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KVARTEREN BIFROST, HUMLAN, NORNAN, THALIA OCH VALKYRIAN M M 

SKARA TÄTORT 

SKARA KOMMUN 

SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN 

BESKR I VNING 

HANDLI NGAR 

Plan förslaget utgörs av 

- Plankarta 

- Be stämmelser 

- Be skrivning 

- Genomförandebeskri vning 

- I llustrati onskarta (flygper s pektiv) 

Til l planförs l aget hör: 

- Fast ighe tsförteckning 

- Grundka rta 

- Sa mr åds r e dogörelse 
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INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

Stadsarkitektkontoret har utarbetat ett förslag till detalj

plan för kvarteren Bifrost och Thalia m fl i Skara. Förslaget 

följer den nya plan- och bygglagens bestämmelser och utgår från 

kommunfullmäktiges beslut den 30 juni 1986 om nytt ICA-varuhus 

i kvarteret Thalia. I huvudsak innebär planförslaget följande. 

- Byggnadsrätt för ett nytt varuhus i kvarteret Thalia, varvid 

kvarteret utökas något åt väster. Större delen av käl l arvå

ningen skall utgöra parkering som hålls öppen för allmänheten. 

Våningarna över markplanet skall innehålla kontor och bostäder. 

- Utökad byggnadsrätt för handel och bostäder i kvarteret Bi

frost. 

- Byggnadsrätt för kontor och bostäde r på Nornan 2. Övrig be

byggelse i kvarteret bevaras. 

- Kvarteret Särimners (SG-grillen) gränser justeras . 

- Byggnadsrätterna i kvarteren Humlan och Valkyrian anpassas i 

huvudsak till nuvarande bebyggelse. på Humlan Il kan ett nytt 

bostadshus uppföras. Inom hela kvarteret Humlan gäller krav 

på särskild hänsyn till den kulturhistoriskt och miljömässigt 

värdefulla miljön. I kvarteret Valkyrian bibehålls nuvarande 

byggrätt för överbyggd gård i kvarterets västra del. 

- Nya infarter till bussterminal och parkering från Vallgatan . 

- Vallgatan och Härlundagatan-Gunnar Wennerbergsgatan byggs om 

i nya sträckningar i enlighet med områdesplanen för Stations

området och Vallgatan m m. 

- Det nuvarande parkeringsområdet utökas mot väster och söder, 

främst på det gamla järnvägsområdet. 

- Väpnaregatans anslutning till Vallgatan stängs för biltrafik. 

- Oxbacksgatan hålls öppen för bilutfart mot Vallgatan. Infart 

kommer dock inte att tillåtas. 



3 

PLAN DATA 

Läge och avgränsning 

GLASSAeKENS 

Planområdet omfattar den västra delen av det f d stationsområ

det i Skara, samt de inti l liggande kvartere n Bifrost, Humlan, 

Nornan, Thalia, Särimner och Valkyrian. Därtill ingår allmän 

platsmark och delar av kvarteren Myggan, Getingen och Sigyn. 

Area l 

Planområdet omfattar cirka 6.6 ha. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Befintliga planer 

Planområdet ingår i och följer helt ett förslag till Områdes

plan för Stationsområdet och Vallgatan m m, senast reviderad 

den 13 april 1987. Denna avses föreläggas kommunfullmäktige för 

antagande den l juni 1987, och utgör program för detaljplanen. 
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De detaljplaner som gäller för planområdet och angränsande mark 

framgår av kartan nedan. 
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I enlighet med den nya plan - och bygglagstiftningen kommer pla

ner fastställda före 1979 att sakna genomförandetid . Dessa pla

ner har satts inom parentes. Övriga planer har genomförandetid 

fram till den l juli 1992. 

Inom planområdet: 

B 99 Stadsplan för Skara, fastställd av Kungl Maj:t den 30 ap

ril 1926. 

B 186 Ändring av stadsplanen för kvarteret Humlan m m, fast

ställd av länsstyrelsen den 20 januari 1964. 

B 193 Ändring av stadsplanen för kvarteret Bifrost, fastställd 

av länsstyrelsen den 28 november 1964. 

B 280 Ändrad stadsplan för kvarteret Valkyrian m m, fastställd 
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av länsstyrelsen den 14 december 1981. 

B 281 Ändring av stadsplanen för kvarteret Sparbanken m m, 

fastställd av länsstyrelsen den 26 januari 1982. 

B 284 Ändrad stadsplan för kvarteret Tor m m, fastställd av 

länsstyrelsen den 29 september 1982. 

Utanför planområdet: 

B 135 Ändrad stadsplan för kvarteret Balder m fl, faststä lld 

av Kungl Ma j :t den 20 januari 1956. 

B 256 Ändring av stadsplanen för de l av kvarteret Brage m m, 

fastställd av länsstyrelsen den 10 augusti 1977. 

B 294 Ändrad stadsplan för kvarteren Knäpparen och Ollonborren 

m m, fastställd av regeringen den 6 november 1986. 

Kommuna la ställningstaganden 

Som svar på förfrågan från rCA beslöt kommunfullmäktige den 30 

juni 1986 att "låta planera kvarteret Thalia m m så att det in

rymmer en livsmedelshall för rCA:s behov med en bruttoarea av 

omkring 2540 m2". Detta innebär en utökning av kvarteret med 

cirka 290 mZ• 

Befintliga förhållanden 

Marken inom planområdet är l huvudsak plan - dock ligger parke

ringsytan öster om kvarteret Valkyrian cirka 0.8 m lägre än 

parkeringen söder därom. på det f d järnvägsområdet norr om Hum

lan 10 finns en gatstensbelagd lastbrygga. Äldre träd finns längs 

Skaraborgsgatan och Vallgatan, väster om kvarteret Bifrost och 

mellan kvarteren Thalia och Valkyrian. Därtill finns enstaka 
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miljömässigt viktiga träd sydväst om kvarteret Valkyrian och 

söder om Nornan 3 . Relativt nyplanterade träd finns l ängs Skara

borgsgatan, väs t er om kvarteret Valkyria n och i flera stråk 

inom parkeringsområdet . 

