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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 19 77-05-09 , § 102, betygar 
På tjänstens vägnar : 

Björn B irkoff 

Genom l aga kraftvunnet beslut den 
4.10 1977 fastställde länsstyrelsen 
i Skaraborgs län å de nna karta 
åskådliggjord ändring av stadsplan; 
be tygar 
Georg Hergert 
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FORSLAG TrLL ANDRrNG AV STADSPLANEN 
FOR KVARTERET 
SKARA KOMMUN 

PLANETEN mm SKARA, 

Upprättad 1977 - 02- 07 

,~s~~ 
Revidera t enligt byggnadsnämndens 
beslut 1977-04-18 e 163 

Henrik Schager 

Stadsarkitekt 

STADSPLANEKARTA 

A , Grönsbeteckning 

~~ 
Henrik Schager 

Stadsarkitekt 

--- Stadsplanegräns belägen 6 m utanför fcireslaget område 
Gällande områdesgrcins avsedd att bibehållas 
Gällande bestämmelsegräns avsedd att bibehållas 
Gällande områdesgräns avsedd att utgå 
Gä Ilande bestämmelsegräns avsedd a tt utgå 
Kvarters - eller annan områdesgräns 
Bestämmelsegräns 
Förbud mot utfart med stängselskyldighet 

Tvärstreck med pil markerar förbudets slut 

B, Områdesbeteckningar 

Allmän plats 

Gata eller torg 

Byggnadskvarter 

B Område för bostadsändamål 

BH Område för bostads - och handelsändamål 

tör han delsändamål H Område 

G Område f ö r garageändamål 

C, Övriga beteckn ingar 

>:.> :pl:-:« Skyddsbälte 
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o o o o o 

rc;--' o ' o · o·o·o 
.0 . 0·0.0.0. 
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tår bebyggas Mark som icke 
Överbyggd gård 
Mark tör byggnad 

Gällande gatuhöjd 
Gatuhöjd 

och annan terrass byggnad 
under markplanet 

In ffi Antal våningar 

<@> Byggnadshöj d 
x Mark ti llgängl ig för allmän gångtrafik 
u Ledningsområde 

D, Illustrationer och hänvisningar 

GRUNDKARTA 

1><1 
° 0 av 

J) n 

29 

(2 ) 

726 

Illustrati ans lin je 

Annan g räns 
Fasti ghe tsg räns 
Gällande kvarters -eller ann an områdesgräns 
Gällande bestämmelsegräns 

Byggnad i al l mänhet 
Häck 

Staket 
Stenmur 

Järnväg sspår 
Faststä l ld höj d på gata eller väg ( plus t eckne t 

plan läget av den punkt vars höjdläge an gi vi ts) 

N umm er på tas t ighe t in om tom t in del nin g en 
Nummer på administrati vt bildad tom t 
N ummer på stadsäga eller stadsägoområdet 

umärker 

+ Rutnätspunkt 

B 257 
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LÄNSSTYRELSEN 8257 BESLUT l (2) 
Skaraborgs län 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
Planenheten 

1977-10-04 11 .082-1647-77 

Byrådi rektör 
G HergertjMT 

Kommunfullmäktige 
S ka ra kommun 
Box 31 
532 00 SKARA 

i i 
I 
\ , 197747:71 

------ -------
Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog 1977-05-09 ett av 
stadsarkitekt Henrik Schager 1977-02-07 daterat och 
1977-04-18 reviderat förslag till ändring av stadsplanen 
för kvarteret Planeten m m i Skara med därtill hörande 
karta, bestämmelser och beskrivning. 

Synpunkter har under utställningstiden framställts från 
ägare till Nornan l, Sparbanken 24, Neptunus 7, vägför
valtningen. 

AnmärkningarQa har -behandlats av byggnadsnämnden i 
protokoll 1977-04-18 § 163 och föranlett viss revidering. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fast
ställelseprövning. 

Anmärkningarna från sakägare berör parkeringsfrågor som 
ej regleras av stadsplanen. Länsstyrelsen finner desamma 
ej vara av beskaffenhet att utgöra hinder för faststäl
lelse av planförslaget. 

Länsstyrelsen fastställer det av kommunfullmäktige antag
na planförslaget med stöd av 26 § byggnadslagen. 

Jämlikt 150 § byggnadslagen får talan ej föras mot fast
ställelsebeslutet. Bevis att beslutet vunnit laga kraft 
skall tecknas på kartan. 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket 
länsarkitekten Ridal beslutat och byrådirektören Hergert 
varit föredragande, har även företrädare för lantmäteri
enheten, naturvårdsenheten och juridiska enheten, vägför
valtningen samt länsantikvarien deltagit. 

