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PLANKARTA 

DET ALJPLAN FÖR 
•• 

SODRA DELEN A V KV ARTERET KRAMAREN 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

UPPRÄ TT AD DEN 7 JANUARI 2008 

ÖSTEN ANDERSSON 
STADSARKITEKT 

Planbes t ämmelser 

ERIK WESTLIN 
PLANARKITEKT 

Fö jande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller 
bestämmelsen inom hela plan området. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

- -- Linje r itad 3 mm utanför planområdets gräns. 

MARKANV ÄNDNING 

Allmän plats 

Användningsgräns. 
Egenskapsgräns. 

I HUVUD~A T A I Trafik mellan stadsdelar. 

I LOKAL~A D Lokaltrafik. 

I SKYDD I Skydd mot störning. 

Kyartersmark 

I B -~ Bostäder. 

I HK 1 I Handel, restaurang, kontor, samlingslokaler. 

UTFORMNING A V ALLMÄNNA PLATSER. 

+000.0 Föreskriven hö jd över nollplanet. 

UTNYTT JANDEGRAD 

~
-----~ e 20 
------ Största byggnadsarea i procent av fastighets area. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

C- -SJ ............ .. .... . ..... . ..... ................ ..... ....... .. ... ..... . .... .. . ... . ...... . . ... ...... . . . .. ------
Marken får inte bebyggas . 

Marken får endast bebyggas med uthus och garage. 

Marken skall anordnas som planterat skyddsområde och får inte användas 
för upplag, parkering, körytor eller liknande. 

Marken skall vara tillgänglig för allmänna under jordiska ledningar. 

Marken skall vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik till och 
från Krämaren 21. 

MARKENS ANORDNANDE 

~D---e--~q Körbar ut fart får inte finnas. Förbudet gäller inte cykel- och moped trafik. 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Huvudbyggnad skall placeras intill förgårdsmarken samt minst 4.5 meter från fastighetsgräns . 
Uthus eller annan gårdsbyggnad får placeras intill en meter från gräns mot grannfastighet oavsett 

om den utförs fristående eller sammanbyggd med huvudbyggnad. Garage skall placeras minst 
6.0 meter från gata. 

Huvudbyggnad får inte uppföras till högre byggnadshö jd än 4.0 meter. Uthus eller annan gårds
byggnad får inte uppföras till högre byggnadshöjd än 3.0 meter. 

Huvudbyggnads tak skall ges en lutning av minst 18 och högst 27 grader mot horisontalplanet. 

ADMINIS TRA TIV A BES T ÄMMELSER 

Genomförandetiden slutar 5 år från den dag planen vunnit laga kraft . 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digitala primärkarta i skala 1:1000 
Utdrag ur gällande detaljplan ingår i planbeskrivningen. 

ILLUSTRA TIONER (exempel på utformning) 

.2 
0000 m 

II lu s tr ations linje. 

Tomtstorlek. 

Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 17 mars 2008 
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Detaljplan för 

Antagen av sarnhäIlsbyggnadsnämnden 
den 17 mars 2008 
Laga kraft den 28 april 2008 

Södra delen av kvarteret Krämaren 
i Skara tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlin ar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en 
plankarta med bestämmelser samt en genom få
randebeskrivning. Till planen hör en bullerbe
räkning samt en fastighetsfårteckning. 

SammanfaHnin 

Planen ersätter en tidigare plan som innehöll 
åtta nya småhuslomter. Den nu aktuella planen 
innebär i korthet fåljande: 
l. Nuvarande infartsväg från Hagaborgsvägen 

ligger kvar, och byggs om till lokalgata 
med separat cykelväg. 

2. Inte bara Knallevägen utan även Krämare
vägen ansluts till lokalgatan. 

3. Tre relativt stora tomter får enbostadshus 
skapas intill gatan. 

4. Ett cirka 2000 m' stort område reserveras 
får parkering. Parkeringen tillhör det han
delsområde som ligger öster om planområ
det och nås inte från lokalgatan. 

5. Krämaren 7, 9 och 10 får utökas något mot 
sydost. 

Planerin sförufsäHnin ar 

Planområdet ligger i östra delen av Skara. Det 
omfattar del av fastigheten Domprostegården 

2:1, tomterna Krämaren 7, 9, 10 och 26 samt 
en mindre del av Krämaren 32. 

Markägare 
Småhusfastigheterna är i privat ägo, och G&K 
Blanks fastigheter AB äger Krämaren 32. 
Domprostegården 2: l ägs av Skara kommun. 

