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FORSLAG TILL STADSPLAN FOR DELAR AV 
STORA HINDSBO (STG.471) M.M. I SKARA 
Upprättat den 3 febr. 1966 

\~.>:t.. ~4.~~ 
Rev. en/. byggnad snämnden s 
b es l u f d en 5 j uni 1967 § 161 

\~~ ..... rv.) Stadsarkitek t 

BETECKNINGAR: 

StadsR.lan ekar to 

A. Gränsbeteckningar 

-+- Stadsplanegräns belägen 6 m utanför föreslaget område 

Gällande områdes- och bestämmelsegräns 

" " " " avsedd att u fg å 

--- Gatu-, kvarfers - och annan områdesgräns 
Särskild områdesgräns (anordnande av stängsel) 
Bestämmelsegräns 
Gränslinjer ej avsedda att fastställas _ . ~ ... a _ ___ " "'_ 

---- - - -

B. Områdesbeteckningar 
ALLMÄN PLATS 

C~~ Gata el/er torg 

~ Park eller plantermg 
BYGGNADSKVARTER 

Område för allmänt ändamål 

Område för bostadsändamål, kedjehus 

Område för bostadsändamål, fristående eller kopplade hus 

Område för boslodsändamål, fristående hus 
SPECIALOMRÅDEN 

I§<j (~ Transformatorstation 

C. Övriga beteckningar 

C -.::J . . .. . . . . ... 
. ..:. ' . Mark som icke får bebyggas 

u Mark tillgänglig för underjordiska ledningar 

.0000 Gällande gatuhöjd 

+0.000 Föreslagen gatuhCiJd 

I,II Antal våningar 

<9> 8yggnadshöjd 

Grundkorta 
Fas tighetsgräns 

123A,2 Fast ighetsbeteckningar 
=-~- - -- Väg ar 

lX I E3 Hu vudby ggnad r esp. uthus 
Vatten drag, bäck 

Nivåk urva 

G. Lundberg 
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BESKRIVNING 

tillhörande förslag till stadsplan för delar av Stora Hindsbo 

(stg . 471) m.m. i Skara . 

Uige , anfatt- Clntr'ådet, som omfattar c:a 2l har , !Jr beläget rellan bäcken Drysan i nOrT 

ning , bef. för- och Hindsbogatans förlängning västerut, väster om kvarteren Morkullan 

hållanden. och Tfu'nan. 

Gällande plan

insti tut. 

Förslaget , 

bebyggelsen, 

gatusystem. 

Marken utgöres huvudsakligen av åkermark rom saknar bebyggelse förutom 

Stora Hindsbo gård med tillhörande corps de logi och Bernstorps gårds 

huvudbyggnad jämte Skara stads reningsverk i nordvästra dien av området . 

Clntr'ådet, vilket till största delen äges av staden, lutar svagt mot 

Drysans bäckravin och en mindre bäck som ansluter till Drysan i nordväst . 

För området gäller utomplansbestämrrelser liksom för vidliggande områden 

i nOrT, väster och söder. För kvarteren Tärnan och M3.sen m.fl. gäller 

stadsplan fastställd den 12/7 1962. För kvarteren Morkullan, Ripan och 

Tjädern m.fl. gäller stadsplan fastställd den 28/11 1964. 

I kvarteren Morkullan, Ripan m.fl . tillåter stadsplanen kedjehusbebyggel

se i två våningar. I kvarteren Tärnan,M3.sen och Tjädern m. fl. tillåter 

stadsplanen villabebyggelse . 

r kvarteren Tärnan och M3.sen m. fl. pågår projektering av villabebyggelse . 

Förslaget innebfu' en vidare utveckling västerut av villabebyggelsen i 

Hindsbergsområdet, grupperad på båda sidor om den föreslagna 15 meter 

breda matargatans förlängning mellan kvarteren Tärnan och Morkullan. 

