGELSE 

Planen innebär att ytterligare tre mindre flerbostadshus kan 
byggas dels i den nuvarande parkens östra del, dels på den 
södra delen av Bromsen l. Byggnaderna skall ha ungefär samma 
storlek som byggnaderna på Bromsen 2 och 5, vilket bl a inne
bär att de får uppföras i två och en halv våning. De två husen 
i väster får vara något högre än det tredje. Med tanke på den 
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känsliga miljön intill vattentornet och scenskolan har de 
västra byggrätterna betecknats "q" vilket innebär att särskilt 
höga estetiska krav kommer att ställas. Byggnationen förutsät
ter samordning med Bromsen 2, eftersom friytorna på denna fas
tighet måste få användas även av de nya lägenheterna. 

FRIYTOR 

Följande kan anföras som skäl för att ta del av parken i an
språk för bebyggelse. Några kulturhistoriska skäl för parkenb 
nuvarande form och omfattning finns knappast. Trots att park
ytorna minskas kommer friytestandarden även efter planens ge
nomförande att vara mycket hög i området. De grönytor som be
byggs används i dag relativt lite. Enligt förslaget kommer 
parkens båda delar att slås ihop så att barn och andra kan 
nyttja hela parken på ett mera trafiksäkert sätt än förut. Med 
kompletterande planteringar som avgränsar de öppna gräsytorna 
från gatorna kan användbarheten förbättras ytterligare. 

Att behålla parkens utsträckning i nord-sydlig riktning är an
geläget. Ur stadsbildssynpunkt utgör den en "axel" från cent
rum söderut, vilket är naturligt som komplement till den re
presentativa karaktären i området. Vidare utgör vattentorns
parken ur funktionell synpunkt, tillsammans med Väpnaregatan, 
ett lämpligt promenadstråk som förbinder centrum med det väst
östliga grönområdet längs Afsen. Det senare är gräsbevuxet och 
relativt lågt utnyttjat, men om det på strategiska ställen 
planteras med buskar och träd kan det i framtiden bli mycket 
attraktivare för promenader än i dag. 

