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FORSLAG TILL ANDRING AV STADSPLANEN FOR 
DEL AV STG 471 STORA HINDSBO STG 484 M M 

o .. 

(MELLAN KV VRAKEN OCH VAG 47) SKARA1 

SKARA KOMMUN. 
Upprättat 1974-01-30 

\J.w4i..t.. ~~ 
Förslaget reviderat 197t. -05 -31 

Henri k Schager J~"h~ 
Stadsarkitekt Stadsarkitekt 

STADSPLANEKARTA 

A Gränsbeteckn ingar 

----- Stadsplanegräns belägen 6 m utanför föreslaget område 
Gällande omr&desgräns avsedd att bi behållas 

~ l( 

Gällande bestämmelsegräns avsedd att bibehållas 
Gällande områdesgräns avsedd att utgå _-1'1_ 
Gällande bestämmelsegräns avsedd att utg& 
Kvarters- eller annan områdesgräns 
Bestämmelsegräns 

------------------------------- Gränslinjer ej avsedda att fastställas 

B Omr8desbeteckningar 
Allmän plats 
~ d Gata eller torg 
~ Park eller plantering 

Byggnadskvarter 

TillhtSr länsstyrelsens i 
Skaraborgs län besl.ut den 
9.4 1975. betygar 
llå tjänstens vägnar. 
Georg Hergert 

I A I Omr&de för allmänt ändamål 
BF Omrdde för bostadsändamål, fristående hus 

Specialområden 

I Es I Transformatorstation 
. V . Vattenområde 

C Övriga beteckningar 
t· · .' · 1' . · 1 Mark som icke får bebyggas 

u Mark tillgänglig för underjordiska ledningar 
.000.0 Gällande gatuhöjd 
.000.0 Gatuhöjd 
l, 1I Antal våningar 

<@9> Byggnadshöjd 
Ti Ilhör kommunfullmäkt i ges 

i Skara beslut 1974-11-25 ; 
§ 192 betygar 

på tjänste ns vägnar : 
GRUNDKARTA Göran Oscarsson 
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Fastighetsgräns 
Gällande bestämmelsegräns 
Byggnad, karterad efter fasad linjen 
Byggnad, karterad efter takkonturen 

Staket 
Häck 
Väg 
Dike 
Fastställd höjd på gata eller väg 

Genom beslut den 27.11.1975 har 
regeringen lämna t utan bifal.l an
förda besvär över länsstyrelsens 
den 9.4.1975 meddelade beslut om 
fastställande av denna stadsplan 
betygar. 
Mariestad 1976-01-15. 
Georg Hergert 

Höjdkurvor -i5 
Rutnätspunkt 

Nummer på rättsligen bestående tomt 
Nummer på stadsäga eller stadsägoområde 
Anvisning, att samma fastighet är belägen på ömse sidor om linjen 
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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1974 - 11- 25 , § 192 ; betygar 
på tjänstens vägnar: 
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Omfattning , 
läge , bef 
förhållanden 

Gällande 
planer 

. - -' .. 

BESKRIVNING 

tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för 
del av stg 471 Stora Hindsbo, stg 484 m m (mellan kv 
Vråken och väg 47) i Skara, Skara kommun. 

Området som omfattar ca 6 har är beläget i nordvästra 
delen av Skara, söder om bäcken Drysan, mellan väg 47 
och villabebyggelsen på Stora Hindsbo. 
Marken är i stort sett plan med en ca 5- 6 meters hög 
jordvall vid väg 47 avsedd som a v skärmning mot väg 
och (reningsverk ) aVloppspumpstation. I norr lutar en 
brant slänt mot Drysan med viss busk- och träd 
vegetation . Bäcken Drysan bildar tidvis en relativt 
bred vattendamm (vattenreservoar för reningsverket) . 
Vissa VA-ledningar jämte telekablar genomkorsar 
området . I anslutning till befintlig vidliggande 
relativt nybyggd villabebyggelse inrymmes i ändrings 
förslagets sydöstra del en transformatorstation . 

För planområdet och delar av angränsande mark gäller 
stadsplan fastställd av LSN dels 1969-07-24 och dels 
1971 - 06 - 30. 
Norr om Drysan gäller utomplansbestämmelser . 
I gällande plan har den mark som ändringsförslaget 
avser utlagts som parkområde ( skyddsområde mellan 
bebyggelsen och reningsverk . Nytt reningsverk under 
byggnad 2 , 5 km västerut varigenom kravet på skydds 
zon reduceras). 
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Förslaget innebär en utökning av den befintliga 
villabebyggelsen på Stora Hindsbo västerut . Sedan 
reningsverkets nybyggnad påbörjats i Horshaga har 
förutsättningarna för en något ökad bebyggelse upp 
stått . 19 villatomter har redovisats i förslaget . 
Den mot väg 47 uppbyggda skyddsvallen utgör ett 
utmärkt skydd mot buller . 
Inom området inryms också ett område avsett att ge 
plats för en provisorisk skola med 4 - 6 avdelningar 
på låg- och mellanstadiet i avvaktan på en framtida 
utbyggnad av Apelskogsområdet . Om på grund av ändrade 
dispositioner området ej kommer att använclas för 
skoländamål kan området utnyttjas för andra aktivi
teter av allmän karaktär . 