Gatusystemet har delvis anpassats till rikstelefonkabeln som passerar 

tvärs igenom området och huvudavloppsledning som från Mariebergsområdet 

passerar området för anknytning till reningsverket. Kontaktgata med 

centrum blir företrädesvis Hindsbogatan . Matargatan har i de västra de

larna förbindelse söderut med under planering varande områden för hyres

husbebyggelse . 

För att nå kontakt mellan bebyggelsen nOrT om bäcken Drygan och även 

kommande bebyggelse inom detta område , har en gånggata planerats rellan 

kvarteren Tfu'nan - Morkullan och det föreslagna villabebyggelseomnådet. 

Väster om det aktuella området har en trafikled föreslagits i nordsyd-



.' 

Rekreationsom-

råden. 

lig riktning utgörande förbindelse mellan under planering varande om

råden och kommande bebyggelseenheter norrut samt industriområdena söder 

om Göteborgsjärnvägen. Nordväst om denna trafikled har ett område utlagts 

för allmänt ändamål omfattande stadens reningsverk, så dimensionerat att 

det inom området ger plats för framtida utbyggnad. 

Mellan den planerade villabebyggelsen och reningsverket har en byggnads

fri zon, delvis utgörande parkområde, föreslagits för att eliminera 

riskerna för luftföroreningar från reningsverket. 

Söder om reningsverket och väster om nämnda trafikled har Bernstorps 

gårds huvudbyggnad med omgivande park bevarats genom att utlägga den

samma som område för bostadsändamål. 

I anslutning till Drysans bäckravin har ett område utmed bäckfåran ut

lagts som grönområde vilket lätt kan nås från intilliggande föreslagen 

villabebyggelse . Väster om Skaravallen och söder om det planerade om

rådet har ett parkstråk utlagts å det förslag till stadsplan som är 

under utarbetande för en vidare utveckling av hyreshusbebyggelsen väster 

om Marieberg. Detta grönområde avses även kunna utnyttjas av den före

slagna villabebyggelsen i stadsplaneförslagets södra delar. I centrum 

av området har ett mindre grönområde utlagts, avsett att utnyttjas till 

lekområde för barn i de lägre åldersgrupperna. 

Vatten och avlopp. Vatten och avloppsförsörjningen för området möter inga svårigheter. 

Stadsplane

bestämrrelser. 

Motiv. 

Särskilda stadsplanebestämrrelser har utarbetats enligt Kungl Byggnads

styrelsens anvisningar. 

Förslaget har utarbetats i anslutning till det alltmer ökade behovet 

av villatomter. 

Skara den 3 februari 1966 

l~~ Henrik Schager . 
stadsarkitekt 

Reviderad enligt byggnadsnämndens 

beslut den 5 juni 1967, § 161. 

\~~YV'\ 
Henrik Schager . 

s tadsarki tlcltt 
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STADS PLANE BESTÄMMELSER 

tillhörande förslag till stadsplan för delar av Stora Hindsbo 

(stg. 471) m. m. i Skara . 

§ 1. 

STADSPLANEOMRÄDETS ANVÄNDNING . 

Byggnadskvarter. 

Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål. 

b) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 

Mom. 2 

Mom. l 

110m. 2 

l-bm. 3 

110m. 4 

Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av garage och lokaler för 

hantverk, som kan väntas icke medföra sanitar olagenhet eller eljest 

störa trevnaden. 

Specialområden. 

Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation 

och darmed samhörigt ändamål. 

§ 2. 

MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS . 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÄENDE OMRÄDEN FÖR LEDNINGAR. 

A med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindrar 

framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar. 

§ 4. 

BYGGNADSSÄTT. 

A med S betecknat område skall byggnad uppföras i grans mot granntomt 

där sådan grans förekormrer . 

A med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras 

fristående . Dock få huvudbyggnader två och två sammanbyggas i gemensam 

tomtgräns . 

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras 

fristående. 

Med Sk betecknat område får bebyggas endast med kedjehus. 