Av bebyggelsen i kvarteret Bifrost är de två nordligaste bygg

naderna från före sekelskiftet, där särskilt gaveln mot Hötor 

get utgör ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden . Kvarteret 

i övrigt är bebyggt från 1930 - t alet fram till 1960 - talet, och 

har en något odefinierad avgränsning mot Skaraborgsgatan . Tra

fiksituationen på denna sida är i dag otillfredsställande med 

oreglerad bilinfart och kundparkering över gång- och c yke lvägen. 

Vid Hötorgsgatans infart ligger en större transformatorstation , 

till största delen dock dold unde r ma rk. 

Kvart e r e t Va lkyr ian bebyggdes 1983 med loftgångshus som i dag 

förutom bostäde r innehål ler banklokaler (Föreningsbanken) och 

kontor . I gällande stadsplan finns en rätt att bygga över del 

av gården med terrassbjälklag, en rätt som dock inte utnyttjats . 

I stället har två förråds - och garagebyggnader uppförts . 

I kvarteret Thalia låg tidigare Skaras teaterhus. Vintern 1981 -

92 förs tördes byggnaden i en brand och fastigheten används nu 

fö r parkering. 

Kvarteret Nornan ägs i sin helhet av Hushållningssä llskapet. 

Byggnaden på Nornan l är uppförd i tre etapper 1927, 193 7 och 

1951 och är mycket påkostad både exteriört och interiört. Den 

är en av Skaras mest monumentala byggnader , och har ett både 

kulturhistoriskt och miljömässigt mycket stort värde . Nornan 2 

innehåller gymnasieskolans l ivsmedelstekniska linje. Byggnaden 
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har ett visst miljömässigt värde, men är svåranvändbar varför 

det blir svårt finna annan användning efter skolans planerade 

flyttning. på Nornan 3 finns en tvåvånings stenbyggnad som har 

stort värde för miljön runt järnvägsstationen. Fastigheten in

nehåller i dag bostäder och kontor. 

Kvarteret Särimner ägs av Skara kommun, men innehåller en en

skilt ägd byggnad, den s k SG-grillen, med bl a gatukök. 

Gällande stadsplan för kvarteret Humlan förutsätter att all 

bebyggelse utom huset på Humlan 7 rivs, vilket vore synnerligen 

olyckligt då bebyggelsen har stora kulturhistoriska och mil j ö

mässiga värden . Byggnaderna på Humlan 10 uppfördes för Skara 

Bryggeri AB 1901-02 i granit, kalksten samt rött och gult tegel. 

Interiört märks särskilt den f d ö l hallen med den ursprungliga 

inredningen delvis bevarad bl a väggmålningar av Carl Kylberg. 

Byggnaderna har nyligen rustats upp och byggts om, och inrymmer 

bostäder samt, i den f d ölhallen , en restaurang. Den södra 

byggnadskroppen avses tas i anspråk fö r någon form av verksamhet . 

Hela fastigheten har ett mycket stort bevarandevärde. Av övrig 

bebyggelse i kvarteret har särskilt det norra huset på Humlan l 

och byggnaden på Humlan 2 en ursprunglig och miljömässigt värde

full karaktär. Humlan 8 är bebyggd med en modern butiksbyggnad 

som på ett olyckligt sätt strider mot bebyggelsens karaktär i 

övrigt. 

Flerbostadshusen i kvarteret Myggan ingår i ett större område 

med kulturhistoriska och miljömässiga värden. Därtill ligger 

de i den "front" av exponerad bebyggelse som kvarteren söder om 

det f d bangårdsområdet vänder mot norr. 

Skaraborgsgatan är Skaras dominerande gata med nära 13 000 for-
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don per årsmedeldygn (åmd). Gunnar Wennerbergsgatan och Här

lundagatan är v i ktiga nord - sydliga huvudgator med cirka 4 600 

fordonjåmd . Vallgatan utgör förbindelse l änk bl a till industri 

områdena i öster och trafikeras i dag av cirka l 700 fordonjåmd . 

Klostergatan används som tillfartsväg till parkeringarna söder 

om Skaraborgsgatan och utgör också en tillfart till busstatio

nen. Parkeringen söder om Nornan 3 är reserverad för SJ och 

taxi, med tillfart från stationsplanen . 

Genom kvarteret Särimners norra del löper huvudl edningar för 

vatten och avlopp . Längs den norra gränsen på Humlan 8 och den 

väs tra på Humlan 7 ligger en högspänningskabel. För övrigt lig

ger bef intl iga allmänna huvudledningar l allmän platsmark . 

Markägoförhållanden l stort framgår av kartan nedan . 

Teater 

A J 
hus THAlJA 

4N R'latsen • 

$ARIMHER 

--

MARKÄGARE INOM PLANOMRAOET 

Kommunen 

Statens järnvägar 

HSB 

Hush~llnings 

sällskapet 
J -E LööF 

JC C 

Övriga enskilda 
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PLANFÖRSLAG 

Bebyggelseområden 

Byggnadsrätten i kvarteret Bifrost utökas så att hela kvarte

ret kan bebyggas. Planförslaget bygger i huvudsak på ett för

slag till ny bebyggelse som innebär rivning och nybyggnad på 

Bifrost l, med butiker i markplanet och bostäder däröver. En 

planterad gård med möjligheter för utevistelse skal l anordnas 

på butikvåningens tak. Distribution för Bifrost l och 2 förut

sättes samordnas till en körbar passage genom kvarteret, med 

infart från Hötorgsgatan och utfart mot Skaraborgsgatan. Nu

varande tillfarter från Skaraborgsgatan skall då stängas. 