Matningen till och från området förutsättes ske 
från Timmermansgatan via en hål tomt i kv Tranan. 
Bilburen trafik til l skolornrådet förutsättes passera 
i den nordsydliga angöringsgatan till skoltomtens 
norra del där skolbyggnaden förutsättes kunna ligga 
med hänsyn till områdets genomkorsande ledningar . 
Från Timmermansgatan har föreslagits en gångför 
bindelse till grönområde och skola . God gångkontakt 
erhålles via grönområden till Mariebergsskolan . Vid 
Hovslagaregatans förlängning västerut nås även om
rådet med gång - och cykelväg. 

I grönområderna finns goda möjligheter för ordnande 
av lämpliga lekytor för barn. 
Drysans bäckravin kan bli ett fint strövområde med 
gångförbindelse med stadens mera centrala delar utan 
korsande biltrafik. 

VA försörjningen vållar inga svårigheter . Se bifogad 
utredning. 

Till förslaget bifogas separat utformade stadsplane 
bestämmelser , utformade efter Statens Planverks 
publikation nr 37. 

Vid utformningen av förslaget har samråd skett med 
såväl länsmyndighet som lokala my ndigheter. 
Vid kontakt med skolchefen har frågan om en prov 
isorisk skola på området ingående diskuterats då 
Mariebergsskolan för närvarande är hårt ansträngd. 
En eventuell förläggning på "Hederstorpet" norr om 
Drysan har i samband med en översiktlig planering 
diskuterats . Dock har läget för den provisoriska 
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sko l enheten här ansetts mest lämplig intill dess 
at t Apelskogsområdet utbyggts . Där kommer mark att 
reserveras fö r kommande skolbehov . Om en satsning 
på bebyggelse söder om Europaväg nr 3 sker istället 
för på Apelskogsområdet bör som nämnts A- området 
ligga kvar för allmänt ändamål. 

Skara 1974 - 01 - 30 

\~ <;:ok-o-rV" 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 

Hllhltf lAm:u .y!('!Ka. I S~jS}...o.~ -..' 
'>dut den ..... .1._tf .. 19 .• _; kt)'l!l" 

Georg Hergert 

Förslaget reviderat 
19 74-05-31 

\~~~yv1 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 
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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
peslut 1974 - 11- 25 , § 192 ; betygar 
På tjänstens vägnar : 
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Göran Oscarsson 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 
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tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för del av stg 
471 Stora Hindsbo, stg 484 m m (mel l an kv Vråken och väg 47l i 
Skara, Skara kommun . 

l § STADSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING 

l mom Byggnadskvarter 
al Med A betecknat område får användas endast för allmänt 

ändamål . 

b l Med B betecknat område får användas endast för bostads-
ändamål . 

2 mom 
a l 

Speclalområden 
Med Es betecknat område får användas endast för transfor 
matorstation och därmed samhörigt ändamål. 

b l Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som icke 
f år utfyllas eller överbyggas i annan mån än som er 
fordras för broar . 

2 § MARK SOM I CKE FAR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas . 
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3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR LEDNINGAR 

på med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som 
hindrar framdr agande eller underhåll av underjordiska 
allmänna ledningar . 

4 § BYGGNADSSÄTT 

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som 
uppförs f r istående. 

5 § DEL AV TOMT SOM FAR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER pA TOMT 

l mom Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en 
fjärdedel bebyggas . 

2 mom På tomt som omfattar med F betecknat område får endast 
en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad 
uppföras . 

6 § VANINGSANTAL 

l mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad upp 
föras med högst det antal våningar som siffran anger. 

2 mom Där våningsantal ej finns angivet får byggnad uppföras 
med det antal våningar som bestämmelserna angående 
byggnads hö j d möjliggör . 

7 § BYGGNADS HÖJD 

l mom på med I eller II betecknat område får byggnad icke upp 
föras till större höjd än respektive 4 , 4 och 8,0 meter . 

2 mom på med siffra i romb betecknat område får byggnad upp 
föras till högst den höjd i meter som siffran anger. 

3 mom på med B betecknat område får uthus eller annan gårds 
byggnad icke uppföras till större höjd än 3 , 0 meter . 

8 § ANTAL LÄGENHETER 

På med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma 
mera än två bostadslägengeter . I gårdsbyggnad får bostad 
icke inr edas . 

Förslaget reviderat 
19 7 4 - 05 - 31 

~~V' 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 
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