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Hur samrådet har bedrivits 
Detaljplan för kvarteret Stationsområdet etapp 1 som är upprättad under oktober 
2017 har varit föremål för samråd under tiden den 2 november till och med den 1 
december 2017. Detaljplanen har skickats ut till sakägare och remissinstanser, varit 
uppsatt på samhällsbyggnadskontoret, Trädgårdsgatan 2 samt funnits tillgänglig för 
nedladdning på kommunens hemsida. Nedan redovisas en sammanfattning av ytt-
randen som kommit in under samrådet samt kommentarer till dessa. Redogörelsen 
avslutas med förslag till bearbetningar av detaljplanen.

Inkomna yttranden och bemötanden
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kom-
mer att prövas.

Länsstyrelsen ger även följande råd och förslag enligt PBL och MB:

Dagvattenfrågan har belysts i planen men kommunen bör även beakta hur extrem 
nederbörd påverkar området. Skyfall är något som vi drabbas av redan idag men 
som förväntas bli oftare förekommande och intensivare i framtiden. Om det inte 
föranleder några stora problem kan detta konstateras i handlingar.

Planområdet ligger inom Riksintresseområde kulturmiljövård. Uttryck för riksin-
tresset är Stadskärnans mer småskaliga bebyggelse och bebyggelse från de expan-
siva årtiondena kring sekelskiftet 1900.

Länsstyrelsen saknar en illustration som visar hur ny bebyggelse kan te sig i för-
hållande till övrig bebyggelse. Byggnadshöjden anges enbart i antal våningar. 
Länsstyrelsen anser att definitionen av småskalig bebyggelse förutsätter att tydliga 
bestämmelser ska föras in i plankartan med planbestämmelser som kan garantera 
att de tänkta tillkomna byggnaderna tar tillräcklig hänsyn till riksintresse för kultur-
miljövård. Länsstyrelsen anser därför att kommunen ska revidera plankartan med 
planbestämmelser så att en totalhöjd för byggnaderna inklusive markens plushöjd, 
ska kunna avläsas av plankartan.
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Befintligt perrongtak från Stenstorp ligger delvis inom planområdet och ska enligt 
samrådshandlingen flyttas 50 till 75 meter österut. Länsstyrelsen menar att perrong-
taket inte bör flyttas så långt för att kopplingen till stationshuset inte ska förloras. 
Perrongtaket bör i kommande detaljplan ges en bestämmelse i form av q.

Denna detaljplan påverkar hur nästkommande detaljplan österut kommer att utfor-
mas varför det är svårt att ta en slutgiltig ställning utan att ha hela bilden klar för 
sig. Länsstyrelsen kan inte av handlingarna avläsa var planerar man att avsluta den 
befintliga rälsen. 

Länsstyrelsen vill informera kommunen om att en arkeologisk utredning/undersök-
ning kan komma att krävas med hänsyn till närheten till Skara stadslager, Skara 
68:1.

Bemötande
Skara kommun har tagit del av Länsstyrelsens yttrande och samtycker i huvudsak 
och har gjort flertalet förändringar i både planhandlingar och plankartan. 

• Kommunen anser att dagvattenhanteringen idag är tillräckligt utredd och att 
situationen kommer att lösas i och med exploateringen av området. 

• Förslaget till detaljplan innebär ingen ökning av hårdgjorda ytor, varpå avring-
ningen av dagvatten inte kommer förändras. 

• Kommunen är även väl medveten om att detaljplanen ligger inom Riksintres-
seområde för kulturmiljövård, men med hänvisning till gällande planprogram, 
fördelarna med förtätning och områdets karaktär att en högre byggnation kan 
tillåtas i de centrala delarna av stadskärnan. Plankartan har kompletterats med 
bestämmelser om maximal tillåten byggnadshöjd (takfotshöjd) men bibehåller 
även bestämmelserna om begränsningar av antalet våningar. 