Byggnadsrätten i kvarteret Valkyrian förändras något. Dels änd

ras användningssättet i övere nsstämmels e med byggnadens nuva

rande användning, dels minskas byggnads rättens bre dd mot Skara

borgsgatan så att den följer nuvarande byggnad. Rätten till 

d e lvis överbyggd gård behålles, vilket på sikt ger möjlighet 

för ombyggnad till inomhusparkering. 

Kvarteret Thalia utökas västerut i enlighet med kommunfullmäk

tiges beslut till cirka 2 500 mC. Hela markplanet skall upptas 

av ett nytt reA-varuhus, och däröver anordnas ett gårdsbjälk

l ag samt bostäder eller kontor i ytterligare 2t våningar mot 

norr, öster och söder. Fasadens höjd ska l l ansluta till intill

liggande bebyggelse i kvarteret Nornan. Varumottagning sker 

längs kvarterets södra sida. r källarplanet anordnas parkering 

som skall vara avgiftsfri och hållas öppen för allmänheten under 

dagtid. Nedfartsramp till garaget byggs från väster. En gångväg 

med bro över garageinfarten byggs längs kvarterets västra sida. 

på Nornan l och 3 förutsättes nuvarande bebyggelse bevaras. på 
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Nornan 2 innehåller förslaget byggnads rätt för en ny byggnad i 

2t våningar , förlagd mot kvartersgränserna så att ett samman

hållet kvarter skapas med central gårdsbildning. Tillfart kan 

ske från väster eller söder, men bör helst samordnas med övri

ga tillfarter till kvarteret. 

I kvarteret Humlan utgår förslaget från att bebyggelsen på i 

första hand Humlan 1, 7 och 10 bevaras. För övriga fastigheter 

skall ny-, om- och tillbyggnader prövas lämpliga med hänsyn till 

områdets miljövärden. på Humlan 11 kan ett helt nytt bostadshus 

uppföras som i skala och utformning ansluter till övrig bebyg

gelse längs gatan. Del av Humlan 11 och 12 behövs dock för an

göring och parkering för behoven på Huml an 10. 

Även i kvarte ret Myggan skall ny-, om- och tillbyggnader prövas 

lämpliga med hänsyn til l omgivningens mi l jövärden. Tillfart till 

fastigheterna sker västerifrån via Oxbacksgatan, medan utfart 

kan ske mot Vallgatan. 

För Getingen 1 6 görs en mindre justering av den norra områdes

gränsen, vilket är en anpassning till nuvarande fastighetsgräns 

och förhållandena på platsen. 

Skyddsrum 

Stadsplanen ingår i område l i Skaras skyddsrumsp l an, senast 

reviderad den l juli 1983. Inom planområdet bör nytt skyddsrum 

med 180 platser byggas i kvarteret MidgårdjSkalbaggen för att 

tillgodose kvarterets behov. Det behov av skyddsrumsp l atser 

som tillkommer i kvarteren Bifrost och Thalia kan med god mar

ginal tillgodoses i kvarteren Sigyn respektive Valkyrian. 

Friytor 

Mark för lek och utevistelse finns i första hand på kvarters-
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mark. Allmänna parkytor för uteviste l se finns väst e r om kvar

teren Valkyrian och Bifrost. 

Vägar och t rafik 

1. Biltrafik 

Vallgatan och Härlundagatan-Gunnar Wennerbergsgatan byggs om i 

nya sträckningar i enlighet med områdesplanen för stationsom

rådet och Vallgatan m m. Parkeringsområdet utökas mot söder, 

men får sin tyngdpunkt i kvarteret Thalia och området väster 

därom. Huvudinfarten blir från Vallgatan men parkeringen kan 

också nås via Klostergatan, som enkelriktas för trafik mot sö

der. Skälen för denna enkelriktning är flera, och r edovisas ut

förligast i det yttrande ef ter utställningen , som medföljer om

rådesplanen. En separat infart till bussterminalen anordnas från 

Vallgatan. Väpnaregatans anslutning till Vallgatan stängs för 

biltrafik. Gatans bredd är drygt 17 meter vilket bör ge möjlig

het för vändning t ex med sopbil utan backningsröre lse r. Den 

västra delen av Vallgatan behålls som tillfart till och besöks

parkering för Humlan 10-12. 

Nya dubbelriktade gång- och cykelvägar föreslås längs Vallga-

tans norra sida, på båda sidor om Gunnar Wennerbergsgatan samt 

från Klostergatan ned ti ll Vallgatan. Klostergatan mellan kvar

teren Thalia och Nornan bör byggas med en separat, enkelriktad 

cykelbana på östra sidan medan cykeltrarik mot söder bör kunna an

vända körbanan. Nuvarande gång- och cykelväg i väst-östlig rikt

ning söder om kvarteren Valkyrian, Thalia och Nornan behålles 

men med en ganska låg standard - den kommer i viss konflikt med 

inlastningen till kvarteret Thalia, och skall i första hand fun 

gera som samlande gångväg för parkeringsområdet. 
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Övergångsställen över Vallgatan anordnas vid anslutningarna 

till Gunnar Wennerbergsgatan, Härlundagatan och buss infarten. 

Om det på sikt uppstår behov av säkrare passager, kan en över

gång signalregleras t ex vid bussinfarten. Möjligheten att ordna 

en planskild förbindelse me l lan Jarlagatan och Klostergatan, 

under Vallgatan och öster om bussinfarten, bör bevakas inför 

framtiden. 

Mopedister förutsätts använda samma gator som biltrafiken. 

