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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Skara kommun, genom plan- och byggenheten, har fått i uppdrag att ta fram ett planprogram 
för stationsområdet i Skara tätort. Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna 
för ytterligare bostadsbyggnation och verksamheter centralt i Skara. 
Planprogrammet är av övergripande karaktär och syftar till att klarlägga vilka möjligheter och 
begränsningar som finns inom området. 

1.2 Uppdrag 
En grundförutsättning är hur framtida trafiklösningar ska se ut, detta gäller så väl oskyddade 
trafikanter, kollektivtrafik, biltrafik, parkeringsmöjligheter och museijärnvägen.  

Frågeställningar: 

• Hur kan planområdet bindas ihop med den södra delen av staden, speciellt för 
oskyddade trafikanter? 

• Kan man ta i anspråk ytor från busshållplatsen men ändå behålla samma funktion för 
kollektivtrafiken? Flexibla hållplatslägen? 

• Kan museijärnvägen växla på andra sidan Kämpagatan? 
• Vilka ytor krävs för pendel-, centrum- och bostadsparkering? 
• Vilka konsekvenser får tänkt exploatering för trafikflöden? 
• Testa om skissat scenario är möjligt. 

 

ALP Markteknik AB har anlitats av plan- och byggenheten Skara kommun för att utföra trafik-
utredning för området. 

I projektet ingår:  
• Utredning av befintlig och förslag till kompletteringar för GC-trafiken. 
• Utredning trafikflöden, påverkan efter ombyggnader och förutsättningar för 

förändringar. 
• Utredning busstrafik. 
• Utredning parkeringsbehov och analys av parkeringsvanor. 
• Utredning museijärnvägen, förändringar, möjlig ombyggnad mm. 
• Utredning av möjlig omfattning för bostadsbyggnation med ovanstående utredningar 

som utgångspunkt. 
 

 
 
Bild 1. Arbetsområdet 
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2. Befintliga förutsättningar 

Utredningsområdet begränsas av Gunnar Wennerbergsgatan öster, Skaraborgsgatan i norr, 
Kämpagatan i öster och Vallgatan i söder, men även kringliggande områden och gator berörs 
till viss del, t ex Vallgatan, Väpnaregatan och Jarlagatan. 

 

 

Bild 2. Befintligt utseende arbetsområdet 

2.1 GC-trafik 
GC-banor finns längs Skaraborgsgatan i norr och Vallgatan i söder, båda i öst-västlig riktning.  

Det är däremot inte lika tydligt med stråk i nord-sydlig riktning. Både järnvägen, buss-
terminalen och parkeringsplatserna ligger som en barriär genom området. Gående och 
cyklister får använda trottoarer, gator och andra ytor för att korsa området. 

Ett kvarter söderut finns GC-bana byggd längs Jarlagatan. Klostergatan norrut från Skara-
borgsgatan är gångfartsgata. 

 

Bild 4. Befintliga GC-vägar och banor i blått, gångytor i lila 
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2.2 Gator 
Tidigare utförda trafikåtgärder syftar till att styra trafiken från Skaraborgsgatan till Vallgatan, 
samtidigt som man vill ha säkra passager för oskyddade trafikanter på Vallgatan. 

Gunnar Wennerbergsgatan och Kämpagatan är gator avsedda för genomfartstrafik. Inom 
utredningsområdet finns Klostergatan, Järnvägsgatan (stationsparken) och Nils Billstens-
gatan/Bangårdsgatan som i huvudsak försörjer bostäder, verksamheter och parkeringar. 

Service & Teknik har utfört trafikmätningar i området. Skaraborgsgatan och Vallgatan har 
ungefär samma ÅDT, men andelen tunga fordon är tre gånger högre på Vallgatan. 

 

Bild 5. Trafikmätningar 

2.3 Busstrafik  
Busstationen har in-/utfart från Kämpagatan och Vallgatan. 

Busstationen har två hållplatsrader. Tio hållplatser är tillgänglighetsanpassade, dessutom 
finns fyra hållplatser som har låg kantsten. Stadstrafiken har två hållplatser norr om 
stationshuset, de använder inte bussterminalen. 

