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DET ALJPLAN FÖR 

Delar av kvarteren Åkaren och Turisten 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 
UPPRÄ TT AD DEN 25 AUGUSTI 1997 

OSTEN ANDERSSON 
STADSARKITEKT 

ERIK wESTLIN 
PLANARKITEKT 

Planbest~mmelser 
Följande gäller inom omraden med nedanstaende beteckningar. DClr beteckning saknas gCiller 
bestCimmelsen inom hela planomradel. Endast angiven anv~ndning och utformning ~r till alen. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

---- - Linje ritad 3 mm utanför planomradets grClns. 

MARKANVÄNDNING 
Allm:!nna platser 

Kvartersmark 

AnvCindnngsgrCins. 

EgenskapsgrCins. 

Lokal trafik. 

Bilservice, handel. Livsmedelshandel inom högst 10 rTf bruksarea 
per fastighet. 

Handel. resJaurang, kontor, samlingslokaler. Livsmedelshandel inom 
högst 10 m bruksarea per fastighet. 

Parkering. 

UTFORMNING A V ALLMÄN PLATS 

+000.0 Föreskriven höjd över nollplanet. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

c··· · ·-·..,~· ":' .. ]· . . ' .' .' .' .' . ..... ~'-'~.~.:.: .. 

L.-~~-J . . . . . . . . . . . . . . 
··j'_~·_t . . 

E-----J 
ry:.:=":':] ll _____ _ 

MARKENS ANORDNANDE 

~_-_=_:J 
~ e ~ 

UTFORMNING, UTFÖRANDE 

~ ~~J 
~-~J 

Marken far inte bebyggas . 

Marken far inte bebyggas. Utan hinder dClrav far byggnadsnClmnden 
medge uppförande av uthus och liknande om det för varje enskilt 
fall prövas vara forenligt med ett prydligt och Clndamalsenligt 
bebyggande av kvarteret. 

Marken skall vara tillg:lnglig för underjordiska allm:lnna ledningar. 

Marken skall vara tillgClnglig för utfart fran angrCinsande fastigheter. 

Marken skall anordnas som planterat skyddsomrade som inte far 
anv:ln~as för upplag, kOryta, parkering eller liknande. 

Körbar utfart far inte anordnas. 

Högsta byggnadshöjd i meter. 

Högsta byggnadShöjd i meter över nollplanet. 

Inom planomradets östra delar erfordras sClrskild hClnsyn till landskapsbild 
och trafiksClkerhet vid utformning av byggnader, skyltar etc. 

AOMINISTRA TIV A BEST ÄMMELSER 

Genomtörandetiden slutar fem ar fran den dag planen vunnit laga kraft. 
Tomtindelningar fast:lllda den 6 februari 1965 samt den 77 mars 1969 upphör att gCllla i de 
delar som ingar i planomr:ldet. 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digitala prim~rkarta i skala 1:1000 . 
Utdrag ur gClllande detaljplan ingar i planbeskrivningen . 

ANTAGEN AV BYGGNADSNÄMNDEN DEN 15 SEPTEMBER 1997 . 
LAGA KRAFT DEN 14 OKTOBER 1997. 
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A"IT AGEN AV BYGGNADSNA'INDEN 
DEN 1 S SEPTH1BER 1997 
U\GA KRAFr DEN 14 OKrOBER 1997 

Detaljplan för 

l 
B348 

Delar av kvarteren Åkaren och Turisten 
i Skara tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, 
en plankarta med bestämmelser samt en ge
nomförandebeskrivning. Till planen hör en 
illustrationsplan samt en separat fastighets
förteckning. 

Planens innebörd och syfte 

Planens huvudsyfte är att ge Svenska 
McDonald' s AB möjlighet att etablera sig i 
området. Ett annat syfte är att genomföra 
en allmän förbättring av trafikföring och 
yttre miljö. 