i ALSGÅRDE NS 
rRIOHRÅDE 

~;:!~~·=~~r!~-=n~==~~=i~~l \J~ 
GLASBt 

~ 

~~~~~~~~it~INDU~ 

Sammanhängande grönytor söder om Vallgatan 

ALTERNATIVA LÖSNINGAR 

Under planarbetet har flera olika placeringar av nya hus prö
vats. Utöver det som redovisas på plankartan har i första hand 
följande möjligheter undersökts. 
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1. Det norra huset utgår helt 

Fördelar: * Ett öppet samband 
behålles mellan 
scenskolan och vat
tentornet, i enlig
het med t ex länsmu
seets önskan. 

* En större del av 
parken bevaras. 

Nackdelar:* Minskade intäkter 
cirka 300.000:- kr. 

* För att kunna till
godose parkeringsbe
hovet måste del av 
marken mellan scen
skolan och vatten
tornet användas som 
parkering. 

* Lagmansgatan måste 
behållas . 

2. Det norra huset läggs längs 
med och intill Folkungagatan 

Fördelar: * Ett öppet samband 
behålles mellan 
scenskolan och vat
tentornet. 

* Samma intäkter som 
ursprungsförslaget. 

Nackdelar:* Folkungatan avskär
mas från parken utan 
att man vinner sär
skilt mycket ur 
stadsbildssynpunkt. 
Parken inskränks i 
praktiken lika myc
ket som i ursprungs
förslaget. Samman
fattningsvis ingen 
riktigt bra lösning 
varken för parken 
eller Folkungagatan. 

* Långa gångavstånd 
från scenskolan till 
dess parkering. 

* Lagmansgatan måste 
behållas . 

D 
D 
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3. Parkens södra del tas i an
språk för bebyggelse. 

Fördelar: * Den norra delen av 
parken bevaras in
takt. 

* Intäkterna i stort 
sett desamma som i 
ursprungsförslaget. 
Möjliggör t o m yt
terligare ett hus om 
man accepterar en 
kraftig minskning av 
parken. 

* "Okomplicerad" ur 
stadsbyggnadsyn
punkt. 

Nackdelar : * Det nord-sydliga 
parks tråket bryts 
fullständigt. 

* Den södra delen av 
parken tas bort. 

* Lekplatsen får flyt
tas (ekonomisk nack
del, inte funktio
nell) . 

* Svårt finna bra 
platser för parke
ring. 

* Kan uppfattas nega
tivt för intillig
gande fastigheter 
(Getingen 4 och 5, 
Bromsen 4 och 5). 
Vissa befintliga 
träd behöver sanno
likt tas bort. 

GATOR OCH TRAFIK 

Jarlagatan 

D 

Som ovan nämnts kommer Jarlagatan i framtiden sannolikt att få 
en större betydelse än i dag, vilket betyder att den skall be
traktas som huvudled i förhållande till FOlkungagatan. Detta 
är en förutsättning för att bygga om Folkungatan till en tra
fikmässigt lägre standard på det sätt som planen föreslår. 

Folkungagatan 

Detaljplanen föreslår att den del av Folkungagatan som ligger 
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inom planområdet byggs om relativt kraftigt. För att ge en me
ra tilltalande miljö och i viss mån förstärka den representa
tiva karaktären planteras alleträd på gatans båda sidor. För
slaget skall ses som en långsiktig lösning, där gatans södra 
sida bör byggas om samtidigt med nybyggnationen i kvarteret 
Bromsen medan anläggningen av parkeringsfickor mm på den norra 
sidan kan göras senare. 

Vid plantering av träd längs gatans södra sida måste hänsyn 
tas till befintlig högspänningskabel. 

Väpnaregatan 

Väpnaregatan förses med träd och vinkelställda parkeringsplat
ser för att få både en mera tilltalande gatumi1jö och flera 
parkeringsplatser än i dag. 

Lagmansgatan 

Lagmansgatan är en kort gata som på ett olyckligt sätt delar 
vattentornsparken i två delar. Den har mycket liten trafik, 
och bör kunna läggas igen utan några nämnvärda nackdelar. 

Richertsgatan och dess "förlängning" 

Richertsgatan bibehålls som gata, men eftersom den blir en 
återvänds gata måste en vändplan för personbilar anläggas i 
dess norra del. För att med taxi, utryckningsfordon, sopbilar 
och annan behörig trafik nå de nya bostäderna skall en intern 
körväg anläggas som förbinder vändplanen med Folkungagatan i 
norr. Körvägen skall inte utgöra allmän gata, utan ingå i bo
stadsfastigheten. 

PARKERING 

För att täcka parkeringsbehovet inom området skall parkerings
platser anordnas på flera ställen. Den nuvarande grusplanen 
intill Folkungagatan görs om till tre parkeringar med samman
lagt 30 platser. Tjugo av dessa skall ingå i den utvidgade 
fastigheten Bromsen 2, medan övriga tio behålls i kommunens 
ägo för att antingen upplåtas som allmänna platser eller re
serveras och hyras ut. Fem platser på Bromsen 2 förutsättes 
upplåtas med servitut åt scenskolan, för att i huvudsak täcka 
de anställdas behov. Intill Jarlagatan finns på kvartersmark 
utrymme för minst 8 platser, varav några kan överbyggas med 
ear-port. Parkeringsplatserna på Väpnaregatan redovisas som P
område vilket innebär att de kan reserveras och hyras ut. 

Sammanlagt kommer bebyggelsen på Bromsen 2, inklusive de tre 
nya husen, att innehålla cirka 25 lägenheter. på kvarters mark 
kommer drygt 20 bilplatser att vara tillgängliga vilket beräk
nas motsvara behovet i denna typ av bebyggelse. Att åt scen-
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skolan reservera så många platser som kan behövas vid teater
föreställningar låter sig knappast göras, utan vid dessa till
fällen får bilar ställas upp på allmänna platser och längs ga
torna i närheten. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Planen bedöms inte medföra några nämnvärda svårigheter ur VA
eller elförsörjningssynpunkt. Den nya bebyggelsen VA-ansluts 
sannolikt via Bromsen 2 till befintliga ledningar i Jarlaga
tan. Den nuvarande transformatorstationen på Bromsen l skall 
ligga kvar, men kommer att ligga på mark som tillhör den utö
kade fastigheten Bromsen 2. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 28 februari och reviderad den 25 
