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Omfa-t; tning. 

Gällande 
stadsplan. 

Motivering. 

Förelcdd hos "im i Skara den .eJ, If 19& § St> 

B E S K R I V N I N G 
;te~ 

KOMMUNIK.-DEP:T. 
Inkod. 4 DEC, 1954 Iln!'; y57 

över förslag till ändrad 

stadsplan för kvarteret 

Tullen m. m. 

i Skara . 

Stadsplaneförslaget omfattar nuvarande kvarteret Tullen 
samt kringliggande gator. 

Gällande stads~)lan, vari kvarteret Tullen ingår, har f ast
ställts av Kungl. Maj :t den 30 april 1926. 

DE l av Skaraborgsgatan söder om kv. Tullen ingå r i stads
plan för ny infart från öster , fastställd av Kungl. Maj :t 
den 20 mars 1953. 

Del av Tullportagatan ingår i stadsplan f ör kvarteret 
Venus, f a st ställd av Kungl. Ma j:t den 10 februari 1939 och 
ändring däri, f a stställd av Kungl. Maj :t den 22 augusti 
1952. 
~ 

Förevarande stadsplaneförslag ingår som de l i ett pågående 
arbete med revision av st adsplanen för stadens centrala 
delar , föranlett av den av länsstyrelsen och Kungl . Bygg
nadsstyrelsen vid flera tillfällen understrukna angelägen
heten av a_tt gällande , till största delen på 1874 års bygg
nadsstadga baserade stadsplan ersättes med tidsenliga stads
pl aner i enlighet med fordringarna i 1931 års stadsplanelag 
och byggnadsstadga och den byggnadslag och byggnadsstadga 
av 1947, som ersatt desamma. 

Dem r edan påbörjade sanerin~en av stadens cent rala delar har 
också aktualiserat kravet pa stadsplaner, s om medgiva ett 
effektivt utnyttjande av centralt belägen mark utan att de 
i bostadssociala utredningens betänkande 1947 angivna kraven 
på bostadsmiljöns kvalitet i olika avseenden eftersättas 
i högre grad än som kan vara betingat av att fråga är om 
citybebyggelse , som icke är .a.vs.edd ~nbart för bostadsända
mål. 

=L=ä~g~e-=i~s~t=a=d~e~n.Kvarteret Tullen är beläget öster om TullportagatanI utmed 
vars västra sida den medeltida pallisaden lär ha statt. 
Kvarteret tillhör således icke den urgamla stadskärnan men 
torde ändock böra anses ingå i den del av staden, som rent 
generalplanemässigt kan betraktas som "city", och vars 
naturliga begränsning i öster utgöres av Gamla Kyrkogården. 

Det kan följ akt ligen anses naturligt att ansluta kvarteret 
till bebyggelsekaraktären i centrum och giva dess bebyggelse 
en sluten och "stadsmässig" utformning. 
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På tomt nr 2. i kvarteret Tullen fi nns en tegelbyggnad 
i två våningar med delvis inredd vind, på tomt nr ~ 
finns en trevånings tegelbyggnad . Båda kunna förväntas 
kvarstå avsevä r d tid. 

Övr i g bebyggelse inom kvarteret, fem mindre bostadsbygg
nader j ämte uthus, torde få anses vara saneringsmogen 
och motsvarar i varj e f all icke det centr ala l äget i 
staden . 

Ändrin,2:sförsl aget. 

Skarabor gs 
gatan. 

Tullporta
gatan, Axvalla
gat an. 

I ngen annan ä ndring av Sk~raborgsgatans bredd eller 
hö j d i förhållande till gäl lande s tadsplan fö re s l ås i 
i frågavar ande del än att planteringen i Tul lport agatans 
södra mynni ng illustrationsmässi gt fö r eslås få sin 
södra gräns justero.d i anslutning till en avsedd bredd
ning av Skaraborgsgatan på kvarteret Tellus' bekost
nad . 

Kvartersgränsen utmed Tullportagatans västra sida torde 
i stort sett följa sträckningen av stadens medeltida 
vall med dess palissad och vallgrav. Eftersom även 
andra skäl tala för ett bibehållande av den öppna plat
sen i Tullportagatans södra mynni ng har på denna punkt 
de antikvariska önskemålen kunnat tillmötesgås , att 
den medeltida stadspl anen såvitt möjligt bör avspegla 
sig i den nutida. 