• Kommunen håller med Länsstyrelsen om att perrongtaket behöver placeras så 
att det samstämmer  med miljön runt stationsområdet och att kopplingen till 
stationshuset är viktig. Kommunen har dock valt att inte ta med detta område i 
detaljplanen med hänvisning till planprogrammet och att perrongen med tillhö-
rande järnväg redan ligger inom användningen för järnvägsändamål i befintlig 
detaljplan B328 från år 1992.
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Lantmäteriet
Lantmäteriet har tagit del av samrådshandlingen och har följande synpunkter på 
planförslaget:

• Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att 
kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen 
utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren.

• Plan- och grundkartan kan förbättras med teckenförklaring, utskriftsformat, 
aktualitetsdatum och tydligare namngivning av befintliga fastigheter.

• Lantmäteriet anser att bestämmelsen om ”parkeringsnormen” är en fråga som 
bättre går att lösa vid bygglovsprövningen.

• Förtydliga beskrivning om ledningsrätter i planbeskrivningen och komplettera 
att det krävs en lantmäteriförrättning för ändrad sträckning.

• Komplettera med uppgifter om vem som initierar och bekostar den fastighets-
bildning som behövs för genomförandet av detaljplanen.

• Delar av plankartan följer inte Boverkets rekommendationer avseende beteck-
ningar på gator, formulering för ”punktprickad” och ”korsprickad mark”, egen-
skapsgräns för u-område, våningsantal, redovisning av kombinerade använd-
ningar och egenskapsbestämmelsernas utformning.

Bemötande

Skara kommun har tagit del av Lantmäteriets yttrande och samtycker i huvudsak 
och har gjort flertalet förändringar i både planhandlingar och plankartan. Kom-
munen är också medveten om Boverkets rekommendationer avseende plankartans 
utformning, men håller inte med Boverket eller Lantmäteriet i alla avseenden gäl-
lande vad som blir tydligast för framtida tolkning av detaljplanen. Kommunen hän-
visar således till att Boverkets rekommendation just bara är en rekommendation på 
utformningen av plankartan.
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Skara Järnvägsmuseum/Skara-Lundsbrunns Järnvägar, SkLJ
Skara Järnvägsmuseum/Skara-Lundsbrunns Järnvägar, SkLJ, är en ideell fören-
ing med målsättningen ”att ge en upplevelse av en smalspårig järnvägsepok under 
1940-50 tal, i en autentisk järnvägsmiljö kring Skara-Lundsbrunn och Kinnekul-
lebygden”. 

SkLJ yttrar sig som sakägare, genom upprättat avtal med Skara kommun och där-
med varande dispositionsrättslig användare av den järnvägsmark som finns av järn-
vägen mellan Skara station och Lundsbrunn. SkLJ har för denna järnväg i sin nuva-
rande utformning avtal om trafikering och infrastruktur med Transportstyrelsen. 
SkLJ framför här följande synpunkter på detaljplanen. 

SkLJ motsätter sig föreliggande detaljplaneförslag med grund i de synpunkter som 
framförs i detta yttrande. 

• Konsekvenserna av detaljplanen får en mycket stor påverkan på museijärnvä-
gens möjlighet att bedriva en lagmässigt säker trafik. Genom detaljplanen av-
kortas spåren med minst 80 meter på en av de mest betydande delarna av järn-
vägen. Här sker biljettförsäljning, ankomst och avgångar, loken rangerar och 
gör rundgång mm. Detaljplanen påverkar museijärnväg mycket stort och Skara 
kommun har inte med ett enda ord nämnt hur SkLJ ska kompenseras annat än 
att den befintliga perrongen och plattformstak ska flyttas ca 50 till 75 meter åt 
öster. SkLJ:s trafiktillstånd med Transportstyrelsen och andra myndigheter kan 
dessutom komma att äventyras då SkLJ, som ansvarig part inte kan delge hur 
ersättningen ska lösas. Det är ingen annan som kan överta SkLJ:s ansvar, men 
SkLJ kan påverkas negativt genom andras handlingar. 