3. Kollektivtrafik 

Planförslaget utgår från ett förslag till ombyggnad av busster

minalen, som innebär att den nuvarande s k lamelluppstä l lningen 

ändras till uppställning längs en dubbelriktad bussgata, med 

i n- och utfart mot Vallgatan i väster. En ny hållplats för tät

ortstrafiken redovisas på Skaraborgsgatans södra sida , men då 

tätortstrafikens framtida omfattning och organisation f n är 

osäker kan det dröja innan den byggs. 

Inom planområdet finns i dag, söder om Skaraborgsgatan, cirka 

240 allmänna parkeringsplatser. Enligt planförslaget kommer att 

finnas uppemot 400 platser om man räknar med 75 platser i kvarte

ret Thalia. Av dessa 400 kan cirka 50 komma att reserveras för 

kvarteren Humlan och Nornan samt för taxi och bussresenärer. 

En mycke t stor del av planområdet utgör mark för biltrafik och 

parkering. För att göra dessa stora ytor miljömässigt godtag

bara krävs särskild omsorg vid detaljutformningen - i första 
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hand behöver den hårdgjorda marken kompletteras med buskar och 

träd. Även skyltar och belysning m m bör väljas på ett enhet

ligt sätt. Nyplantering av träd bör ske längs gång- och cykel

vägarna utmed Vallgatan och Gunnar Wennerbergsgatan samt på 

flera utvalda ställen inom parkeringsområdet. Eventuellt kan 

den breda Väpnaregatan kompletteras med en trädrad på samma 

sätt som Jarlagatan. 

Miljöpåverkan 

l. Trafikbuller 

Planområdet är, med sitt c e ntrala läge intill Skaraborgsgatan, 

utsatt för omfattande trafikstörningar i form av buller, avga

ser, olycksrisker och risk för estetisk u tarmning. I områdes

planen för Stationsområdet och Val l gatan m m har en beräkning 

gjorts av 1990 års trafikmängder och bullernivåer. En ligt be

räkningen uppnås i kvarteret Myran ett utomhusvärde på 63 dBA 

vilket är det högsta längs Vallgatan. Vid Skaraborgsgatan kom

mer, enligt samma beräkningsmetod och med tillägg för fasadre

flexion, högsta värdet att uppnås i kvarteret Valkyrian och 

ligga nära 70 dBA. 

1982 gjordes en teoretisk beräkning av bilavgaserna vid Skara

borgsgatan. Man fann då att avgashalterna inte i någon punkt 

säkert överskred de gränsvärden som världshälsoorganisationen 

WHO rekommenderade. A andra sidan var halterna så höga att man 

inte med säkerhet kunde säga att gränsvärdena underskreds, var

för åtgärder för att förbättra avgassituationen rekommenderades. 

Sådana åtgärder är t ex minskad bi lt rafik, jämnare hastighet 

eller förbättrad avgasrening. 
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FÖRSLAG TILL DETALJPLAN 

PLANBESTÄMMELSER 

Följande gäller inom de områden som har nedanstående beteck

ningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom he l a 

planområdet. 

l § MARKENS ANVÄNDNING 

Kvarte rsmark för e nskild användni ng 

al Me d B be tecknat område får användas endast för bostäder. 

bl Me d Bh betecknat område får användas endast för bostäder 

samt, där så prövas lämpligt, även för handel, kontor och 

hantverk. 

cl Med BHl betecknat område får användas endast för bostäder, , 
kontor och handel. Lokaler för hande l får dock endast an-

ordnas i bottenvåningen, och loka l er för kontor endast i 

bottenvåningen och våningen däröver. 

dl Med BH2 betecknat område får användas endast för bostäder, 

kontor och handel. Lokaler för handel får dock endast an

ordnas i bottenvåningen, och lokaler för kontor endast i 
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bottenvåningen och våningen däröver. Lokaler för detalj

handel får inte anordnas. 

e) Med BK betecknat område får användas endast för bostäder 

och kontor. 

f) Med E betecknat område får användas endast för transforma

torstation. 

g) Med H2 betecknat område får användas endast för handels

ändamål. Lokaler för detaljhandel får dock inte anordnas. 

h) Med K betecknat område får användas e ndast för kontor. 

i) Med P betecknat område får användas endast för parkering. 

2 § UTNYTTJANDEGRAD 

a) på tomt som omfattar med v betecknat område får endast en 

huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad upp

föras. 

b) Av tomt som omfattar med v betecknat område får högst en 

f järdedel bebyggas. 

c) Inom med q betecknat område får utökning av den befintliga 

bebyggelsen genom till- eller påbyggnad eller genom uppfö

rande av helt ny byggnad ske endast om det prövas lämpligt 

med hänsyn till områdets miljövärden och kulturhistoriska 

karaktär. 

3 § BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

a) Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas. 

b) Med punkt- och korsprickning betecknad mark får inte be

byggas. Utan hinder härav kan byggnadsnämnden medge uthus, 

garage eller andra liknande mindre gårdsbyggnader om det 

för varje särskilt fall prövas vara förenligt med ett pryd

ligt 
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och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret. 

c) Med ringprickning betecknad mark får överbyggas med gårds

bjälklag under förutsättning att anordningar inte vidtas 

som hindrar lek och utevistelse på bjälklaget. 

d) Med punkt- och ringprickning betecknad mark får underbyggas. 

e) på med u betecknad mark får inte vidtas anordningar som 

hindrar framdragande och underhåll av underjordiska all

männa ledningar. 

f) Med x betecknat kvartershörn f år inte bebyggas på sätt som 

hindrar at t området i jämnhöjd med angränsande gator och 

till e n fri höjd av minst 4.0 me ter används för allmän 

gångtra f ik. Område ts inre begräns n ingsl i nje skall ha en 

l ängd av mi nst 6.0 meter och bilda l ika vinklar med var

dera k vart e rslinjen. 