 

Bild 6. Befintlig busstation 
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Enligt uppgift från Västtrafik/Nobina behöver de åtta platser vid normal belastning. Vid 
högtrafik som i princip är tio minuter på morgon och eftermiddag behövs tolv platser. Flera 
linjer dubbleras pga skolresande. Stadstrafiken är inte inräknad. 

Busschaufförerna utnyttjar grusparkeringen vid Bangårdsgatan i samband med raster, men 
oftast kan de ställa bussen på ledig plats vid busstationen. 

Sjukhusronden Skövde-Göteborg går via busstationen. 

All linjetrafik sker med 15 m boggiebussar. På sikt kommer alla vara utrustade med svängande 
bakaxel som är gynnsamt ur utrymmessynpunkt.  

Stadstrafiken sker med 10 m eller 12 m bussar. 

2.4 Parkering och angöring 
ALP har gått igenom befintliga parkeringar i arbetsområdet och närliggande kvarter. Det 
redovisas på nedanstående bilder, ritningsbilagor samt i bilaga 6:2. 

Det finns totalt 350 p-platser för långtidsparkering i arbetsområdet, inklusive de ca 110 
platserna vid Lokstallarna. Maxbehovet bedöms till ca 215 st vid normallast. Det betyder att 
det idag fungerar utan att parkeringarna vid Lokstallarna behöver utnyttjas. 

Det finns totalt 260 p-platser för korttidsparkering (10 min, 1 tim, 2 tim) i arbetsområdet. Av 
dessa är 20 st reserverade och 68 ligger i Munkenhusets källare, de är inte fullt tillgängliga. 
Det betyder att tillgängligt antal är ca 170 st. Maxbehovet bedöms till 120 platser vid normal-
last. Det betyder att platserna idag räcker till. Även långtidsparkeringarna utnyttjas för kort-
tidsparkering vilket ökar flexibiliteten och tillgängligheten ytterligare. 

Det finns idag uppskattningsvis 170 p-platser på tomtmark, siffran är lite osäker pga 
parkeringar i garage och källare samt hur de nyttjas. Platserna på tomtmark är reserverade för 
boende och verksamheter. Det betyder att det inte finns några tillgängliga för andra kategorier 
såsom besökande, pendlare o d. Bostäder, arbetsplatser och verksamheter bedöms ha ett större 
behov av parkeringar än vad som klaras av på tomtmark. Det parkeringsbehovet medför att en 
del allmänna parkeringar utnyttjas. 

 

 
Bild 7. Befintliga parkeringar, västra delen 
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Bild 8. Befintliga parkeringar, östra delen  

 

Bild 9. Befintliga parkeringar, Vallgatan-Lokstallarna  

Utredning avseende beläggning på befintliga parkeringar har utförts via stickprovsmätningar 
för de allmänna parkeringarna. Numrering på parkeringarna framgår av befintlighetsplaner 
och parkeringsanalysen. 

Parkeringar längs Skaraborgsgatan och angränsande kvarter påverkar användandet av 
aktuella platser. Förändringar medför konsekvenser. Generellt kan sägas att platser närmast 
målpunkten, gratisplatser och lättillgängliga plaster är populära. 

Taxi har reserverade plaster väster om stationshuset, de använder också gångytor intill huset 
för kortare angöring, i stationshuset finns taxilokal. 
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2.5 Museijärnvägen 
Skara-Lundsbrunns Järnvägar har verksamhet på stationsområdet. På delen väster om 
Kämpagatan, mellan Vallgatan och busstationen finns järnvägsperrong och 2-3 spår samt ett 
par växlar. Denna del används för växling och den museitrafik som förekommer. 

Öster om Kämpagatan finns växlingsområde, lokstallar och spår mot Lundsbrunn. Denna del 
används för föreningens övriga verksamhet. 

I området finns ett stort antal järnvägsvagnar uppställda, några i trafikdugligt skick och några 
reparationsobjekt. Uppställning har skett dels vid busstationen och dels vid lokstallarna. 

Vid Kämpagatan och bussvägen finns signalanläggning och järnvägsbommar.  

 

Bild 10. Befintlig järnväg  

2.6 Befintlig bebyggelse  
Valkyrian 1: Flerbostadshus med egen parkering på gården. 

Thalia 1: ICA Munken, parkering i källaren. Bostäder i övre plan. 