Översiktliga planeringsöverväganden 
Det finns ingen översiktlig plan som påverkar 
fårutsättningarna får denna detaljplan. 

Gällande detaljplaner 
För så gott som hela planområdet gäller De
taljplan för del av Krämaren 32 som vann laga 
kraft 18 april 2000 (kopia av plankartan finns 
på sida 5). För omgivningen gäller de detalj
planer som framgår av kartan och fårteckning
en nedan . 

;/ 

.~ , ' "~\~ .. , .:J;<::'.,~ 
\ '3&2 ·' '-'<>' ",,' 

~~~~@~\~,·>~~:~it~~/ 

Gällande detaljplaner 

Inom planområdet: 
363 Detaljplan fdr del av Krämaren 32, laga

kraftvunnen 18/4 2000. 
362 Detaljplan fdr Krämaren 21 och 32 (Jula 

Postorder och Mariann Grammofon), laga
kraftvunnen 4/4 2000. 

Utanför planområdet: 
236 Stadsplan fdr del av stadsäga 945 mm, fast

ställd 24/4 1972. 
248 Stadsplan fdr kvarteret Krämaren mm. fast

ställd 21/4 1975. 
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271 Stadsplan för kvarteret Krämaren mm, fast
ställd 13/2 1980. 

327 Detaljplan för småhustomt vid Krämarevä
gen, lagakraftvunnen 1516 1992. 

Enligt plan 363 skulle kvalteret Krämaren 
kompletteras med ytterl igare åtta småhusfas
tigheter. Krämarevägen och Knallevägen skul
le enligt samma plan förlängas mot sydost och 
sammanbindas med en ny, tvärgående gata. 

Nuvarande markanvändning 
De fyra småhustomterna är bebyggda, i övrigt 
är planområdet obebyggt. Genom området går 
den tidigare infartSvägen från Hagaborgsvägen 
mot Julahuset. Söder om infartsvägen ligger en 
asfalterad parkeringsyta som i stort sett inte 
används alls. Några enstaka mindre träd finns, 
i övrigt utgörs marken av gräsytor. 

Större delen av planområdet avsattes 1967 som 
parkering för utställningen West-Expo. Ut
rymmet var överdimensionerat, och endast en 
mindre del iordningställdes för parkering. 

Topografi och grundIörhållanden 
Nivåskillnaden inom planområdet är cirka fem 
meter, och marken sluttar mot söder. 

Någon särskild geoteknisk undersökning har 
inte gjorts, men marken bedöms inte ge några 
extraordinära grundläggningsproblem . Innan 
Vilans trafikplats byggdes 1974 gjordes en 
grundundersökn ing som ger viss vägledning 
om markförhållandena. Enligt den utgörs mar
ken huvudsak ligen av överkonsoliderad myck
et fast varvig lera med mo- och mjälaskikt, un
derlagrad av fast lagrad sandig morän. 

Trafik 
Den tidigare infartsvägen är sedan några år 
spärrad för biltrafik till Julahuset, som numera 
nås från en cirku lationsplats på Skaraborgsga
tan. Fotgängare och cyklister använder den 
emellertid fortfarande för att nå Julahuset. Den 
används också som infart från Hagaborgsvä
gen till Knallevägen. 

Skaraborgsgatan och Hagaborgsvägen trafike
ras av cirka 7.400 respektive 3.100 fordon per 
årsmedeldygn (2002). 

Teknisk Iörsörjning 
I Knallevägen och dess förlängning ligger en 
huvudledning för vatten. Spillvattenledningar 

2 

finns i både Knallevägen och Krämarevägen 
med fall (lutning) mot norr. En fjärrvännekul
vert och optokabel har ganska nyligen byggts i 
den sträckning som gatan skulle haft enligt 
gällande detaljplan. 

Skäl för aH öra detal" lan 

Det finns två skäl att göra en ny detaljplan. 
I. Sedan gällande plan upprättades har efter

frågan på större småhustomter ökat. De 8 
planerade tomterna upplevs för små. Dess
utom skulle särskilda bullerskyddande åt
gärder krävts för att kunna bebygga några 
av dem. 

2. Utveckl ingen för Julahuset har varit så po
sitiv att behovet av parkeringsplatser vux
it. Under 2007 införlivades byggnaden på 
Krämaren 32 med handelsområdet vilket 
ytterligare förväntas öka behovet av par
keringsplatser. 

Jula Postorder har, via de fastighetsbolag som 
är knutna till företaget, vid några tillfallen 
framfört önskemål att få köpa delar av Dom
prostegården 2: I. BI a har man undersökt möj
ligheterna att uppföra ett handelshus i kvarte
rets sydvästra del. Dessa planer blev inaktuella 
i och med köpet av Krämaren 32, och fö retaget 