Förutsättningar 

, '",- \ 11 \ )'. ~1>--1 t:: 
KRAMAR'ö..~ 

-v' I /" 
'/ .... / -( 

,,~. / 
! 

I 

It 
1/-

~~"~-'Ir 
' i-:=~ ;1 ~~ . l . c.mpt", / //: 

~, '<~ 
Planområdets läge 

Planområdets läge och omfattning 
Planområdet ligger omedelbart sydväst om 
Vilans trafikplats dvs korsningen E20 - väg 
49. Det omfattar fastigheterna Åkaren l, 2 
och 3, Turisten 3, del av Turisten 2 samt 
allmän plats. Därtill ingår mindre delar av 
Vilan 1:4 och Brunnsbomarken 17: l. 

Markägare 
Åkaren l ägs av OK ek fören, Åkaren 2 av 
FiladelfiaförsamJingen (Pingstkyrkan) i 
Skara, Åkaren 3 och Turisten 3 av Skara 
Industribyggen AB (blivande Rådhuset 
Skara AB) och Turisten 2 av Fastighets-AB 
Turisten i Mullsjö. Övrig mark inom pla
nområdet ägs av Skara kommun. 

Översiktliga planeringsöverväganden 
Det finns ingen aktuell översiktlig plan som 
påverkar förutsättningarna för denna de
taljplan. Diskussioner förs om miljöförbätt
ring av den "östra infarten" till Skara, men 
de är endast på idestadiet och berör inte 
planen annat än mycket marginellt. 

Gällande detaljplaner 
För pIanområdet och intilliggande mark 
gäller de detaljplaner som framgår av föl
jande förteckning och karta. 
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B248 Stadsplan för kv Krämaren mm, 
fastställd av länsstyrelsen den 21 
april 1975. Planens gällande delar 
omfattar endast allmän platsmark, 
och stämmer i huvudsak överens 
med den utformning områdets ga
tor och grönområden har idag. 

B295 Stadsplan för kv Åkaren och Turis
ten mm, fastställd av länsstyrelsen 
den 18 mars 1987. Planen innebär 
att Åkaren I får användas för bil
service, Åkaren 2 och 3 för kontor 
och kvarteret Turisten för hotell (se 
utdrag nästa sida). 

B295b Ändring av detaljplan för Åkaren 2, 
lagakraftvunnen den II september 
1992. Planändringen innebär att 
Åkaren 2 och 3 även får användas 
för samlingslokaler. 

i . , 
I . I . / 
II - " 
1/ -

"" I -; 

Fänninskat utdrag ur 1987 års stadsplan 

För kvarteret Turisten samt Åkaren I gäller 
fastställda tomtindelningar. De har ingen 
betydelse för planens utformning, och upp
hävs då planen vinner laga kraft. 

Bebyggelse och verksamheter 
Åkaren I innehåller OK:s bilserviceanlägg
ning. På Åkaren 2 finns Pingstkyrkan, i en 
sexkantig tvåvåningsbyggnad uppförd i 

2 

slutet av I 980-talet under benämningen 
Kunskapshuset. Åkaren 3 är obebyggd, 
men innehåller infartsväg och parkerings
platser ursprungligen avsedda för Kun
skapshuset. På Turisten 3 ligger en envå
ningsbyggnad som varit bensinstation (le, 
Shell, Bilisten) men som nu inrymmer vide
outhyrningsbutik. Omedelbart söder om 
pIanområdet ligger VIP Skara Motell, med 
infart från Skaraborgsgatan via pIanområ
det. 

Mark och vegetation mm 
Längs pIanområdets södra gräns rinner 
bäcken Drysan i ett 1-2 meter djupt dike. 
Över bäcken finns till motellet två körbara 
broar samt en gångbro. 

Marken sluttar relativt svagt mot bäcken, 
men nivåskillnaderna är totalt sett ganska 
stora. Högsta punkten, vid Pingstkyrkan, 
ligger cirka fYra meter över bäckens nivå. 
E20 ligger på en V, - 2 meter hög bank 
förbi området. 