• Förhandlingar mellan Skara kommun och SkLJ har ännu bara påbörjas och le-
dande politiker inom Skara kommun har påtalat hur viktig tillgång museijärnvä-
gen är för Skara kommun. SKLJ anser att ett avtal mellan parterna som reglerar 
rundgångs möjligheter och minst två järnvägsspår skall finnas innan utlovad 
flytt av spårområde kan ske för att SkLJ ska kunna tillstyrka att planförslaget 
antas. Ett förhastat beslut av kommunstyrelsen innan förhandlingar slutförts 
med museijärnvägen kan innebära att löfte inte infrias för museijärnvägen och 
möjligheten att bedriva museitrafik försvinner. 

• I detaljplanen hävdas att ett antal parkeringsplatser försvinner som följd av 
nybyggnationen, men att detta inte bedöms få någon påverkan då det finns 
en överkapacitet på parkeringsplatser inom området. Här har det inte nämnts 
inom vilket område och ej heller om förändringen av bussgata och busshåll-
platser kommer att får en påverkan på de parkeringsplatser som finns söder om 
kvarteret Kometen. Liksom kollektivtrafiken är SkLJ beroende av relativt nära 
parkeringsmöjligheter för många av de ca 10 000 resenärer som årligen besöker 
järnvägen. En beskrivning saknas i planen om andra parkeringsplatser påverkas. 
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Bemötande
Skara kommun har tagit del av Skara Järnvägsmuseums och Skara-Lundsbrunns 
Järnvägars (SkLJ) yttrande. Kommunen är mycket medveten om järnvägens viktiga 
roll för Skara, både historiskt och för framtida intressen. Att järnvägens placering 
behöver kompromissas ses som nödvändigt då flera intressen ställs mot varandra. 
Behovet av att finna nya lägen för framtida bostäder är viktigt för att kunna försörja 
kommunens invånare och för att staden skall kunna växa. Att då exploatera mark i 
centralt lägen gynnar inte bara staden utan också miljön, då ingen jungfrulig mark 
behöver tas i anspråk. Kommunen arbetar för att SkLJ även i fortsättningen skall 
kunna bedriva en attraktiv järnvägstrafik i centrala Skara och ser nya möjligheter i 
och med att man nu satsar på ombyggnationer och förbättringar i området. Flytten 
av perrongtaket är ett måste i samband med ombyggnationen av stationsområdet 
och busshållplatserna. Exakt hur långt perrongtaket kommer att behövas flyttas är 
i dagsläget osäkert, men ambitionen är att det flyttas så kort sträcka som möjligt. 
Precis som SkLJ skriver så kommer parkeringsplatserna där den nya byggnationen 
planeras att försvinna. I tidigare utförd parkerings- och trafikutredning så föreslås 
nya platser för fler parkeringar och ett bättre nyttjande av befintliga områden. Det 
kommer således fortsättningsvis finnas goda möjligheter för SkLJ:s resenärer att 
parkera i området, men att man får gå en lite längre sträcka för att komma fram till 
hållplatsen. 
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Sammanfattande bedömning
Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har följande änd-
ringar gjorts på detaljplaneförslaget.

Plankartan har kompletterats med information om:

• Hänvisning till handläggningssätt och lagparagrafer mot PBL
• Högsta byggnadshöjd
• Formuleringar och beteckningar har anpassats till Boverkets rekomendationer.
• Våningsantal för Parkering

Planbeskrivningen har ändrats enligt följande:

• Förtydligande gällande dagvattenhanteringen.
• Förtydligande gällande flytten av perrongen och rällsen.
• Förtydligande gällande kommunens möjlighet att lösa in de delar som hamnar 

inom allmän plats utan särskilld överenskommelse med fastighetsägaren.
• Kompleterats med information gällande fastighetsbildning.

Redaktionella synpunkter som framförts under samrådstiden har inarbetats i plan-
handlingarna.

Revideringen bedöms marginell varför nytt samråd inte krävs.