Nornan 2: Kontor och bostäder? Parkering på tomten samt på intilliggande yta. 

Stationshuset: Handel, taxi mm. Inga parkeringar på tomten. Taxi har reserverad p-plats i 
anslutning till fastigheten. 

Planeten 5-7: Bostäder, verksamheter och kontor, parkering på tomtmark. 

Kometen 1-3: Bostäder, verksamheter och kontor, parkering på tomtmark. 
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Kampagården? 3:2: Mindre fastighet, bostad och verksamhet, parkering på tomten. 

2.7 Stationsparken/Björndammen 
Området ska byggas om i separat etapp, projektering pågår. 

Idag är det parkeringar (10 min respektive 1 tim), parkmark, gångytor och infarter till 
intilliggande fastigheter i området. 
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3. Alternativ 1 

Två alternativ har tagits fram. Alternativen skiljer sig i huvudsak åt genom busstationens och 
järnvägens utformning. 

Alternativ 1: Busstationen har två  in- och utfarter mot Vallgatan. Järnvägen avslutas öster 
om Kämpagatan. 

3.1 GC-trafik 
Från Stationsparken/Björndammen utförs nytt nord-sydligt GC-stråk med anslutning över 
Vallgatan till Jarlagatan. Jarlagatans östra körfält används som GC-bana, söderut har 
Jarlagatan GC-bana på östra sidan redan idag. Jarlagatan enkelriktas i sydlig riktning för 
fordonstrafik. 

Nytt GC-stråk anläggs längs Nils Billstensgatan och söderut till Vallgatan. Ny korsning av 
Vallgatan och anslutning till uppfart kv Jarlen, nya enklare GC-stråks utförs i Jarlaparken på 
ömse sidor av kv Jarlen, till Borggatan respektive Kämpagatan. 

Klostergatan byggs om på delen närmast Vallgatan, Klostergatan mellan Vallgatan och Skara-
borgsgatan blir gångfartsgata. 

I separat projekt byggs Stationsparken/Björndammen om, de delarna får cykelgata med 
anslutning upp mot Skaraborgsgatan. 

3.2 Gator 
Klostergatan delen Skaraborgsgatan-Vallgatan är idag bilgata med gångbana på delar av 
sträckan. Den föreslås få utformningen som gångfartsgata för att kunna vara ett stråk för alla 
trafikanter och knyta samman med den ombyggda delen norrut. Den ska också på ett bättre 
sätt passa in i tänkt förtätning. 

Väpnaregatan är idag återvändsgata, utfarten mot Vallgatan är stängd. Den föreslås bli 
enkelriktad med trafik från söder och utfart mot Vallgatan. Den blir en lämplig fortsättning på 
Klostergatan för oskyddade trafikanter. 

Jarlagatan byggs om med GC-väg i östra körfältet och Jarlagatan enkelriktas i sydlig riktning 
för fordonstrafik. 

Vallgatan får en ny GC-överfart (vid kv Jarlen), de två befintliga byggs om, farthinder anpassas 
till utfarter och anslutningar. Busskuddar är lämpliga för den trafik som belastar gatan. 

När Stationsparken/Björndammen byggs om kommer Järnvägsgatan få annan utformning 
som cykelfartsgata. 

3.3 Busstrafik 
Bussterminalen byggs med två in-/utfarter mot Vallgatan. Hållplatsen flyttas österut för att 
skapa möjligheter till förtätning i de västra delarna.  

Terminalen utförs med tre filer och sammanlagt tretton platser. Fem är befintliga till-
gänglighetsanpassade, resterande byggs om eller nyanläggs. På Vallgatan utförs en hållplats. 

Vid högtrafik som i princip är tio minuter på morgon och eftermiddag behövs tolv platser, 
övriga tider åtta platser. Man vill dessutom ha en viss buffert för framtida utökning. 

Stadstrafiken ska flyttas från Stationsparken. Den kan tas in på terminalen, med anpassade 
tider så högbeläggningstider undviks. Alternativt kan den få hållplats på intilliggande gator 
(Vallgatan eller Klostergatan t ex). 
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3.4 Parkering och angöring 
Förtätning och ombyggnad av bussterminal medför att 160 parkeringsplatser försvinner. Av 
dem är ca 70 långtidsparkering och ca 90 korttidsparkering. 

