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GRUNDKARTEEETECKNI~GAR 

Kvarters eller annan områdesgräns enligt gällande 
detaljplan, sammanfallande med fastighetsgräns 

Fas t i ghetsgräns 

SÄGEN Kvartersnamr. 

l Registernummer =ör fastighet med kvartersnamn 

G~cLKVIST Traktnamn 

1. :1 Register nummer för fastighet med traktnamn 

Väg med :-esp. J~ an sidout rymme 
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Koordinatsystem i plan : Skara kommun s koordinatsystem 
Koord inatsystem i hö j d:Rikets RH 00 
Fastighetsredovisningen gäller förhåll andena 1993-06-16 
Mä t klass II 
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DETALJPLAN FÖR 

Delar av Djurgårdsvägen 
kvarteret Laddaren 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

UPPRÄTTAD DEN 16 JUNI 1993 

ÖSTEN ANDERSSON 
STADSARKITEKT 

Bestämmelser 

ERIK WESTLIN 
PLANARKITEKT 

och 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där 
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. 
Endast angiven användning och utformning är tillåten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

Linje ritad tre mm utanför planområdets gräns. 
Användningsgräns. 

- - - -- -- - Egenskapsgräns . 

MARKANVÄNDNING 

Bostäder. 
Parkering. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

.. . .... .. . . . . . . . . . . . . . . ... -- ---- Marken får inte bebyggas . ~
-----~ 

x - - ---- Marken skall vara tillgänglig för allmän gång
trafik. 

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE 

Genomförandetiden slutar fem år från den dag planen vunnit laga 
kraft. 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av aktuellt utdrag ur Skara kommuns primär
karta i skala 1:400. 

Antage n av byggnadsnämnden den 16 augusti 1993 

laga kraft den 14 september 1993 

B336 
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Antagen av byggnadsnämnden den 16 augusti 1993 
Laga kraft den 14 september 1993 

DETALJPLAN FÖR 

Delar av Djurgårdsvägen och 
kvarteret Laddaren 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en plankarta med 
tillhörande bestämmelser, samt en genomförandebeskrivning. 
Till planen hör en fasti g hets förteckning. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

8336 

Planen omfatta r dels nuvarande parkeringsplatser intill dag
centralen vid Djurgårdsvägen, dels en mindre del av fastighe
ten Laddaren l. Parkeringsplatserna utgör allmän platsmark som 
ägs av Skara kommun. Laddaren l ägs av bostadsrättsföreningen 
Laddaren. 

För pl a nområdet gäller stadsplan för kvarteret Bågen mm, fast
ställd den 27 september 1957. Enligt den utgör p-platserna 
allmän platsmark. Vidare skulle en 1,5 meter bred gångbana an
läggas mellan p-platserna och kvarteret Laddaren, men den har 
aldrig byggts. I stället ligger p-platserna 1,5 meter längre 
in från gatan än i stadsplanen , och fotgängare passerar innan
för dem, på kvartersmarken. 

SKÄL FÖR ATT UPPRÄTTA NY DETALJPLAN 

Parkeringsplatserna användes tidigare som besöksparkering till 
den dagligvarubutik som fanns i kvarteret Laddaren. Lokalerna 
används numera som dagcentral, och som samlingspunkt för en 
hemvårdsgrupp inom hemtjänsten. 

Under senare år har parkeringsplatserna kommit att användas 
allt mera, både av de boende i kvarteren intill och av ett 
ökat antal personal och besökare till dagcentralen. Det händer 
allt oftare att samtliga platser är upptagna, vilket natur
ligtvis förorsakar olägenheter framför allt för dem som vill 
besöka dagcentralen. En del av dessa har rörelsesvårigheter 
och är beroende av att kunna parkera i direkt anslutning till 
dagcentralen. Representanter för dagcentralen och bostads
rättsföreningen har begärt att få reservera platserna för dag
centralens behov. 
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Det finns inget skäl för allmänna parkeringsplatser i detta 
läge. Som nämnts ovan är butiken nedlagd sedan många år, och 
parkeringsbehovet för boende och besökare till bostadsrätts
föreningarna skall tillgodoses på kvartersmark. Nya p-platser 
har t ex nyligen anlagts mellan E20 och kvarteret Bågen. Plat
serna intill dagcentralen bör därför kunna reserveras för dag
centralens och hemvårdsgruppens behov. Men eftersom p-platser 
på allmän platsmark skall vara allmänt tillgängliga och inte 
får reserveras måste en ny detaljplan upprättas, med innebör
den att p-platserna förläggs till kvartersmark. 

Parkeringsplatser där man backar ut i gatan bör i princip und
vikas. Skälen för att i detta fall ändå godta dem är att tra
fiken på gatan är begränsad, att Djurgårdsvägen gör en nitti
graderssväng strax söder om planområdet vilket håller nere 
hastigheten, samt att p-platserna ligger 1,5 meter indragna 
från gatan. Det senare har stor betydelse för att minska kol
lisionsriskerna då bilar backas ut från p-platserna. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD 

Planen innebär att p-platserna inte längre skall utgöra allmän 
platsmark. De kommer i stället att ligga inom kvartersmark 
("P-områ de"), vilket innebär att de inte måste upplåtas åt 
allmänheten utan kan reserveras t ex för dagcentralens perso
nal och besökare. 

Som nämnts ovan är det ur trafiksäkerhetssynpunkt mycket ange
läget att p-platserna ligger som de gör idag dvs 1,5 meter in
dragna från gatan. Det förutsätter emellertid att fotgängare 
även i fortsättningen tillåts passera på kvarters marken innan
för parkeringsplatserna . Planen innehåller därför en bestäm
melse om att del av Laddaren l skall upplåtas för allmän gång
trafik. 

Detaljplanen är upprätt a d den 16 juni 1993. 

stadsarkitekt 

Qi.~{IL-
Erik Westlin 
planarkitekt 
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Antagen a\' byggnadsnämnden den 16 augusti 1993 
Laga kraft den 14 september 

DETALJPLAN FÖR 

Delar av Djurgårdsvägen och 
kvarteret Laddaren 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 

B336 

Planens syfte är endast att göra det möjligt att reservera nu
varande parkeringsplatser för dagcentralens personal och besö
kare. 

Planen bedöms vara av begränsad betydelse och i stort sett 
sakna intresse för allmänheten. Den kommer därför att hanteras 
enligt ett s k enkelt förfarande vilket betyder att den inte 
ställs ut utan skickas på remiss direkt till dem som är berör
da av den. Ambitionen är att planen antas av byggnadsnämnden 
i augusti 1993. 

Genomförandetiden regleras i bestämmelserna, och är fem år 
från den dag planen vunnit laga kraft. Den har i detta fall 
ytterst marginell betydelse. 

Planen innebär inte att gatan eller parkeringen behöver byggas 
om. Den e nda synliga förändringen blir sannolikt att skyltnin
gen ändras. 

Planen förutsätter inga fastighetsrättsliga åtgärder. Formellt 
kan P-området bilda egen fastighet, samfällighet eller föras 
till Laddaren l, men det lämpligaste är sannolikt att det lig
ger kvar som del av den kommunägda fastigheten Gällkvist 4:1. 

Kostnaderna för planarbetet och omskyltningen förutsättes be
lasta dem som skall nyttja p-platserna: antingen dagcentra
len / hemtjänsten direkt eller bostadsrättsföreningen Laddaren. 
Avtal om detta skall finnas innan planen antas. 

Detaljplanen är upprättad den 16 juni 1993. 

stadsarkitekt 
Erik Westlin 
planarkitekt 