är nu främst intresserat av att säkerställa mark 
för att tillgodose det parkeringsbehov som 
hande lns fortsatta utveckling tros leda t il l. 

G&K Blanks Fastigheter AB har i november 
2007 skrift ligen begärt att få köpa kvarters
mark i kvarteret Krämaren. Under hand har 
man framfört att det tidigare upprättade plan
förslaget bör antas, så att man får möjlighet att 
relativt snart anlägga de p-platser som ingår i 
planförslaget. 

Planens innebörd 

Småhustomterna 
Planen innehåller tre nya småhustomter ome
delbart söder om den f d infartsvägen. 
Byggrätten är densamma som på nuvarande 
småhustomter, bortsett från att exploaterings
graden är något lägre räknat i procent av fas
tigheternas area. Det är en logisk följd av att 
fastigheterna blir betydligt större än de nuva
rande. 
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Tomterna får endast användas som bostadsfas
tigheter. 

Befintliga spi llvattenledningar ligger relativt 
grunt varför den som vill bygga källare kan 
behöva pumpa upp avloppsvattnet till rätt nivå. 

Marken mellan infartsgatan och de nuvarande 
fastigheterna Krämaren 7, 9 och 10 får överfö
ras till dessa fastigheter. Läs mer i genomfö
randebeskrivningen . 

Friområden 
Mellan Hagaborgsvägen/Skaraborgsgatan och 
bostäderna finns ett område som betecknas 
SKYDD. Området är huvudsakligen ett 
skyddsområde som inte är avsett att användas 
som park. Dess skötsel anpassas till detta vil
ket sannolikt innebär att det kommer att utgö
ras av ängsmark med enstaka träd. 

Besöksparkering 
Planen innehåller ett område betecknat HK, 
med utrymme för cirka 55 bilplatser. Området 
får inte bebyggas. Marken ska kunna användas 
som parkering för Krämaren 21 och 32. 

Kring parkeringsplatserna finns ett minst 15 m 
brett område som inte får bebyggas med bo
stadshus. Ett fem meter brett område intill den 
angränsande småhustomten, betecknat n, ska 
dessutom utgöra planterat skyddsområde. 

Parkeringsområdet nås endast från cirkula
tionsplatsen i öster. Jn- och utfart för biltrafik 
mot bostadsgatan tillåts inte eftersom det skul
le ge oacceptabla störningar och olycksrisker i 
bostadsm iljön. 

Biltrafik 
Den nuvarande infartsvägen från Hagaborgs
vägen kommer att I igga kvar som idag, men 
byggas om till den standard som gäller för 
kommunens gator. 

Gång- och cykeltrafik 
Fotgängare och cyklister når liksom idag Jula
huset från cykelvägar väster om Hagaborgsvä
gen. Nyligen byggdes en gångväg som förbin
der Julahuset med områdena söder om Skara
borgsgatan, med ett övergångsställe omedel
bart väster om cirkulationsplatsen. Gång- och 
cykeltrafiken till Julahuset kommer sanno likt 
att öka ytterligare. 

, 
j 

För att förbättra säkerheten innehåller planen 
ett övergångsställe på Hagaborgsvägen. Nivå
förhållandena är sådana att övergångsstället 
måste byggas söder om lokalgatans anslutning 
till Hagaborgsvägen vilket bidrar till att det 
krävs en separat cykelbana längs lokalgatan. 

Cykelbanan kan utfonnas på olika sätt. Enklast 
är en målad vit linje men den kan också skiljas 
från körbanan med längsgående kantstöd i be
tong eller asfalt, helst höjas några centimeter i 
förhållande till körbanan. Den exakta utform
ningen regleras inte av detaljplanen. 

Rätten till gång- och cykeltrafik över Kräma
ren 32 till Krämaren 21 (Julahuset) säkerställs 
med en bestämmelse som betecknas y på plan
kartan. 

Teknisk försörjning 
För att genomföra planen måste cirka 100 me
ter fjärrvännekulvert ersättas aven ny längs 
gatan. Även optokabeln måste flyttas eller er
sättas. 

Sophantering 
Planen medför inga nämnvärda problem för 
sophämtningen, tvärtom. I och med att både 
Knallevägen och Krämarevägen ansluts till 
den nya lokalgatan underlättas körningen vid 
sophämtning. 

Trafikbuller 
Planområdet är utsatt för visst trafikbuller, 
främst från Skaraborgsgatan men även från 
Hagaborgsvägen. Den bullerberäkning som bi
fogas detaljplanen visar emellertid att gräns