Sammanlagt kan ca 43 nya platser skapas. Nya platser anläggs vid Bangårdsgatan, ca 28 platser 
kan byggas. Med effektivare markutnyttjande på Teaterhusplatsen kan åtta nya platser skapas. 
I samband med ombyggnad av Väpnaregatan kan sju nya platser skapas. Av dessa bör ca 35 st 
vara långtid och resterande åtta på Teaterhusplatsen bör vara korttid. 

Det är totalt sett inget behov av nya platser enligt parkeringsanalysen. Överskottet är ca 35 
platser. Det är en liten marginal i sammanhanget. Dessutom finns platserna längre bort från 
målpunkterna jämfört med de som idag används, dvs man får en sämre standard. 

Nybebyggelsen ska hantera parkeringsbehovet inom tomtmarken. Troligen kommer det ändå 
att skapas ett visst parkeringsbehov utanför tomtmark. Det ökar behovet av platser ytterligare. 

Målsättningen bör vara att söka nya platser för parkering. 

3.5 Museijärnvägen 
ÅF har utfört spårutredning för museijärnväg i Skara. Den redovisas i bilaga 6.3. 

I alternativet (1) kapas järnvägen vid Kämpagatan. Spår och växlar måste byggas om för att få 
full funktion, bl a nivåjustering och flytt av växlar. 

Ny plattform byggs på norrsidan av järnvägen. Övergången vid godsmagasinet måste slopas 
eller byggas om för att skapa plats. 

3.6 Ny bebyggelse 
Kvarter för ny bebyggelse kan erhållas: 

• Väster om Klostergatan, ca 1 750 m2. Marken nyttjas idag som parkering och gata. 
• Mellan Klostergatan och bussterminalen, ca 2 400 m2. Marken nyttjas idag som 

parkering, bussterminal och järnvägsområde. 
• Vid Bangårdsgatan-Kämpagatan, ca 5 000 m2. Det inkluderar befintlig fastighet. Övrig 

mark består av grusparkering, bussgata och järnvägsområde. 
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4. Alternativ 2 

Alternativ 2: Busstationen har in- och utfart mot Vallgatan samt mot Kämpagatan. Järnvägen 
korsar Kämpagatan och avslutas ungefär mitt för befintligt skärmtak, dvs en avkortning med 
ca 70 m. 

4.1 GC-trafik 
Från Stationsparken/Björndammen utförs nytt nord-sydligt GC-stråk med anslutning över 
Vallgatan till Jarlagatan. Jarlagatans östra körfält används som GC-bana, söderut har 
Jarlagatan GC-bana på östra sidan redan idag. Jarlagatan enkelriktas i sydlig riktning för 
fordonstrafik. (som för alt 1) 

Nytt GC-stråk anläggs längs Nils Billstensgatan till Bangårdsgatan, därefter följer man 
Bangårdsgatan och Kämpagatan till Vallgatan. Skälet till detta är att järnvägen behöver så lång 
perrong att GC-väg inte kan byggas raka vägen. Det kommer uppstå konflikt med bommar och 
signalanläggning vid Kämpagatan, om den ska vara kvar. På södra sidan av Vallgatan 
kompletteras med GC-bana och anslutning till uppfart kv Jarlen, nya enklare GC-stråks utförs 
i Jarlaparken på ömse sidor av kv Jarlen, till Borggatan respektive Kämpagatan. 

Klostergatan byggs om på delen närmast Vallgatan, Klostergatan mellan Vallgatan och Skara-
borgsgatan blir gångfartsgata. (som för alt 1) 

I separat projekt byggs Stationsparken/Björndammen om, de delarna får cykelgata med 
anslutning upp mot Skaraborgsgatan. 

