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Företedd hos "Im i Skara ilen :z,~ 9 

Stadsplanebestämmelser 

tillhörande 

förslag till 

I. I 

ändrad och utvidgad stadsplan för område 

i Skara omfattande ny infart från öster. 

upprättat den 22 augusti 1952 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg. 

§ l. 

STADSPLANEOMRÄDETS ANVÄNDNING. 

Mom. l. Byggnad skvart er. 

'J. 

l I' I 

Med J betecknat område får användas endast för industri

ändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas o

lägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och 

trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning, 

som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom 

området. 

Mom. 2. Trafikområden. 

Med Tj betecknat område får användas endast för järn

vägstrafik och därmed samhörigt ändamål. 

§ 2. 

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS. 
", 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. 
SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅ DEN FÖR ALLMÄN 

TRAFIK. 

Med z betecknad del av järnvägsområde skall hållas till

gäng lig för allmän gatutrafik. 

§ 4. 

DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS. 

Av tomt, som omfattar med J betecknat område, får högst 

en tredjedel bebyggas. 
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§ 5. 

VÅNINGSANTAL. 

Där v~ningsantal ej ~innes angivet, ~~r byggnad upp~öras 

med det antal v~ningar, som bestämmelserna ang~ende bygg

nads höjd möjliggöra. Dock ~~r vindsinredning icke ~öre

komma ovan 8t~ plan beläget p~ den ~ör byggnaden till~tna 

största höjden. 

§ 6. 

BYGGNADS HÖJD. 

Å med si~~ra i romb betecknat område ~~r byggnad upp~öras 

till högst den höjd i meter, som si~fran angiver. Inom 

med J betecknat omr~de m~ dock ~ör särskilt ~all kunna 

medgivas den större höjd, som p~visas vara er~orderlig 

och som med hänsyn till sundhet och brandsäkerhet .amt 

i övrigt ur allmän synpunkt prövas lämplig. 

§ 7. 
TAKLUTNING. 

Tak ~~ r givas en lutning mot horisontalplanet av högst 

30
0
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§ 8. 

BYGGNADS MATERIAL. 

1. med J betecknat omr~de skola byggnads ytterväggar ut

~öras brandsäkert. 

§ 9. 
ANORDNANDE AV STÄNGSEL. 

I kvarters- eller a nnan omr~desgräns, som betecknats 

med streckad linje, skall med hänsyn till tra~iksäker

heten fastigheten förses med stängsel vari ej ~~r an

ordnas öppning, som medg iver ut~Qrt eller annan utg~ng 

mot gata eller allmän plats. 
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-Beskrivning 

över 

förslag till 

F örefe(1d hos slf", J ;s'~.,. Ckri~~ 9 ~ ft fl 6 

, -

ändrad och utvidgad stadsplan för omräde 

i Skara omfattande ny infart frän öster, m.m. 

Gällande stadsplan inom omrädet ingär i stadsplan, som fastställts 

mr Kungl. Maj:t den 30 april 1926. 

Ändringsförslaget avser att i stadsplan fixera läget av den nya 

infart frän öster, som förutsatts i den av 

stadsfullmäktige år 1951 antagna 1949 års tra

fikledsplan för Skara. 

Utvidgningen 

Gatusträckningen 

Gatusektionerna 

Den del av infarten, som medtagits i stadspla

neförslaget, sträcker sig från en underfart un

der MariestadSjärnvägen öster om övre Viktoria

sjön i en båge mot sydväst utmed östra k a nten 

av Teglagärdet, skär Axvallagatan cirka 120 m 

öster om dess korsning med nämnda järnväg, och 

böjer sedan av mot väster för att mynna i 

Skaraborgsgatahs östra mynning, samt delar där

vid kvarteret Stjärnan i två delar. 

består av den del av infarten, som ligger öster 

om nuvanande stadsplanegräns, samt av det tidi

gare icke stadsplanelagda område, som kommer 

att ligga mellan infarten och järnvägen, och 

vilket föreslagits till industriområde. 

har givits det läge och de kurvradier, som 

utarbetats i samräd med Kungl. Väg- och Vatten

byggnadsstyrelsen och vilka framgå av bifogade 

stakningsplan med 

(Bil. A och B). 