värdet 55 dBA utomhus underskrids med god 
marginal. 

Mirö- och hölsokonsekvenser 

Sedan juli 2004 gäller bestämmelser i PBL 
5:18 om miljöbedömning av detaljplaner. En 
plan skall genomgå miljöbedömning om ge
nomförandet kan antas medföra sådan bety
dande miljöpåverkan som avses i Miljöbalken 
6: II. Syftet är att integrera miljöaspekter i pla
nen så att en hållbar utveckling främjas. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att 
planen inte medför betydande miljöpåverkan i 
miljöbalkens mening varför särskild miljöbe-
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dömning inte behövs. Istället kommenteras föl
jande tänkbara miljö- och hälsokonsekvenser. 
I. Beträffande passagen över Hagaborgsvä

gen, se ovan. 
2. Parkeringen skulle kunna ge vissa stör

ningar för de intilliggande småhustomter
na. Risken reduceras emellertid avsevärt 
av att parkeringen omges av ett 5 meter 
brett planterat skyddsområde. Vidare 
kommer avståndet från p-platserna till 
närmaste bostadshus inte att understiga 15 
meter. Slutligen kommer tillfart till parker
ingen endast att ske från öster. 

Underskrift 

4 

Q.....>--4"'_eA~IIJ.':IiiL 
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 
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Detaljplan för 

7 
Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 
den 17 mars 2008 
Laga kratt den 18 april 2008 

Södra delen av kvarteret Krämaren 
i Skara tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens s fte 

Planen har fåljande två syften: 
l. Skapa tre nya småhustomter 
2. Skapa ett parkeringsområde i södra delen 

av kvarteret Krämaren. 

Planförfarande 

Planen bedöms vara av begränsad betydelse 
och sakna intresse för en bredare allmänhet. 
Den kommer därför att hanteras med enkelt 
förfarande enligt plan- och bygg lagen 5 kap 28 
§. Det innebär att den under minst två veckor 
sänds på remiss direkt till berörda fastighets
ägare och andra som kan vara berörda av pla
nen. 

Ambitionen är att planen antas av samhälls
byggnadsnämnden den 18 februari 2008. 

Genomförandefid 

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

Ansvarsfördelnin 

Skara kommun har huvudansvaret för att 
genomföra planen dvs bygga och sköta gata 
och grönområden . Skara Energi AB ansvarar 
för ledningar för vatten, avlopp, el och fjärr
vänne. 

Kostnaderna för ny fjärrvärmeku lvert (ca 
300.000:- kronor) och optokabel (ca 10-
15.000:- kronor) belastar inte Skara Energi AB 
utan tas från intäkterna från tomtförsäljningen. 
Detta är naturligtvis en tung ekonomisk be
lastning för projektet. 

1 denna summa ingår inte borttagning av den 
nuvarande kulverten. De nya fastighetsägarna 
ansvarar själva för att ta bort den vilket lämp
ligen sker i samband med schaktning för 
husens grundläggning. 

Fasfi hefsbildnin mm 

Planen förutsätter att tre småhusfastigheter bil 
das. Tomterna upplåts med äganderätt och för
delas genom kommunens tomtkö. 

Planen innebär också att fastigheterna Kräma
ren 7, 9 och lOkan utökas med respektive ca 
85, 190 och 530 m2 J den sistnämnda siffran 
ingår att del av vändplanen på Krämarevägen 
överförs till Krämaren 7. 

Att utöka fastigheterna leder till kostnader för 
fastighetsreglering, va-avgift, markköp och 
markarbeten. För att kunna genomföra en fas
tighetsreglering krävs ett avtal mellan kommu
nen och markägarna om kostnader och kost
nadsfördelning. Om det inte går att komma 
överens kommer marken att ligga kvar i kom
munens ägo. Kommunen kommer inte att 
tvinga någon av de berörda fastighetsägama att 
utöka sin tomt. 

Den med HK, betecknade marken upplåts som 
parkering för handelsområdet öster om plan
området. 

Gafu- och kvartersnamn 

De nya fastigheterna fåreslås tillhöra kvarteret 
Krämaren med adresserna Krämarevägen 15, 
17 respektive 19. 

Underskrift 

D'"Upl,o,o '";.~dG~ 

~e~on Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 
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