Mom. l 

Mom. 2 

Mom. 3 

Mom. l 

Moln. 2 

Mom. l 

M::Jm. 2 

§ 5 . 

DEL AV TOMT SOM FAR BEBYGGAS : ANTAL BYGGNADER A TOMT OCH BYGGNADSYTA 

A TOMT. 

Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en fjärdedel 

bebyggas . 

A tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad 

och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras. 

A tomt som omfattar med Ö betecknat område får endast en huvudbyggnad 

jämt e erforderliga gårdsbyggnader uppföras icke upptagande en samman

lagd areal större än 350 m2• 

§ 6 . 

VANINGSANTAL. 

A med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med respektive 

högst en och två våningar. 

Där våningsantal ej finnes angivet, får byggnad uppföras med det antal 

våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggöra . Dock 

får vindsinredning icke förekomma ovan ett plan beläget på den för 

byggnaden tillåtna största höjden . 

§ 7. 

BYGGNADS HÖJD. 

A med I eller II betecknat område får byggnad icke uppf öras till 

större höjd än 4,4 och 7, 6 meter. 

A med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst 

den höjd i meter som siffran angiver. 

§ 8 . 

ANTAL LÄGENHETER. 

A med F eller Sk betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera 

än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas. 

§ 9 . 

ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL. 

I kvarters- eller annan områdes gräns som betecknats medringprickad linje 

skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet förses med stängsel , 

vari ej får anordnas öppning som medgiver utfart eller annan utgång 

mot gata eller allmän plats . Befrielse från här angiven skyldighet 

att anordna stängsel må dock medgivas beträffande fastighet från vilken 

med hänsyn till dess höjdläge eller andra omständigheter utfart ej kan 



väntas äga rum ävensom fastighet vars behov av utfart i cke kan på 

annat sätt behörigen tillgodoses . 

Skara den 3 februari 1966 

\ J.eu~ ~<>-~0 
Henrik Schager 
Stadsarki tekt 

Reviderade enligt byggnadsnämndens 

beslut den 5 juni 1967, § 161 . 

\~~ 
Henrik Schager 
Stadsarkitekt 
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Utan avgift . 

llesolution. 

Med st~d av 26 § byggnadslagen faststilller l ä n sstyre lsen ett 

av stadsfl.llmäktige i Ska ra den 22 september 1967 antaget förslag 

till stadsplan f~r delar av Stora ]lindsbo (st adsägan llrl ) m. m. i 

Ska ra . Förslaget har angivits pi en av stadsarkitekten Henrik 

Schage r Jr 1966 upprättad sedermera reviderad karta med tillhörande 

stadsplanebestämmelser. Planförslaget ä r åtföljt av beskrivning . 

I"ran fastställelsen und a nta ges ett med röda g r ä nslinjer på ovan 

Illimnda karta angivet omr&de . 

T illika prövar länsstyrelsen skäligt, jämlikt 36 § samma lag, 

beträffa"de det sålunda fran fastställelse undantagna området med

dela f~rbud mot nyby ggnad utan l äns styrelsens tillstånd , att gälla 

till dess nytt förslag tj,ll stadsplan för området antagits , dock 

l ä ngst lill den 1 juli 1970. 

Kartan sl(all ftirses med bevis om faststtillelsen samt bestilin -

melsern" och beskrivningen med bevis att de tillhör l ä nsstyrelsens 

beslut denna dag. 

Ta lan mot fastställelsebeslutet må föras l,OS Konungen genom 

besvilr, vilka skall ha inkommit till Kungl. Kommunikationsdeparte

mentet inom tre veckor härefter . För berä kning av besvärstiden gäl

ler lagen den JO maj 1930 om berä kning av lagsta dgad tid . Vi d be-

svären bör fogas 

(t>" lariestad i 

beslutet . 

kansliet den J 1 ma .i 

:L7 ar

: 

Pa ulss on 

Stadsfullmäktige i Ska ra . 