4.2 Gator 
Klostergatan delen Skaraborgsgatan-Vallgatan är idag bilgata med gångbana på delar av 
sträckan. Den föreslås få utformningen som gångfartsgata för att kunna vara ett stråk för alla 
trafikanter och knyta samman med den ombyggda delen norrut. Den ska också på ett bättre 
sätt passa in i tänkt förtätning. (som för alt 1) 

Väpnaregatan är idag återvändsgata, utfarten mot Vallgatan är stängd. Den föreslås bli 
enkelriktad med trafik från söder och utfart mot Vallgatan. Den blir en lämplig fortsättning på 
Klostergatan för oskyddade trafikanter. (som för alt 1) 

Jarlagatan byggs om med GC-väg i östra körfältet och Jarlagatan enkelriktas i sydlig riktning 
för fordonstrafik. (som för alt 1) 

Bussutfart mot Kämpagatan behålls men kommer att justeras i samband med ombyggd 
bussgata. NMan bör försöka få bort signalanläggning och bommar eftersom de hindrar 
ombyggnad av Kämpagatan, anläggning av GC-bana och förändringar vid bussutfarten. 

De två befintliga gångpassagerna på Vallgatan byggs om, farthinder anpassas till utfarter och 
anslutningar. Busskuddar är lämpliga för den trafik som belastar gatan. Troligen behöver även 
passagen vid Kämpagatan byggas om, där ska även kortare GC-bana byggas. 

När Stationsparken/Björndammen byggs om kommer Järnvägsgatan få annan utformning 
som cykelfartsgata. 

4.3 Busstrafik 
Bussterminalen byggs med in-/utfart mot Vallgatan och in-/utfartsgata mot Kämpagatan. 
Hållplatsen flyttas österut för att skapa möjligheter till förtätning i de västra delarna.  

Terminalen utförs med två filer och sammanlagt tolv platser. Fem är befintliga tillgänglighets-
anpassade, resterande byggs om eller nyanläggs. På Vallgatan utförs två hållplatser. 

Vid högtrafik som i princip är tio minuter på morgon och eftermiddag behövs tolv platser, 
övriga tider åtta platser. Man vill dessutom ha en viss buffert för framtida utökning. 
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Stadstrafiken ska flyttas från Stationsparken. Den kan tas in på terminalen, med anpassade 
tider så högbeläggningstider undviks. Alternativt kan den få hållplats på intilliggande gator 
(Vallgatan eller Klostergatan t ex). 

4.4 Parkering och angöring 
Förtätning och ombyggnad av bussterminal medför att 160 parkeringsplatser försvinner. Av 
dem är ca 70 långtidsparkering och ca 90 korttidsparkering. 

Sammanlagt kan ca 22 nya platser skapas. Nya platser anläggs vid Bangårdsgatan, ca åtta 
platser kan byggas. Med effektivare markutnyttjande på Teaterhusplatsen kan åtta nya platser 
skapas. I samband med ombyggnad av Väpnaregatan kan sju nya platser skapas. Av dessa bör 
15 st vara långtid och resterande åtta på Teaterhusplatsen bör vara korttid. 

Det är totalt sett inget behov av nya platser enligt parkeringsanalysen. Överskottet är ca 15 
platser. Det är en liten marginal i sammanhanget. Dessutom finns platserna längre bort från 
målpunkterna jämfört med de som idag används, dvs man får en sämre standard. 

Nybebyggelsen ska hantera parkeringsbehovet inom tomtmarken. Troligen kommer det ändå 
att skapas ett visst parkeringsbehov utanför tomtmark. Det ökar behovet av platser ytterligare. 

Målsättningen bör vara att söka nya platser för parkering. 

4.5 Museijärnvägen 
ÅF har utfört spårutredning för museijärnväg i Skara. Den redovisas i bilaga 6.3. 

I alternativet (2) kortas järnvägen vid stationen, i övrigt behålls spåren. Växlar behöver flyttas 
och plattformen flyttas österut och förlängs något. 

4.6 Ny bebyggelse 
Kvarter för ny bebyggelse kan erhållas: 

• Väster om Klostergatan, ca 1 750 m2. Marken nyttjas idag som parkering och gata. 
• Mellan Klostergatan och bussterminalen, ca 2 400 m2. Marken nyttjas idag som 

parkering, bussterminal och järnvägsområde. 
• Vid Bangårdsgatan-Kämpagatan, ca 3 200 m2. Det inkluderar befintlig fastighet. Övrig 

mark består av grusparkering, bussgata och järnvägsområde. 
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5. Kostnadsbedömning 

Nedan redovisas bedömd kostnad för de två alternativen. 