Med hänsyn till kraven i mom . 11 och 12 i 26 § bygg
rladsstadgan ä r det plar: erat att i en fr o.mtid utlägga 
den norra delen av kvarteret Tullen till a llmän pl ats 
utmed Axvallagatan , sedan markägaren , ett bensinbolag , 
kunnat anvisas en i förhållande till de nya infarts
vägarna mera vä l be l äEen tomt. I förevarande s tadsplane
försl ag har do ck omr ådet avsett E för servicestations
ändamål för motortrafiken . 

Vidare har med hänsyn till den ökade exploateringen 
en breddning av Tullportagat an före slagits från nu
var ande 12 met er till 15 mete r för att bereda utrymme 
fö r kort t id spar kering : den "stillastående t r afi ken" . 

Oavsett att den nya infartsvä gen i Skarabor gsgatans fö r
längning komme r att avlasta Tullpor t agatan f rån genom
f artst rafik, torde dock d en ökade expl oateringen enl i gt 
stadsplanefö rslaget , f ort satt utbyggnad av bebyggelsen på 
Dompr ost egården och den ökade biltä theten medföra en så 
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intensiv trafik på denna viktiga gata , att den före
slagna breddningen torde vara välbehövlig. 

Eftersom det huvudsakligen torde komma att bli renodlad 
bostadsbebyggelse inom kvarteret Tullen, har det även 
med hänsyn till den föreslagna ökningen av våningsan
talet av belysningsmässiga skäl ansetts motiverat att 
giva gat an en större bredd än den i 10 mom. 26 § bygg
nad s stadgan angivna minimibredden c.v 12 meter . 

Alla tre ändringar na i gällande stadspl anehöjde r på 
stadsolanekar tan ha skett endast för att brin e:a dem i 
överensstämmelse !lied de verkliga f örhållandena, och 
föranleder sålunda ingen verklig höjdändring, varför det 
icke anset ts nödv~ndigt att å kartan ansluta st ads 
planeför131 1:. et ti :' ~. gällande hö j der å angränsande gator. 

Redan nu, medan Je sper Svedbergsgatan endast ä r utlagd 
norr om Axvallaf;atan , utgör ko rsningen mellan dessa 
bäda .:- :·tor den kanske farl i gaste trafikpunkten i staden, 
så länge nuvc r ande bebyggelse i t athörnet består. 

Om Jesper Svedbergsgatan skulle utläggas söder om Ax
vallagat an skulle riskerna ytterligare ökas. 

I diskussioner r örande den nya infarten i Skaraborgs
gatans förlängning österut har av vägmyndigheternas 
representanter under hand framfö rts önskemål , att den 
hittills icke utlacda Jesper Svedbergsgatans utfart mot 
Skaraborgsgatan icke borde f å komma till stånd. 

På grund av vad ovan anförts har Jesper Svedbergsgatan 
söder om Axvallagatan samt parkrer'lsan mellan nämnda gata 
och Gamla Kyrkogården enligt förslaget lagts till kvar
teret Tullen och kan användas för garage , för en skild 
parkering och för nedfarter till källargarage . 

Förutsättning för 
pl anfö rsla::;et. 

Förutsät tningen för att södra delen av Jesper Svedber gs 
gatan skall kunna slopas är , att stadsägan 180 och del 
av stadsägan 177 på vilka enligt förslaget delar av 
den slutna bebygzelsen kommer C.tt stå , komma att ingå 
i tomter som ha tillgång till gata. 

Tomterna 1, ~ och 2 samt stadsägan 179 + 180 befinna 
sig redan i samme ägares hand och vederbörande har även 
ingivet framställning till staden om förvärv av stads
ägan 185 och den östra del av stadsägan 177 , som staden 
förfogar över , för att av nämnda fastig:1 eter och mot
svarande delar av gatu- och parkmarken i stadsägan 184 
bilda en enda tomt , vari möjligeh även stadsägan 178 
kommer att ingå . 

Avsikten är, att så snart vis shet vunnits att kvarteret 
får bebyggas enligt stadsplaneförslaget , omedelbart 
exploatera nämnda tomt. 

Sålunda vållar uteslutandet av Jesper Svedbergsgatans 
södra del ur stadsplanen inga svårigheter för s tads
planens genomförande. 
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Gar age. 