4 § MARKENS ANORDNANDE 

a) Inom med plus jämte siffra i cirke l betecknad mark skall 

marken ges den höjd i meter över grundkartans no l l plan som 

siffran anger. 

b) Utfart får inte anordnas över områdesgräns som även beteck

nats me d ofyllda cirklar. 

5 § PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE AV BEBYGGELSE 

a) på med siffra i romb betecknat område får huvudbyggnad 
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uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger. 

bl på med siffror i romb betecknat område skall huvudbygg

naduppföras till lägst den höjd som den lägre siffran 

anger och till högst den höjd som den högre siffran anger. 

cl Uthus eller annan gårdsbyggnad får uppföras till högst 

3.5 meter. 

dl på med siffra i triangel betecknat område skall huvudbygg

nads tak ges en lutning mot horisontalplanet motsvarande 

det gradtal som siffran anger. Särskild del av huvudbygg

nad innehållande garage, förråd och liknande omfattas inte 

av bestämmelsen. 

el på med siffror i triangel betecknat område skall huvud

byggnads tak ges en lutning mot horisontalplanet motsva

rande ett gradtal inom det intervall som siffrorna anger. 

Särskild del av huvudbyggnad innehållande garage, förråd 

och liknande omfattas inte av bestämmelsen. 

fl på med romersk siffra betecknat område får huvudbyggnad 

uppföras med högst det antal våningar som siffran anger. 

gl på med v betecknat område skall huvudbyggnader uppföras 

friliggande. 

hl Inom med p betecknat område får inte vidtas anordningar 

som hindrar att källarvåningen används för parkering. 

I områdes- eller bestämmelsegräns som även betecknats med 
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ofyllda trianglar skall vid ny- om- eller tillbyggnad av 

bostadslägenheter bullerdämpande fönster (dämpning minst 

38 dBAl installeras. 

al Med q betecknat område skall utgöra reservat för befint

lig, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Sådan ändring 

av byggnad får inte vidtas som förvanskar dess karaktär 

eller anpassning till omgivningen. Byggnad får inte rivas. 

bl Inom med ql betecknat område får inte vidtas sådan änd

rlng av byggnad som förvanskar dess karaktär eller anpass

ning till omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas med 

särskild hänsyn till omgivande bebyggelses egenart. 

el Inom med q2 betecknat område får inte vidtas sådan änd

ring av byggnad som är olämplig för en god helhetsverkan 

inom kvarteret. Ny bebyggelse skall utformas med särskild 

hänsyn till omgivande bebyggelses egenart. 

6 § ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Detaljplanens genomförandetid upphör 5 år från den dag 

planen vinner laga kraft. 

Planförslaget upprättat den 6 mars och reviderat den 19 ma j och 

15 juni 1987. 

~o/~~-
Östen Andersson 

stadsarkitekt 

/"ft0A f(/2 A F7 (l; [ 1/ f 5 

Bes/Jld hnr vi/(]n, f 
11'1 ,1') {((fl f f den ~ othhe( 
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r;,. ,. r-_j.... ~") JL-.. C: p LL r(" AV't 

Erik Westlin 

planingenjör 
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INLEDNING 

Detaljplaneförslaget har i första hand upprättats för att möj

liggöra nybyggnad av affärslokaler och bostäder i kvarteren 

Bifrost ~ch Thalia. Därutöver föreslås ombyggnad av Vallgatan 

och bussterminalen, bevarande av bebyggelse i kvarteren Nornan 

och Humlan, nybyggnad på Nornan 2, utökning av parkeringsområ

det m m. 

TIDPLAN 

Byggande av varuhus i kvarteret Thalia avses påbörjas under 

1987. Del av Klostergatan kommer att behöva tas i anspråk un

der byggnadstiden vilket medför problem särskilt för större 

fordon. Busstrafiken behöver komma bort från gatan varför buss

terminalen skall byggas om för dubbelriktad trafik senast i 

augusti 1987. 

Under byggtiden kommer parkeringsplatserna i kvarteret Thalia 

och en del av platserna väster därom att tas i anspråk som 

byggplats. Detta kompenseras till viss del genom att parkerings

området utökas mot söder redan under 1987. 
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Ombyggnad av Vallgatan behöver inte ske samtidigt som varuhus

bygget, men eftersom trafiken ökar till parkeringsområdet söder 

om Skaraborgsgatan behövs bättre in- och utfarter till området 

så snart som möjligt . Under något års tid finns flera tänkbara 

etapplösningar, som dock alla är att betrakta som provisorier. 

Ett allvarligt problem är korsningen Vallgatan-Härlundagatan 

som i dag har mycket skymd sikt och inte bör få ökad trafikbe

lastning . 

Bebyggelse i kvarteret Midgård (Skalbaggen) beräknas påbörjas 

unde r 1987 eller 1988. Innan denna bebyggelse färdigställts 

skall Vallgatans förlängning vara klar åtminstone fra m till 

Filipsdalsgatan. 

HUVUDMANNASKAP 

Som grundregel gäller inom planområdet att en skilda fastighets

ä gare ansvarar för åtgärder på kvartersmark och kommunen för 

åtgärder inom allmän platsmark . Vissa undantag från grundregeln 

förutsättes dock ske, vilket framgår av det följande. 

Kvarteret Thalia 

Byggande i kvarteret Thalia skall föregås av att ett exploate

ringsavtal upprättas mellan fastighetsägaren och kommunen, i 

vilket bl a nedanstående frågor regleras. 

Enligt d e n av kommunfullmäktige antagna parkeringsnormen för 

Skara centrum och de preliminära husskisser som redovisats in

för planarbetet kan parkeringsbehovet för kvarteret Thalia be

räknas enligt följande. 