Håkan Ri da l 

Gatuadress 

HQmngolan t 

Telefon , 

0501-60000 

Telex POltgiro 

59840 35186-6 

542 01 MARIESTAD 1 hl mstd, 
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penh 
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Skaraborgs läns hushållningssällskap 
Skaraborgs läns sparbank 
Riksbyggens bostadsrättsförening Skarahus 
Skara polisdistrikt 
Skara köpmannaförening 
överex 
akten 



8257 
Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1977-05-09, § 102; betygar 
På tjänstens vägnar: 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

LÄN5STYRIöL~N I 
SI(A ;t,A.~ORGS LÄN 

p~.' I·'rt"" ... ~ ", '''' 

15 JUNI9n 

11 I ..................... . 

tillhörande förslag till ändring av stadsp l anen för kv Planeten 
m m i Skara , Skara kommun . 

l § STADSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvarter 

a) Med B betecknat område får användas endas t för bostads 
ändamål . 

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

c) Med H betecknat område får användas endast för handels 
ändamål . 

d) Med G betecknat omr åde får användas endast för garage 
ändamål. 

2 § MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNI NG FAR BEBYGGAS 

l mom Med pI och punktprickning betecknad del av bostads - och 
handel sområde får icke bebyggas och e j heller anordn as 
för parkering. 

2 mom Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas . 

3 mom Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och an
vändas endas t på sätt som för varje särskilt fa ll prö 
vas l ämpligt . På översta bjälk laget får ej vidt as an
ordningar som hindr ar l ek och utevistels e. 

4 mom Med punkt- och ringprickning be t ecknad mark får underbyg
gas och användas endast på sätt som för varje särski lt 
fa ll prövas lämpligt . Övers ta bjälklaget skall utföras så 
att hinder ej uppstår för lämpli g plantering. På översta 
bjälkl aget får ej vidtas anordningar som hindrar lek och 
utevistelse . Parkeringsplatser får ej anordnas . 
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3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR ALLMÄN 
TRAFIK OCH FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR 

l mom Med x betecknad del av byggnadskvarter får icke 
bebyggas på sätt som hindrar att området i jämn
höjd med angränsande gator och till en fri höjd av 
minst 2,5 meter används för allmän gån gtrafik . 

2 mom På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar 
som hindrar framdragande eller underhå ll av under 
jordiska a l lmänna l edningar . 

4 § VANINGSANTAL 

l mom På med romersk siffra be tecknat område får byggnad 
uppföras med hö gst det antal våningar som siffran 
anger. 

2 mom Ut över angive t vånings antal får vind eJ inredas . 

5 § BYGGNADS HöJD 

l mom På med I, II eller II I be te ckna t område får byggnad 
icke uppföras till större höj d än respektive 3,0, 
8,0 och 10,0 meter. 

2 mom På med siffra i romb betecknat område får byggnad 
upp föras till högs t den höjd i me ter som siffran 
anger. 

6 § UTFARTSFÖRBUD 

Iområdesg räns som även betecknats med fyllda cirklar 
skall fastighet förses med stängs e l , vari ej f år an
ordnas öppning s om medger utfart eller annan ut gång 
mot ga ta eller järnvä gsområde. 

Skara 1977 - 02 - 07 

\~\-,-'JJ&LOkIVc 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 

Revider at enli gt byggnads 
nämndens beslut 1977- 04 - 18; § 163 

~lV-v~ ~-"-<"-Vl/l 
Henrik Schager I v , 

stadsarkitekt 
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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara-
beslut 1977-05-09, § 102; betygar .. 
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Omfattning 
läge, bef 
förhållanden 

BESKRIVNING 

tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för 
kv Planeten m m i Skara, Skara kommun. 

Kvarteret ligger i stadens centrala del, mellan järn
vägen och Skaraborgs gatan, omedelbart öster om stations
byggnaden. Förslaget omfattar kv Planeten med omgivande 
gator och en mindre del av stationsområdet. Planområdet 
har en yta på ca 1,3 ha. 

I kvarterets västra del å stg 193 ligger järnvägshotellets 
hus i trä och två våningar. Byggnaden är klassad som mil
jömässigt värdefull. Norr om järnvägshotellet ligger en 
mindre byggnad för taxi och ett korvstånd. Mot Skaraborgs
gatan ligger två låga stenhus, en biograf å stg 192 och 
en lokal för bilförsäljning m m i kvarterets östra del. 
En större del av kvarteret används som parkering. 