Då Vilans trafikplats skulle bygg~s, gjordes 
1974 en grundundersökning för området 
omedelbart öster om planområdet. Enligt 
den utgörs marken övervägande av över
konsoliderad mycket fast varvig lera med 
mo- och mjälaskikt, underlagrad av fast 
lagrad sandig morän. Marken bör i sig inte 
medföra några extraordinära problem ur 
grundläggningssynpunkt. Däremot måste 
man vara uppmärksam på att planområdet 
innehåller både gammal vägmark och en f d 
bensinstationstomt. Det senare innebär bl a 
att det finns underjordiska cisterner som 
skall tas bort. Därvid kommer man att un
dersöka om marken förorenats av bensin, 
olja el liknande. 

Risk kan naturligtvis finnas för viss insta
bilitet intill Drysans djupa dike. 

Området innehåller få träd och buskar. Ett 
antal mindre, relativt nyplanterade träd 
finns i anslutning till Pingstkyrkan och dess 
infart. Några högvuxna popplar står strax 
nordväst om kyrkan. 
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Trafik 
Hela pianområdet har gemensam tillfart 
från Skaraborgsgatan, som är Skaras stora 
huvudgata i väst-östlig riktning. Från Ska
raborgsgatan finns en infart söderut till Vi
langatan, från vilken man med bil når samt
liga verksamheter i pianområdet. I väster 
leder Vilangatan till en parkeringsplats som 
betjänar Vilans idrottsområde med cam
ping, idrottsplats, fiiluftsbad, badhus, id
rottshall, ishall etc. 

Fotgängare och cyklister når området via 
Vilangatan. Cirka 250 meter väster om pla
nområdet finns en cykel tunnel under Skara
borgsgatan. 

Teknisk försörjning 
PIanområdet korsas av ett antal allmänna 
ledningar, av vilka de viktigaste framgår av 
kartan nedan. 

BETECKNINGAR 

--< 
./ \ 

\ 
\ 
\ 

Skäl for att upprätta detaljplan 

Svenska McDonald's AB har visat intresse 
för etablering i nära anslutning till Vilans 
trafikplats. Byggnadsnämnden har den Il 
augusti 1997 gett stadsarkitektkontoret i 
uppdrag att upprätta den detaljplan som 
krävs för att möjliggöra en sådan etable
ring. 

3 

Planens innebörd 

Ny restaurang 
Planen innebär att en restaurang kan byggas 
mellan VIP Skara Motell och OK Bilser
vice, omedelbart norr om Drysan. Restau
rangen avses byggas i en våning, med 
byggnadsyta på cirka 350 ml

. Huvudentren 
vänds mot väster, där även uteservering 
anordnas. Inlastning och avfallshantering 
sker mot öster. 

Den f d bensinstationsbyggnaden rivs, in
klusive gångbron över Drysan. 

Planen innehåller även byggrätt för till
byggnad av Pingstkyrkan mot söder, alter
nativt en ny fristående byggnad. Byggrätten 
inom OK:s fastighet vidgas något både mot 
norr och söder. 

Reviderade markanvändningsbestäm-
melser 
Gällande plan anger att Åkaren l (OK) en
dast får användas för bil service, Åkaren 2 
& 3 endast för kontor och samlingslokaler, 
och Turisten 3 endast för hotell. Dessa 
regler utökas i denna plan, för Åkaren l till 
bil service och handel, samt för Åkaren 2&3 
och Turisten 3 till handel, restaurang, kon
tor och samlingslokaler. 

Livsmedelshandel far endast ske på 10 ml 

per fastighet. Bestämmelsen finns även för 
övriga bensinstationer, och skall hindra att 
de utvecklas till renodlade livsmedelsbuti
ker. Skälen är att gatorna inte har tillräcklig 
kapacitet för de trafikmängder det kan leda 
till, samt att det skulle kunna ge en olämp
lig butiksstruktur. En livsmedelsbutik i 
detta läge skulle vara relativt svårtillgänglig 
för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. 