Till grund för kostnadsbedömningen ligger de aktuella ritningarna samt bedömning av förut-
sättningarna för arbetets genomförande. Vi har även fått anta till vilken standard ytor och 
anläggning ska utföras. 

Ingående kostnader: 

• Ombyggnad, utbyggnad och rivning av gator och GC-vägar. 
• Ombyggnad, utbyggnad och rivning av bussterminalen. 
• Komplettering och ombyggnad av ledningar för avvattning, belysning och elmatning 

inom projektet. 
• Erforderlig återställning av gator, grönytor och naturmark.  
• Ombyggnad, utbyggnad och rivning av järnvägen ingår i JVG-utredning med viss 

komplettering. 
• Omkostnader för tillfällig hantering av kollektivtrafiken. 

Ombyggnad enligt föreslagen utformning för alternativen. I ombyggnadskostnaden ingår bl a 
följande arbeten: 

• Förarbeten såsom skydd av befintligt, trafikanordningar, flyttningar, rivning mm. 
• Schakter och fyllningar.  
• Ny/komplettering överbyggnad, justering och komplettering av befintlig.  
• Kantstenssättning, asfaltbeläggning, markstens- och gatstenssättning. 
• Nyanläggning och flyttning av gatubelysning, vägskyltning och linjemålning. 
• Komplettering av dagvattenhantering. 
• Anläggningskompletteringar såsom räcken, kurer, stödmurar, ramper mm. 
• Plantering, återställning mot befintligt. 
• Entreprenadomkostnader, ÄTA-arbeten och oförutsett. 
• Projektering och byggledning. 
• Kostnad för tillfälliga åtgärder för busstrafiken. 
• Asfaltbeläggning på alla kör- och GC-ytor utom gångstråken i Jarlaparken. 
• Ingen ombyggnad till GC-bana i Jarlagatan, bef körfält stängs av. 

Följande delar ingår inte: 

• Erforderlig rivning av anläggningar för framtida exploateringar ingår inte, tex 
hårdgjorda ytor osv. 

• Ombyggnad eller renovering av VA-nätet ingår inte. 
• Ombyggnad, utbyggnad eller ombyggnad av elnät, telenät eller stadsnät ingår inte. 
• Bef tillgänglighetsanpassade hållplatser behålls, ingen ombyggnad. 
• Utrustning för bussterminalen som Västtrafik står för, skyltning t ex. 
• Utrustning som soffor, papperskorgar osv. 
• Åtgärder på bommar eller signalanläggning vid Kämpagatan. 
• Iordningställande eller åtgärder på ytor som ska behållas som järnvägsmark. 
• Arbeten i Björndammen/Stationsparken, det ingår i separat projekt. 
• Geotekniska eller miljötekniska utredningar och arbeten. 
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5.1 Alternativ 1 
Bedömd kostnad för entreprenadarbeten, beställarkostnader,  
järnvägskostnader mm: 12 400 tkr 

5.2 Alternativ 2 
Bedömd kostnad för entreprenadarbeten, beställarkostnader,  
järnvägskostnader mm: 9 300 tkr 
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6. Bilagor 

6.1 Ritningar 
M-10-1-01F Befintlighetsplan västra delen 

M-10-1-02F Befintlighetsplan stationsområdet 

M-10-1-03F Befintlighetsplan mellersta delen 

M-10-1-04F Befintlighetsplan östa delen 

 

M-10-2-01F Förslag alternativ 1 västra delen 

M-10-2-02F Förslag alternativ 1 stationsområdet 

M-10-2-03F Förslag alternativ 1 mellersta delen 

M-10-2-04F Förslag alternativ 1 östa delen 

M-10-2-05F Förslag alternativ 2 västra delen 

M-10-2-06F Förslag alternativ 2 stationsområdet 

M-10-2-07F Förslag alternativ 2 mellersta delen 

M-10-2-08F Förslag alternativ 2 östa delen 

 

M-16-1-01F Förslag ombyggnad Stationsparken 

 

6.2 Analys av parkeringsbehov 
Analys upprättad av ALP Markteknik 2017-01-19. 

6.3 Spårutredning 
Upprättad av ÅF 2017-01-18. 

 