Betydelsefull vegetation saknas inom kvarteret utom några 
träd på stg 192 längs södra fastighetsgränsen . Utmed Ska
raborgsgatan norr om stg 192 står fyra alleträd. På andra 
sidan Skaraborgsgatan finns en obruten trädrad. 

Omgivande bebyggelse i kvarteren Kometen, Tellus och Spar
banken utgöres av moderna affärs- och bostadshus i tre 
till fyra våningar. 

I kv Neptunus ligger stadshotellets byggnad i tre vanlngar 
med senare tillbyggnad, samt ett modernt affärs- och bo
stadshus i fyra våningar. Utmed Skaraborgsgatan, i kors
ningen Skaraborgsgatan - Järnvägsgatan i kv Nornan ligger 
Hushållningssällskapets byggnad, ett kontorshus i tre 
våningar som bl a inrymmer posten. I kv Nornan mitt emot 
järnvägshotellet ligger ett mindre affärs- och bostadshus 
i två våningar. 

Järnvägsstationsbyggnaden utnyttjas numera även som vänt
sal för buss resenärer i anslutning till nyligen färdig
ställd bussuppställningsplats omedelbart söder om stations
byggnaden. 
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För kv Planeten gäller stadspl an fastställd av Ku ngl 
Maj :t den 30 april 1926 . 

För omgivande kvarter och gator gäller stadsplaner fast 
ställda för : 

Nils Billstengatan, Bangårdsgatan, del av kv Kometen 
av 1st 1964 -12- 21 

del av kv Kometen av 1st 1967-11-22 

kv Tellus av 1st 1974-05 -1 5 

kv Uranus av 1st 1959 - 10 - 23 

del av Skaraborgsgatan av Kungl Maj:t 1960-02-19 

kv Neptunus av 1st 1964-07-13 

kv Sparbanken av 1st 1967 -1 0-1 6 

kv Nornan av Kungl Maj:t 1926 - 04 - 30 

Gällande stadsplan i kv Planeten tillåter tre våningar. 
Vind får ej inredas . Byggnad får givas en br edd av 15 
meter från byggnadslinjen . 

I vidliggande kvarter Kometen , Tellus, Neptunus och Spar
banken tillåter gällande stadsplaner bebyggelse i tre till 
fyra våningar . För kv Nornan gäller samma bestämmelser 
som för kv Planeten. 

Vid den inventering som gjordes av bebyggelsen i centrala 
Skara 1970-71 klassades förutom järnvägshotellet i kv 
Plane~en även byggnaden å tomt nr 3 i kv Nornan som 
miljömässigt värdefull. 

Stationshuset, Hushållningssällskapets byggnad på tomt 
nr l i kv Nornan jämte stadshotellet har klassats som kul 
turhistoriskt värdefulla . För närvarande är en bevarande 
plan under arbete där nämnda byggnader kommer med efter 
här angivna värderingsgrunder . 

Inom området har legat två byggnader av stort kultur
historiskt värde, dels ett dominikanerkloster från 1200 -
talet och dels Johan 1II : s Skara borg . 

Viss provundersökning företogs 1955. Kontroller av gatu 
grävningar i Skaraborgsgatan under senare år har bl a 
blot tat begravningsplatser från klostertiden . 

Provgrävningar pågår för närvarande i samband med att ny 
byggnation kan b li aktuell under 1977 . 

Vad som aktualiserat en nybyggnation i kv Planeten är att 
behov föreligger av dels nya lokaler för posten och dels 
lokaler för l okala skattemyndigheten . Båda dessa insti 
tutioner är trångbodda . Postens nuvarande lokaler är bl a 
ej handikappvänliga. 
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En plan för Skara centrum jämte trafikledsplan har nyli
gen upprättats av kommunen men ännu ej antagits av kom
munfullmäktige. 

Enligt denna plan redovisas i kv Planeten 4000 m2 vy för 
nybyggnad av lokaler för handel och kontor eller allmänna 
byggnader jämte bostäder. Antalet parkeringsplatser har 
angivits till 70. 

Planförslaget kan sägas omfatta 4 delar: 

l) Huvuddelen som omfattar en byggnadskropp i tre vån
ingar huvudsakligen utmed Järnvägsgatan (Björndammen) 
och Skaraborgsgatan. Bottenvåningen inrymmer lokaler 
för post och lokala skattemyndigheten med överbyggd 
gård i en våning. Andra och tredje våningarna inne
håller bostadslägenheter av loftgångstyp. Källarvån
ingen kommer att inrymma bl a en bowlinghall med ser
vering. 