Kyrkogårdsmur. 

Kva rte r ets norra 
del. 

Kvarter ets södra 
del. 

Åter stoden av 
kvarteret. 
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För att göra uteslut andet av gatan och utökningen av 
kvartersmarken med gatu- och parkmarken rimlig f ör 
fastighetsägarna har föreslagits att 2,5 meter höga 
garagelängor få uppf öras i gränsen mot Gamla Kyrkogår
den. Dessa tjäna även syftet att göra närheten mellan 
bostäderna och kyrkogården mindre påfallande. 

Eriär den nuvarande kyrkogårdsmuren åt väster är i mycket 
dåligt skick synas garagens murar i gränsen böra utfor
mas som delar i en ny kyrkogårdsmur, som kan ersätta 
densamma. Med hänsyn till att samtliga garage kunna för
väntas bli byggda inom mycket kort tid behöver intet 
st örande intryck från kyrkogårassidan befaras, på grund 
av att den nya muren för någon tid endast delvis skulle 
komma att f örverkligas. 

Beträ f fande utför andet av de delar av muren, som icke 
komma att ingå i garagen, men s om givetvis bör a upp
f ör a s samtidigt därmed, syne s sä rskild överenskommelse 
bör a t räffas mellan staden och de blivande markäga rna 
i samband med marköverlåtelsen. 

Som ovan nämnts avses i en f r amtid kvart eret s norra del 
utläggas till allmän pl ats men har i detta försl ag av 
angivna skäl t omt nr 2 utlagts till servicestation i 
enl ighet med r ådande l örhållanden. 

Den öster därom bel ägna st adsägan 183 ä r bebyggd med en 
bost adsbyggnad som l i gger inom det E V hälsovår ds stadGan 
angi vna mi ni mi avst åndet t i ll kyrkogården, varför den 
betecknats som mar k , s om ic ke f å r bebyggas. Den avses 
likal edes att i ngå i den blivande t or gbildningen. 

Stadsplanef ör s l aget har i kvart erets södra del utformats 
med en frist å ende vinkelbyggnad i tre våningar å vardera 
tomterna 2 och 6. Härigenom anslutes till befintlig 
bebyggelse , s om å tomt nr 2 har f a sad även på gavlarna. 
Vidare vinnes att sol, ljus och luft kommer in i kvar
teret ifrån dess södra del och s å e rhålles ett avbrott 
mellan den mera renodlade bo st adsbebyggelsen i norr och der 
befi ntliga beby~gelse av annan kartaktär som finns i 
söder: hotell pa tomt nr 2 och bilförsäljning m.m. på 
tomt nr 6. För nämnda verksamheter har föreslagits ett 
uthusomrade för garage i gr ä nsen mellan tomterna 2 och 2. 

Inom återstod en av kvarteret har föreslagits sluten be
byggelse i t r e våningar, som följer Tullportagatan mot 
nordost, viker av mot sydost 6 meter från servicesta
tionens sydvästra gräns och parallellt med denna, samt 
slutligen följer kyrkogårdsmuren söderut på ett avstånd 
av 27 meter från denna och parallellt dä rmed. 

Det torde böra ankomma på byggnadsnämnden att avgöra 
var eventuella kör- och gångportar från Tullportagatan 
skola anordnas. 

Av a rkitektoniska och stadsbildsmässiga skäl bör hörnet 
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i bebyggelsens norra del i anslutning till den blivande 
torgplatsen givas en utformning som bryter monotonien. 

Det synes antagligt, och företagen annonsering i orts
pressen har även givit vid handen , att visst intresse 
finns för butiker i detta läge även om den närliggande 
Skolgatan har ett bättre affärsläge. 

på grund härav har föreslagits att tjockhus för bostads
och affärsändamål vid nämnda hörn i bebyggelsen. 

För att utnyttja den ökade takresningen hos hörnhuset, 
som uppstår, utan att byggnadshöjden ökas , har före
slagits, att viss del av vinden f år inredas med lägen
heter om högst ett rum och kokvrå. 

Vindsinredning skulle enligt förslaget även tillåtas på 
de båda sydgavlar som uppstår i bebyggelsen, och enär 
det är fråga om inredning utan utsträckning av bestämmel
serna angående byggnads höjd kan det ej heller dä r bli 
fråga om familjebostäder utan endast om lägenheter om 
ett rum och kokvrå. 