Behov av ändrad gatuutformning 
Nuvarande gatuutforrnning har brister, både 
funktionellt och estetiskt. I en gatukorsning 
bör huvudströmmen ledas rakt fram, vilket 
inte är fallet i trevägskorsningen på Vi
langatan. Nuvarande utformning skapar 
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onödig osäkerhet hos trafikanterna och för
sämrar korsningens kapacitet. 

Estetiskt ger Vilangatan ett provisoriskt 
intryck. Den är en rest av Skaraborgsgatans 
tidigare sträckning som gick mellan kvarte
ren Åkaren och Turisten, fram till en fYr
vägskorsning med E20 (tidigare riksväg 6 
resp. E3). Detta framgår fortfarande alltför 
tydligt av gatans utformning. Den är fram
för allt mot väster alldeles för bred i förhål
lande till de numera små trafikmängderna. 

Tillfart till gatuköket 
Planen innebär att infarten från Skara
borgsgatan byggs om. Trafiken till McDo
nald ' s betraktas som överordnad övriga 
trafikströmmar, vilket skall avspeglas i ga
tornas sträckning. Den nya infarten byggs i 
jämn båge från Skaraborgsgatan, förbi bron 
till motellet och vidare längs restaurangens 
södra sida. Den övergår till enkelriktad 
tvåfaltig slinga runt gatuköket, passerar 
parkeringsplatserna och ansluter till infarts
vägen igen. Rundkörningen är en följd av 
ett tänkt drivein-system där man lämnar 
beställning på restaurangens södra sida, för 
att därefter köra runt och hämta beställ
ningen på dess norra. Alternativt kan man 
naturligtvis parkera i någon av parkerings
fickorna för att besöka restaurangen på 
traditionellt sätt . Även bussar kan köra i 
slingan runt restaurangen, men med risk för 
viss väntetid på grund av köbildning i det 
begränsade utrymmet. Detta bör studeras 
närmare vid detalj projekteringen. 

Den illustrationsplan som tilhör planen är 
en principskiss vars detaljutformning inte 
styrs av detaljplanen. Vid projekteringen 
kan sådana avvikelser från skissen göras 
som ligger inom de ramar plankartan och 
bestämmelserna ger. 

Tillfart till motellet 
Tillfarten till motellet sker direkt från ovan
nämnda infartsväg. Omedelbart innan man 
kommer fram till restaurangen, svänger 
man höger via bron in mot motellet. Detta 
ger en både enklare och snyggare infart än 
idag. Från motellet kan man köra tillbaka 
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samma väg, men också köra ut via den öst
ra bron varvid man kommer in på slingan 
runt restaurangen. Det senare är särskilt 
viktigt för större fordon som inte har till
räckligt utrymme för att vända vid motellet. 
Som nämns ovan kan bussarna få acceptera 
viss väntetid på grund av köbildning 

Tillfart till OK:s bilserviceanläggning 
Infarten till bil serviceanläggningen ändras 
något i och med att trevägskorsningen 
byggs om. Dessutom förskjuts den gemen
samma infarten till OK & Pingstkyrkan cir
ka tio meter mot norr. Infartsvägen förut
sättes ägas av OK med infartsservitut för 
Pingstkyrkan. I praktiken kan tillfarten fim
gera ungefar på samma sätt som i dag. För 
denna lösning kommer separat avtal att 
tecknas, se genomförandebeskrivningen. 

Tillfart till och parkering vid Pingstkyr
kan 
Som nämns i stycket ovan förskjuts infarten 
till Åkaren 2 (pingstkyrkan) cirka tio meter 
mot OK-fastigheten. Infartsvägens västra 
del förutsättes ägas av OK med infartsservi
tut för Pingstkyrkan. Samtliga nuvarande p
platser på Åkaren 3 tas bort, vilket kom
penseras med nya p-platser på Åkaren 2 
samt med att del av Åkaren 3 tillförs Åka
ren 2. Även för detta kommer separat avtal 
att tecknas, se genomförandebeskrivningen. 