2) En mindre byggnadskropp i hörnet av Skaraborgsgatan -
Nils BilIstensgatan inrymmande företrädesvis bostäder 
i tre våningar. 

3) Järnvägshotellet i kvarterets sydvästra hörn utgör 
en befintlig byggnad som består av Il rum samt mat
servering. 

4) Parkering finns i den del som gränsar till järnvägs
området där möjlighet föreligger att bygga två mindre 
garagelängor. 

Utformningen av förslaget har skett parallellt med pågå
ende husprojektering. Våningsytan överstiger icke oväsent
ligt angiven yta enligt centrumplanen. Kvarteret har dock 
utökats med viss del järnvägsmark för att täcka behovet 
av bilplatser och parkering. 

Trafikförhållandena har ingående studerats tillsammans 
med byggnadskontoret i anslutning till centrumplanen. 

Busshållplatsens flyttning till söder om järnvägsstationen 
har inverkat på trafikföringen och gatans dragning söder 
om kv Planeten. Bussarna har utfart söder om kv Planeten 
på järnvägens mark och vidare ut via Nils BilIstensgatan. 
Nils BilIstensgatan har till skillnad från centrumplanens 
redovisning föreslagits med trafik i båda riktningarna 
för att få en godtagbar in- och utmatning till parkeringen 
söder om bebyggelsen i kvarteret. Totalt inrymmes bil
platser för såväl bebyggelsen inom kvarteret som allmän 
parkering enligt särskild utredning av bilplatsbehovet. 

Vid Skaraborgsgatan har med tanke på besökare till posten, 
som får sin huvuden tre vid hörnet Järnvägsgatan - Skara
borgsgatan, en parkering och en in- och utmatningsfil pla
nerats vid Skaraborgsgatan. 
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In- och utfarten till järnvä8sstationen och pressbyråns 
kiosk kommer att ligga närmast kv Planeten . Infarten vid 
kv Nornan kommer att slopas i samband med att ljussignaler 
införes i korsningen Järnvä8sgatan - Skaraborgsgatan. 
Tyngre godstransporter till och från järnvägsstationen går 
via Klostergatan och järnvägsområdet söder om järnvägssta
tionen . Samma gäller taxibilar. Se illustrationska~ta. 

Hälsovårdsnämnden har 8jort en bullerutredning med hänsyn 
till den relativt höga trafikbelastningen på Skaraborgs
gatan med ut8ångspunkt från centrumplanens intentioner. 
Statens Planverks rapport 22 . 1972 har bl . a. tillämpats. 

Redovisningen ger vid en överslagsberäkning en dygnsnivå 
på 40 d B (A). Enligt trafikbullerutredningen 1974:60 
skall vid nybebyggelse invid större trafikled dygnsnivån 
i bostäder inte överskrida 30 d B (A) inomhus . 

Då det numera enligt gällande bestämmelser krävs treglas
fönster, bättre isolering och tätare ytterväggar kan god
tagbara värden erhållas . 

Då huskroppen mot Skarabor8s8atan utformats med loft8ångar 
bör en ytterligare sänknin~ av bullernivån kunna peräknas . 

Av redovisade föreliggande planlösningar framgår att sov
och vardagsrum i huvudsak förlap;ts mot "gårdssidan". 

Som framgår av illustrationskartan har två områden i söder
läge dels mellan Dostens och lokala skattemyndi8hetens 
lokaler och dels söder om byggnadskroppen i korsnin8en 
Skaraborgs gatan - Nils Billstensgatan, planerats för lek 
och rekreation för barn i de lägre åldersgrupperna . 

Vatten- och avloppsförsörjningen vållar lnga svårigheter . 
VA-utredning bifogas förslaget. 

Till förslaget medföljer särskilda stadsplanebestämmelser . 

Skara 1977-02-07 

\-k~').., &,"'-~~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 

Tillägg 
t~d anledning av synpunkter anförda av vägförvaltningen i Skaraborgs 
län ang. gångbanebredden 1,0 m vid postlokalens entre i nordvästra 
hörnet av kv Planeten har förslaget reviderats. 
Revideringen innebär att nordvästra hörnet anges som x-område till
gängligt för allmän gångtrafik i SaJI!JP.a plan som gångbanan. 

Skara 1977-04-18 

~~r~~ 
stadsarkitekt 

Georg Iiargart 