Bostäder 

Kontor 

Butik 

BTA 

m2 

3840 

200 

2540 

3 

bilplatsbehov 

utan samnyttjande 

27 

4 

89 

S: a 120 

(för definitioner m m, se parkeringsnorrnen) 

bilplatsbehov 

med samnyttjande 

21 

3 

66 (varav 6 för 

90 anställda) 

Minst 10 platser för boende bör kunna reserveras i kvarterets 

källarplan. Anställda och övriga boende förutsätts använda par

keringsplatser utanför kvarteret. Behovet av 60 platser för 

butiksbesökare skall emellertid tillgodoses i kvarteret. Där

till krävs kompensation för de 16 platser som försvinner då 

kvarteret utökas mot väster, vilket ger ett totalt behov om 

ca 76 allmänt tillgängliga p l atser i källaren. Det behov om 

24 platser för boende och anställda som inte kan lösas inom 

kvarteret får tillgodoses genom parkeringsinlösen på allmän 

platsmark. 

Ovanstående siffror är preliminära. En slutlig beräkning av par

keringsbehovet får göras i samband med bygglovprövningen, varvid 

behovet beräknas med utgångspunkt i parkeringsnormen och de rit

ningar för vilka bygglov ges. 

Parkeringen i kvarteret Thalias källarvåning byggs och under

hålls av fastighetsägaren. Reglerna för parkeringen förutsättes 

innebära att den hålls öppen för avgiftsfri parkering från va

ruhusets öppningstid till en timma efter stängningstid om inte 

annat överenskommes. Nedfartsramp till garaget byggs från väs

ter på kommunens mark men bekostas, underhålls och snöröjs av 

fastighetsägaren. Gångbro över garagenedfarten bekostas av fas

tighetsägaren men övertas efter färdigställandet av kommunen. 

Inlastning till kvarteret tillåts på kommunal allmän platsmark 
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omedelbart söder om kvarteret . Denna mark upplåts utan kostnad 

och underhålls och snöröjs av kommunen. 

Cykelparkering för kvarterets be hov skall anordnas, bekostas 

och unde rhållas av fastighetsägar e n. Denna får dock anordnas 

på a l lmän platsmark i e n lighet me d anv isningar som ges av kom-

munen. 

Byggnade n uppförs t ill tre våni ngars fasadhöjd mot norr, ös ter 

och söder. Entreer till v aruhuset , båda öppna u nder varuhusets 

öppettider, s ka ll anordnas i kvarterets nordväst r a och nord

östra hörn i enlighet med de diskussioner som fö r egått p l an 

arbetet. Lika så förutsättes att fasaden mot Skaraborgsgatan 

får en öppen utformn i ng , vil ket innebä r att minst 50 % av bot 

tenvåningens fasadiä ngd skall utgöras av fönsteröppningar om 

minst 1.5 meters höjd . på grund av byggnadens centrala l äge är 

det av v ikt att även övriga fasader ge s öppna och miljömässigt 

tilltalande utformningar. 

Kvarteret Bifrost 

Vid nybyggnad på Bifrost l och 2 skall nuvarande tillfa rter 

och besöksparker ing l ängs Skaraborgsgatan försvinna . Besökande 

till kvarteret fö rutsättes använda allmän centrumparkering om 

inte parkering anordnas i kvarteret. Detta förutsätter dock 

pa r keringslöse n i enlighet med pa r keringsnormen för Skara cent

r um . Va rutransport e r får ske via en e nkelriktad körvä g genom 

kvart e ret, med utfar t mot Ska rabo rgsga tan . på den allmänna 

platsmar k som ligger mellan kvarte r et och Skaraborgsgatan ska ll 

kommunen ti l lse a tt åtgärder inte vidta s som förhind rar utfart 

från f astig heten där utfar ts förbud enligt de taljpla ne n in te 

gäller. Detta gäller dock e ndast under fö rut s ätt n i ng att marken 

inte används för infart till kvarteret. 
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Nuvarande tillfart till källargaraget på Bifrost 7 får tills 

vidare behållas, trots detaljplanens utfartsförbud men endast 

under förutsättning att den inte används till kundparkering 

på fastigheten. Vid större om- eller nybyggnad på fastigheten 

skall tillfarten omprövas. 

Kvarteret Humlan 

Infart till Humlan 10 och Il anordnas via P-område på kommunens 

mark. Vid eventuell nybyggnation på Humlan I l förutsättes par

kerings- och infartsbehovet lösas genom att fastighetsägarna 

får disponera och snöröja P-området. Allmän gång- och cykel

trafik skall dock tillåtas. Belysning och vegetation sköts av 

kommunen om inte annat överenskommes. 

Nuvarande tillfart till Humlan 8 från Härlundagatan får tills 

vidare behållas, trots planens utfartsförbud men endast under 

förutsättning att den inte används till kundparkering på fas

tigheten. Vid större om- eller nybyggnad på fastigheten skall 

tillfarten omprövas. 

Vid nybyggnad på Humlan Il förutsättes sammanläggning med Hum

lan 12 ske i en lighet med fastställd tomtindelning-fastighets

plan. 

Då Gunnar Wennerbergsgatan byggs om i ny sträckning behöver 

Pressbyråkioskens parkering tas i anspråk. Om inte annan lös

ning då överenskommits skall kommunen anordna ny infart och 

parkering norr om kiosken. 
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Parkeringsområdet omedelbart söder om kvarteret Nornan avses 

inte utgöra allmän parkering. Platser kan i stället upplåtas 

för uthyrning för taxis, SJ:s, busste rminalens eller kvarteret 

Nornans behov. 

GENOMFÖRANDETID 

Detaljplanens genomförandet id r egleras i planbestämmelserna 

och upphör 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Planförslaget upprättat den 6 mars och reviderat den 19 maj och 

15 juni 1987. 