Ombyggnad av Vilan gatan västerut 
Planen innebär att cirka 75 meter av Vi
langatans västra del byggs om. Gatan rar 
annan karaktär genom att den blir smalare 
och får en krökt sträckning. På sikt bör 
även gatans fortsättning västerut byggas 
om men det ingår inte i denna detaljplan 

Reservparkering 
P-området (parkeringsområdet) norr om 
Vilangatan iordningställs endast om och när 
det visar sig att behov finns. Kanske behövs 
ytterligare p-platser till motellet eller re
staurangen, kanske en uppställningsyta för 
husvagnsekipage som väntar på att komma 
in till Skara Camping. Eventuellt behövs re
servparkering för publikdragande arrange
mang på Vilan-området. 

BESKRIVN.DOC 



Gång- och cykeltrafik, busstrafik 
Fotgängare och cyklister förutsättes liksom 
idag komma till området från Vilangatan i 
väster. Närmaste busshållplats finns i an
slutning till cykeltunneln cirka 250 meter 
väster om pianområdet. 

Grönområden och planteringar 
Hela området är i behov av miljöförbätt
ring, framför allt i form av träd- och busk
planteringar. Som nämns ovan har kommu
nen för avsikt att efter hand genomföra 
miljöförbättringsåtgärder inom den allmän
na plats marken. 

Fastighetsregleringar 
Planen förutsätter omfattande fastighetsreg-

5 

Planens miljökonsekvenser 

Planen alstrar trafik till området, men de 
verksamheter som finns påverkas knappast 
negativt därav. Området är mycket lättill
gängligt från huwdvägnätet. Motellets ut
hyrningsrum är vända mot söder dvs bort 
från restaurangtrafiken. Även Pingstkyrkan 
ligger relativt långt från restaurangen och 
dess körvägar. Bostäder eller annan stör
ningskänslig verksamhet finns inte i närhe
ten. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 25 augusti 
1997. 

~::g~~m preciseras i genomförandebe- ---1ll . .JJ.- 22-~\-Cr"-=.,,,~ (f j; j ~" 
Teknisk försörjning ~ . ~rl\ t0l~ 

Osten Ande sson Erik Westlin 
l. Vatten och avlopp 
Befintliga ledningar förutsättes kunna ligga 
kvar, och säkerställs i planen med u
områden (ledningsområden). Ett undantag 
utgör dagvattenledningen från nuvarande p
plats och infart på Åkaren 3. Denna ledning 
måste sannolikt läggas om då nya p-platser 
byggs. 

2. El 
Inom den föreslagna restaurangfastigheten 
ligger ett antal lågspänningskablar varav 
några måste flyttas som följd av byggnatio
nen. 

3. Tele 
Genom den södra delen av Åkaren 3 löper 
en telekabel, som sannolikt behöver läggas 
om som följd av de schaktningsarbeten som 
krävs för att anlägga p-platser vid reatu
rangen. Samordning förutsättes ske med 
flyttningen av ovannämnda elkablar. 

En slutlig bedömning av erforderliga led
ningsombyggnader får göras i samband med 
detalj projekteringen. 

stadsarkitekt planarkitekt 
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ANTAGEN AV BYGGNADSNAi'1NDEN 
DEN 1 S SEPTH-IBER 1997 
LAGA IIRAFT DEN 14 OKTOBER 1997 

6 B348 
Detaljplan rör 

Delar av kvarteren Åkaren och Turisten 
i Skara tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planens huvudsyfte är att ge Svenska 
McDonald's AB möjlighet att bygga re
staurang i området. 