Skara den l mars 1954. 

c:it4C;~ 
IDrott Gyllenbergl 

stadsarkitekt 

Tillhör KungL Maj:ts beslut 

den /J tUdf' 19 ·n ,: 
S!ockhohn i Kommunikalionsdoparlemenle! 

))2-
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STADSPLANEBESTÄlcrr.lELSER 

tillhörande förslag till ändr ad 
stadsplan för kvarteret 

~~ 
KOMMUNIK.-DEP:T. 

TULLEN m.m. Ink.d. 4 DEC. 19S4 
i Skara 
upprättat den l mars 1954 
av stadsarkitekt Drott Gyllenberg. 

§ l. 

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING. 

Mom. l. Byggnadskvarter. 

al Med B betecknat område får användas endast för bostads
ändamål. 

bl Med BH betecknat område får användas endast för bostads
och handelsändamål . 

c l Med G betecknat område får användas endast för garage
ändamål. 

r-Iom . 2 . Specialområden. 

Med Tm betecknat område får användas endast för service
ändamål för motortrafiken. 

§ 2. 

;'CARK S01l1 ICKE ELLER I ENDAST lIITNDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS. 

rItom . l. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas . 

Mom . 2. Med korsprickning betecknad mark får bebyggas endast med 
uthus , garage och dyli ka mindre gårdsbyggnader. 

§ 3. 

SJlRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR . 

Å med u betecknad mar k få i cke vidt agas anordningar som 
hindra framdragande eller underhåll av underjordiska all
männa ledningar. 

§ 4. 

BYGGNADSSÄTT. 

Å med S betecknat omr åde skall byggnad uppföras i gräns 
mot granntomt där sådan träns förekommer inom området. 

§ 5. 

VÄNINGSANTAL. 

Mom. l. Å med III betecknat område får bY8gnad uppföras med 
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hö gst tre våningar. 
Dock må därutöver utan att den för byggnaden til l åtna största 
höjden överskrides vind inredas endast med utnyttjande av 
normalt förekommande gavelfasad för erhållande av fönster . 

Mom. 2 . Å med v~ betecknat område får utöver angivet våningsantal 
vind inredas till hälften med bostäder om hÖ ~' st ett rum 
och kokvrå. 

§ 6 . 

BYGGNADS HöJD. 

I'lom . l. Å med III eller III v ! betecknat område får byggnad icke 
uppföras till större höjd än 10 , 6 meter. 

~Iom. 2. Å med siff ra i romb betecknat område f år byggnad uppföras 
till hö U t den höjd i meter som siffran angiver. 

§ 7. 

TAKLUTNING. 

Tak får givas en l utning mot horisontalplanet av högst 30°. 

§ 8. 

BYGGNADS rrJi\. TERIAL. 

Å med S betecknat område skola byggnads ytterväggar utföras 
brandsäkert. 

Skara som ovan. 

aMl(v&u~~_ 
~nro-tt Gyllenberg/ 

stadsarkitekt 

Tillhör Jtungl. Mijj:t~ beslut 

den ~~. 19.5"'3'-:-

Stockholm i Kommunlkatlon,departementet 

;;L--
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Utdrag av protokollet fört vid samman-

träde med 3kara fö rsaml ings ky rkogå rdsn2J:;1nd 

den 2 november 1954 . 

= 

befintliga träd de ga ragebygGnader, som i det ursprungliga fö r s lage t 

p lacerats i kyrkogårdens västra gräns, skulle uppförtis på ett avstånd 

från denna om 4,5 meter. 

Kyrkogårdsnämnden, som icke gjort nåRon invändning ntot det ur-

sprungliga förslaget, beslöt meddela, titt nämnden nu icke hade annat 

titt anföra, än att näntnden yrkade,att garantier skapades för att det 

markområde, SOJa genom de t nu framlagda fjrslaget kOfiu,le att finnas mel-

lan kyrkogårdsmuren och garagen, kOMne att hållas snyggt och vårdat och 

icke - så som så ofta vore fallet med dylika undanskymda och outnyttjade 
pl at s 

ma rkbitar - bleve en/belamrad med allehanda skräp och bevuxen med ogr ä s. 

Rätt utdraget,betYGa r 

IIellekant. 
ordf. 