V II 

tillhörande längdsektion. 

V 
ha inritats å bil. A, varav framgår, att gatan 

från järnvägsundergången till en punkt söder 

om Axvallagatan har utformats med två stycken 



. . 

6-meters körbanor, skilda aven l-meters skilje

remsa och med en gångbana av 1,75 meters bredd på 

vardera sidan. 

Väster om nämnda punkt utg öres gatan av 9 meters 

körbana jämte två stycken gångbanor av 2,25 me

ters bredd. 

I förslaget har på ömse sidor om gatan angivits 

e~ cirka 5 meter bred remsa allmän plats, park, 

i vilken ingår erforderliga slänter och bankar. 

Förbud mot utfart har angivits från järnvägsunder

gången till Axvallagatan på infartens västra sida 

och från järnvägsundergången till en punkt cirka 

150 meter norr om Axvallaga tan på infartens östra 

sida. Skiljeremsan mellan körbanorna avses dock 

icke genombrytas för svängande trafik mer än på 

ett ställe, icke beläget närmare järnvägsunder

gången än som illustrerats på stadsplanekartan. 

För att få fri sikt vid utsläppen från tomterna 

öster om infarten avses att i erforderlig utsträck. 

ning schakta ned den .kulle varå utsläppen skulle 

tillåtas. 

Förslagets begräns- Medel för infartens byggande står till förfogande 

ning. endast under förutsättning, att arbetet kan påbör

jas innevarande år. 

För att icke få av infarten ej föranledda frågor 

indragna i detta stadsplaneärende och därmed för

dröja dess behandling, har förslaget begränsats 

att omfatta endast själva infarten och det helt 

nya kvarteret öster därom. 

Förslag till ändring av stadsplan för mot infar

ten gränsande kvarter är under utarbetande, var

vid stadsplanen för ifrågavarande kvarter skall 

ställas i överensstämmelse med gällande lagstift

~q. 
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Nämnda stadsplaneförslag kommer att i princip ut

formas, 80m framgår av stadsplaneskissen, bil C. 

Skara/~e~2 ugusti 1952 • 

~:!::k~ enberg 

Tillhör KungL Maj'ts beslut 
den /2. tJ rt.UL.(4 19 J 'S 

Stockholm i Kommunikationsdepartementet 
Ex officio: 

~~r,\ 
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Företedd hos stim i Skara denc\?-619 

TILLAGG TI LL BESKRIVNING 

över förslag till ändrad 

och utvidgad stadsplan för 

område i Skara omfattande 

ny infart från öster m.m. 

upprättat den 22 augusti 1952. 

Förslaget har i enlighet med hygg nadsnämndens beslut § 175 i 

protokollet den 10 september 1952 ändrats så, att ett hak i 

den stadsplanelinje, som dragits över Västgöta Äggexport

förenings fastighet (områdesgränsen mellan den nya infarten 

och blivande tomt y, uträtats i enlighet med drätselkammarens 

yrkande, vilken ändring föreningen skriftligen godkänt. 

Vidare har förslaget med anledning av yttrande från Kung l. 

Väg- och Vattenbygg nadsstyrelsen den 17 september 1952 i en

lighet med bygg nadsnämndens beslut de n 24 september 1952 

§ 179 i protokollet ändrats så att g rönremsan öster om inf ar-
i södjlr 

t en, från AxvallagatanTnorrut t iII d en punkt där utfart sför-

budet föreslagits börja, breddats till 13 meter för att möj

liggöra att en lokalgata där anlägg es såvida detta framdeles 

skulle visa sig erforderligt. 

Skara den ~~~mber 1952. 

_ ~~t~~ . 
stadsarkitekt 

Den i beskrivningen av den 22 augusti 1952 omnämnda, såsom 

bil. C betecknade stadsplaneskissen, avseende ändring och ut

vidgning av stadsplanen omkring ny infart från öster, har den

na dag reViderats, så att området söder om den i stadsplane

förslaget upptagna delen av Skaraborgsgatan angivits såsom 

område för handelsändamål. 

Tillhör Kunglo MIIJ:IB beslut 

den .(. ~ tt.t.L41 19 r,J 
Slockholm-j Kommunikolion,departemenlel 

~~ 
1:enberg 

stadsarki tekt 
0-