Planarbetet 

Ä ven om etableringen i sig är av stort 
allmänt intresse, är de ändringar som de
taljplanen innehåller av begränsad bety
delse. Dess gatu- och ledningsombygg
nader, ändrade gränser och byggrätter be
döms sakna intresse för en bredare all
mänhet. Planen kommer därför att hanteras 
med enkelt förfarande enligt PBL 5:28 
vilket innebär att den inte ställs ut, utan 
skickas direkt till dem som kan vara be
rörda. Ambitionen är att planen antas av 
byggnadsnämnden den 15 september 1997. 

Genomförandebeskrivning, avtal 
och genomförandetid 

Genomförandebeskrivningen är ett hand
lingsprogram som saknar juridiskt bin
dande verkan. Den behöver följas upp av 
preciserade avtal med berörda parter. Dessa 
avtal kan avvika från genomförande be
skrivningen om parterna är överens därom 
och om planens huvudsyften inte mot
verkas. 

Avtal om erforderliga markköp och 
markbyten har undertecknats av ägaren till 
Turisten 2. Erforderliga avtal om ansvars
och kostnadsfördelning förutsättes före 
planens antagande tecknas med ägama till 
Äkaren 1, Akaren 2 samt ny ägare till 
Åkaren 3. 

Genomförandetiden, som regleras i be
stämmelserna, är fem år från den dag 
planen vunnit laga kraft. 

Ansvars- & kostnadsfördelning 

Skara kommun har genom Skara Industri
byggen AB (blivande Rådhuset Skara AB) 
huvudansvaret för planens genomförande, 
vilket innebär att man vidtar och bekostar 
de åtgärder som krävs för att fastigheten 
Åkaren 3 skall bli "byggklar" . I detta ingår 
ombyggnad av gator inom den mark som 
utgör allmän plats, upprättande av detalj
plan och eventuell marksanering vid befint
liga markcistemer. Rivning av befintlig 
byggnad och omläggningar av ledningar & 
kablar ingår inte. 

Att iordningställa p-platser inom med P 
betecknat område ingår inte i kommunens 
eller Skara Industribyggen AB:s ansvar. 
Marken utgör reserv för att täcka eventuellt 
behov i framtiden. 

Följande förutsättes bekostas av ägaren till 
Åkaren 3: 
1. Ny tillfart till Åkaren 1 och 2, inklusive 

flyttning av gatubelysning. 
• o 

2. Atta nya p-platser på Akaren 2. 
3. Eventuell omläggning av dagvatten

ledning från Åkaren 2. 
4. Erforderliga ombyggnader av ledningar, 

kablar och gatubelysning inom kvar
tersmark. 

5. Erforderlig fastighetsbildning. 

Fastighetsregleringar mm 

Planen förutsätter följande fastighetsbild
ningsåtgärder: 
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1. Åkaren 3 tillförs mark genom fastig
hetsreglering från del av Turisten 3, del 
av Turisten 2 samt delar av Vilan 1:2 
och 1:4. 

2. Åkaren 1 utökas söderut med den mark 
omedelbart söder om fastigheten som 
betecknas y eller uy på plankartan. 
Fastighetens västra gräns justeras. 

3. Del av Åkaren 3 tillförs Åkaren 2. 
4. Resterande del av Turisten 3 tillförs 

Turisten 2, varvid Turisten 3 utplånas. 
5. Små delar av Vilan 1:4 och Brunns

bomarken 17: 1 tillförs Turisten 2. 
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Rätt till utfart skall med servitut säker
ställas för: 
1. Åkaren 2 över Åkaren 1, inom med y 

betecknat område. 
2. Turisten 2 via den västra bron över den 

nya Åkaren 3, inom med y betecknat 
område. 

3. Turisten 2 via den östra bron över den 
nya Åkaren 3, ej lägesbestärnt. 

Tomtindelningar 

Planen innebär att gällande tomtindelningar 
för kvarteren Åkaren och Turisten upphävs 
inom plan området. 
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Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 25 augusti 
1997. 
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Osten Andersson Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 
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