maj 1992. 

~)!~~X--_ 
Östen Ande~lson 
stadsarkitekt 

Q' ll.'lJf 
~~lWAL--

Erik Westlin 
planarkitekt 



12 B330 
Antagen av kormmmfullmäktige den 19 oktober 1992 
Laga kraft den 18 november 1992 

DETALJPLAN FÖR 

"Vattentornsparken" 
(utökning av kvarteret Bromsen) 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 

INLEDNING 

Planens huvudsyften är att skapa byggrätt för tre nya flerbo
stadshus i centralt läge samt att få fram ekonomiska resurser 
för att rusta upp och bevara Skaras gamla vattentorn. 

TIDPLAN 

Ambitionen är att planen skall vinna laga kraft under hösten 
1992 så att byggnation kan påbörjas vintern 1992-93 . 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och är fem år från 
den dag planen vinner laga kraft. Om kommunen och respektive 
fastighetsägare är överens kan byggnation enligt planen ske 
även efter denna tid. 

ANSVARSFÖRDELNING 

Huvudregeln är att kommunen ansvarar för och bekostar alla åt
gärder inom allmän platsmark medan respektive fastighetsägare 
har ansvar för kvartersmarken. Vissa preciseringar och komp
letteringar redovisas i det följande. 

P-områden 

Områden som på plankartan är markerade "P" skall användas för 
parkering. De utgörs inte av allmän plats, och kan antingen 
ligga kvar i kommunens ägo eller säljas. Om de ligger kvar i 
kommunens ägo kan de, till skillnad från'allmän plats, reser
veras för enskildas eller fastigheters behov. Kommunen har 
rätt att ta ut ersättning för sådan upplåtelse. Den västra av 
de tre parkeringsgrupperna söder om Folkungagatan bör ligga 
kvar i kommunens ägo medan de två övriga förutsättes ingå i 
Bromsen 2. De fem platser som ligger närmast scenskolan skall 
med servitutsrätt reserveras för fastigheten Bromsen l. Del av 
P-området vid Väpnaregatan upplåts lämpligen för boende och 
anställda i kvarteren Humlan och Myran, medan en viss del bör 
utgöra allmän parkering för besökare till området, t ex till 
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scenskolan. 

Som framgår av bestämmelserna har fastigheterna Myran l och 4 
rätt till utfart via P-området på Väpnaregatan. Allmän gång
och cykeltrafik samt nyttotrafik har rätt att använda den del 
av P-området söder om Folkungagatan som är betecknad med ett 
x. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Detaljplanen förutsätter följande fastighetsregleringar mm. 

Bromsen 1 

Planen förutsätter att en mycket liten del av Kämpagården 1:2 
överförs till Bromsen l. Då båda fastigheterna ägs av Skara 
kommun saknar regleringen praktisk betydelse, och bör av eko
nomiska skäl skjutas på framtiden. 

Innan den södra delen av fastigheten säljs skall servitut in
skrivas för befintlig transformatorstation och därtill hörande 
högspänningskablar. 

Bromsen • 

Detaljplanen förutsätter att Bromsen 2 utökas med de delar av 
Bromsen l och Oxbacken 2:1 som betecknats med ett B på plan
kartan. Mark som dessutom betecknats med ett x skall också in
gå i fastigheten . Vidare skall två av de tre P-områdena söder 
om Folkungatan ingå . Kostnaderna för fastighetsregler i ng för 
delas mellan berörda fastigheter på sedvanligt sätt. 

F~rslag till nya gr~nser för Bromsen 2. 

l med 
2 för fem bil-



1 4 

Getingen 4 

En mycket liten del av fastighetens nordöstra hörn förs över 
till gatumark, helt i överensstämmelse med förhållandena på 
platsen. Regleringen har obetydlig praktisk betydelse och kan 
skjutas på framtiden. 

FOND FÖR UNDERHÅLL AV VATTENTORNET 

~~t av planens huvudsyften är att säkerställa att vattentornet 
bevaras för överskådlig framtid. I samband med att planen an
tas bör kommunen därför besluta att del av intäkterna från 
markförsäljning mm avsätts till en fond vars avkastning nytt
jas för vattentornets underhåll. 

PLANEKONOMI 

Följande ekonomiska sammanställning utgör början till en eko
nomisk kalkyl. Som räkneexempel används markpriset 300:- kr/m' 
men det kan variera kraftigt beroende på marknaden. Över huvud 
taget är de ingående siffrorna ännu mycket osäkra, liksom be
dömningen av vilka poster som är kopplade till exploateringen 
och vilka som inte är det. 

1 . Intäkter 

Markförsäljning 3100 kvadratmeter å 300 kronor ..... 930.000:-
Upplåtelse av parkeringsplatser (räknat på 10 år) ... 50.000:-
Minskade skötsel kostnader p g a mindre area (10 år) . 20.000:-

S: a 1. 000 . 000: -
2. Utgifter 

a. Utgifter som är direkt kopplade till exploateringen: 

Upprustning av vattentornet (kommunens del) ........ 300.000:-
Gatuombyggnad (Lagmansgatan & Richertsgatan) ........ 25.000:-
Ombyggnad av parkvägar .............................. 15.000:-
Busk- och trädplantering i parken ................... 50.000:-
Ombyggnad av Folkungagatan inkl träd och den västra 
parkeringsplatsen .................................. 160.000:-
Avsättning till fond för vattentornets underhåll ... 300.000:-
Fastighetsbildning .......................... ; ....... 20.000:-
Planarbete som ej täcks av planavgift ............... 30.000:-
Ökade skötsel kostnader p g a högre ambition (10 år) 100.000:-

S:a 1.000.000:-

b. Utgifter som inte är direkt kopplade till exploateringen: 

Upprustning av vattentornet (Va-verkets del) ...... . 
Ombyggnad av Väpnaregatan ......................... . 
Upprustning av Fo1kungagatan ...................... . 
Ökade skötse1kostnader för parken .........•........ 

S:a 

300.000:-
170.000:-
100.000:-
50.000:-

620.000:-
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Detaljplanen är upprättad den 28 februari och reviderad den 25 

:l::9:"/;j 52 Q11\M&L 
~n~~sson Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 