~4-qe ______ 
tlsten Andersson 

stadsarkitekt 

Erik Wes t lin 

planingenjör 
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SAMRADSREDOGÖRELSE 

Planförslag upprättat den 6 mars 1987 har - i sin he lhet eller 

i sammanfattning - sänts på samrådsremiss enligt 14 § byggnads

stadgan och PBL 5 : 20 till kommunstyrelsen, gatukontoret, fastig

hetsnämnden, elverket , fritidsnämnden, brandförsvaret, kultur

nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, skolstyrelsen, social

nämnden, handikapprådet, s tadsingenjörskontoret , trafiksäker 

hetsnämnden, televerket, länsmuseet , vägförvaltningen, Vatten

fall, Sellbergs Renhållnings AB, fastighetsbildningsmyndigheten, 

näringslivskommitten, SHIO-familjeföretagen i Skara, köpmanna

föreningen , fastighetsägareföreningen, hyresgäst föreningen , läns

t rafiken, museijärnvägen, polismyndigheten, ICA samt 58 sakägare 

inom och intill planområdet. 

Kompletta, preliminära planhandlingar har under tiden 9 - 31 

mars funnits tillgängliga på stadsarkitektkontoret och biblio

teket. 
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REMISSVAREN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, brandförsvaret, fastighetsnämn

den, miljö- och hälsoskyddsnämnden och televerket har inget att 

invända mot förslaget. Lennart Svärdh har dock i KsAu yrkat att 

gällande gränser för kvarteret Thalia behålles. 

Kommentar: Detaljplaneförslaget utgår från kommunfullmäktiges 

majoritets beslut den 30 juni 1986 att kvarteret Thalia får ut

ökas till en bruttoarea av cirka 2540 m2. 

Gatukontoret anför i huvudsak följande. Utfart från kvarteret 

Bifrost mot Skaraborgsgatan är olämpligt, då den korsar en gång

och cykelbana och det blir svårt att hindra att andra fordon än 

distributionsfordon använder utfarten. Utfart mot norr el l er väs 

ter vore bättre. Det förutsättes att kommunen löser in all gatu

mark söder om kvarteret Bifrost så att trottoaren kan breddas 

och kundparkeringen vid Bifrost 2 tas bort. Gatustumparna norr 

om Myggan 12-13 och Huml an 10 - 11 är ur gatuhållningssynpunkt 

mycket o l ämpliga och bör ingå i kvartersmarken. Den västra in

farten till parkeringsområdet från Vallgatan bör kunna utgå, 

eftersom det är olämpligt med e n 4-vägskorsning endast 60 meter 

från e n annan korsning. Väpnaregatans bredd är inte tillräcklig 

för att en sopbil skall kunna vända utan backning. Plats för buss 

hållplats vid Skaraborgsgatan, mellan kvarteren Valkyrian och 

Thalia, bör redovisas tydligare. 

Kommentar: Utfarten från kvarteret Bifrost är en kompromiss 

mellan ol ika krav och önskemål. Av miljö- och trafiksäkerhets

skäl bedöms tillfart från väster som omöjlig. Sidoinlastning från 

Hötorgsgatan innebär en för låg standard med tanke på att man 

kommer i konflikt med gångtrafiken och då kvarteret kommer att 

innehålla stora butiksytor. Om endast utfart tillåts blir 
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störningarna för biltrafiken på Skaraborgs gatan små. Viss risk 

finns att gång- och cykelvägen tillfälligtvis blockeras, men 

då trottoaren blir bred bör sikten bli god och olycksriskerna 

mycket små. Jämfört med i dag, då infart och parkering sker 

oreglerat längs en cirka 30 meter lång sträcka, måste förslaget 

innebära en mycket stor förbättring. Gatan och parkeringen ome

delbart norr om Humlan 10-11 ingår efter revidering i s k P-om

råde och förutsättes skötas och dispone ras av Humlan 10-11 -

för närmare detaljer, se genomförandebeskrivningen. Gatustumpen 

norr om Myggan 12-13 är svår att införliva med kvarteret och 

får ligga kvar som gatumark. Om den västra infarten till parke

ringsområdet slopas b lir avståndet till de längst väster belägna 

platserna mycket längre och hastigheterna högre inne på parke 

ringsområdet. Söksystemet skulle försvåras, och belastningen på 

den östra infarten öka. Enligt uppgift från Se llbergs är Väpna

regatan cirka en halv meter för smal för att medge bekväm vänd

ning för en konventionell sopbil. Detta är emellertid så lite 

att frågan bör kunna l ösas vid projekteringen utan att kvarters

gränserna flyttas, antingen så att körprov visar att bredden 

räcker, att ett mi ndre intrång kan göras på intilliggande fas

tighet eller att en mindre backningsrörelse får godtas. Buss

hållplatsen vid Skaraborgsgatan har lagts in . 

Elverket har inget att erinra mot planförslaget. Man framhåller 

dock att erforderlig flyttning av kablar m m skall bekostas av 

den som påfordrar flyttningen. 

Kommentar: I de fall kommunen säl jer mark för bebyggelse är 

kommunen skyldig se ti l l att marken är bebyggbar. Kostnader för 

erforderlig flyttning av kablar m m bör då lämpligen täckas av 

intäkterna från markförsäljningen - hur detta sker är emeller

tid ingen detaljplanefråga. 
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Kulturnämnden tillstyrker planförslaget, men framhåller vikten 

av att behovet av boendeparkering löses och att tidsbegräns

ningen fungerar för de allmänna parkeringsplatserna i centrum. 

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot planför

slaget vad avser kvarteret Thalia. 

Kommentar: För att inte belasta de allmänna parkeringsplatserna 

är det angeläget att boende- och arbetsplatsparkering så långt 

möjligt anordnas på kvartersmark. Av ekonomiska, byggtekniska 

och andra skäl är detta emellertid ofta ogörligt, varvid s k 

parkeringsfriköp kan ske d v s parkering får ske på allmänna 

p - platser. Som kulturnämnde n antyder bör sådan långtidsparkering 

eme llertid, med hjälp av bestämmelser om tidsbegränsad parkering 

styras bort från de mest attraktiva, centralt belägna p l atserna. 

Vad gäller kvarteret Thalia hänvisas till svaret på kommunsty

relsens a rbetsutskotts yttrande ovan . 

Socialnämndens planeringsutskott anför i huvudsak fö l jande . 

Bl a med tanke på det centrala läget bör tillgängl igheten för 

rörel sehindrade vara tillfredsstä llande och hissar installeras 

i varje trappuppgång. Gång- och c ykel vägar bör utföras så att 

äldre och handikappade på ett betryggande sätt kan förflytta 

sig mellan olika kvarter. Buss - stationen bör byggas med förhöjda 

perronger. 

Kommentar : De frågor utskottet tar upp regleras inte i detalj 

planen . De förutsättes dock kunna tillgodoses vid gatu- och hus 

projekteringen. 

Vägförvaltningen har inga principiella invändningar, men före 

slår att utfarts förbuden mot Härlundagatan utökas. 

Kommentar: Myggan 5 och Humlan 8, som har sina huvudsakliga 
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tillfarter från Folkungagatan, har försetts med utfartsförbud 

mot Härlundagatan. För Humlan 8 bör dock, så länge inga större 

förändringar sker på fastigheten, möjligheten till rundkörning 

bibehållas så att även infarten från Härlundagatan bibehålles. 

Detta beskrivs ytterligare i genomförandebeskrivningen. För 

övriga fastigheter finns inga alternativ till utfart mot Här

lundagatan. 

Polismyndigheten anför i huvudsak följande. Pressbyråkioskens 

läge mellan två huvudgator kan medföra trafikproblem bl a med 

uppställda fordon på gatorna. För att lösa detta bör tillfart 

till kiosken anordnas omedelbart norr om kiosken där en minst 

lika stor parkering som i dag anordnas. Stoppförbud bör in

föras på Gunnar Wennerbergsgatansbåda sidor i anslutning till 

kiosken. 

Kommentar: De påtalade problemen bör lösas i huvudsak så som 

polismyndigheten före s lår. Detta har preciserats i genomförande

beskrivningen. 

Sellbergs Renhå l lnings AB anför i huvudsak följande. Angöringen 

med sopbilar till soprummen i kvarteret Valkyrian få r inte för

svåras. Vändplanen på Väpnaregatan bör utformas så att vändning 

utan backning kan ske med konventionell sopbil. 

Kommentar: Parkeringens disposition söder om kva rteret Valkyrian 

för e slås bli sådan att angöringen till kvarteret förenklas, även 

med sopbil. Beträffande Väpnaregatan hänvisas til l svaret på 

gatukontorets skrivelse ovan. 

SHIO-familjeföretagen i Skara har anhållit om förlängd remiss

tid till den 6 maj. Detta har dock inte kunnat beviljas, och 

någon ytterligare skrivelse har inte inkommit f r ån föreningen. 
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Lantbruksnämnden, som hyr lokaler på Nornan l, föreslår att 

transportfordon från kvarteret Nornan får rätt att köra mot 

norr på Klostergatan, med påbjuden körriktning österut vid ut

fart på Skaraborgsgatan. Vidare föreslår man byggrätt även för 

butiker i kvarteret Nornan för att därigenom ge kvarteret en 

större variation . 

Kommentar : Beträffande Klostergatans enkelriktn ing hänv isas till 

områdesplanen för Stationsområdet och Vallgatan m m, där denna 

fråga behandlas relati vt utförligt. Gatan skall byggas så smal 

att biltrafik i båda riktningar blir omöjlig . Man kan då inte 

göra undantag för vissa fordonskategorier. Frågan om butiker 

söder om Skaraborgsgatan har diskuterats intensivt senast l 

samband med beslutet om varuhusbygge i kvarteret Thalia . 

Resultatet av diskussi onen blev, såvitt stadsarkitektkontoret 

kan bedöma , att varuhuset är ett undantag där huvudregeln fort

farande är att centrumhandel endast tillåts norr om Skaraborgs

gatan . Risken för en utarmni ng av centrums norra delar är annars 

uppenbar. 

Länsstyrelsen har vid underhandssamråd inte framfört några prin

cipiella invändningar mot förslagets innehåll i sak. Som följd 

av osäkerhet inför den nya byggnadslagstiftningen har d e for

mella kraven ännu inte preciserats. Ett separat samrådsyttrande 

skall avges före utställningen . 

Sammanfattningsvis föreslås följande revideringar och komplet

teringar. 

- Parkeringarna söder om kvarteret Nornan och omedelbart norr 

om kvarteret Huml an ingår i s k P-områden vilket möjliggör 

uthyrning eller överlåtelse till annan huvudman. 

- En ny busshållplats på Skaraborgsgatans södra sida. 

- Utfartsförbuden längs Härlundagatan kompletteras. 
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- Parkeringsområdet söder om kvarteret Valkyrian omdisponeras 

något. 

- Förslaget kompletteras med en genomförandebeskrivning, som pre

ciserar förutsättningarna för planens genomförande. 

- En viss precisering och komplettering av bestämmelserna vad 

gäller tillåten höjd i kvarteret Thalia m fl, bullerdämpande 

fönster vid Skaraborgsgatan, skyddsbestämmelser för Humlan 10 

och Nornan l, takvinklar m m. 

- En relativt omfattande formell bearbetning i enlighet med den 

nya plan- och bygglagstiftningen (PBL). Några större föränd

ringar i sak utöver vad som ovan nämnts innebär detta dock 

inte. 

Planförslaget upprättat den 6 mars och reviderat den 19 maj och 

15 juni 1987. 

db;JIu /J ~-----
Östen Andelson 

stadsarkitekt 

Erik Westlin 

planingenjör 


