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Förslag

till ändring av och tillägg till sta dsp lan för del av
3kara stad, Sågarhagsområdet
uppgjort i september 1941
av
Bertil Hök

.och

Axel Bergschöld

s tadsarki tekt

stadsingenjör

Beskrivning

Det .område, sam är föremål för föreli ggande ändringsförSlag, omfattar sydlig aste delen av det för Skara stad
gällande s tadsplaneoinråde t, varöver stadsplan fastställts
den

30

"p~;1
~1926.

Områdets gränser hava dock i mindre om-

fattning justerats. Det begränsas i norr av Kv. Klockaren
.och Döbelnsgatan, i öster av Härlundagatan och i söder
.och väster aV . gällande stadsplanegräns, sam dack nu justerll.ts så a:t;t hela stadsägan

75

A kammer att falla in-

am förslaget.
Anledningen till detta förslag till ändring av stadspJa nen ä.r, att man vid uppgörande av nu gä.llande stadsplan icke tagit vederbörlig hänsyn till markens lutningsförhållanden så att ett ändamålsenlig t avloppssystem
kunnat utarbetas.
Dessa olägenheter äro avhjälpt a i detta förslag, vari .f örut om gatumark

särskild~"

lednings områden utlagts, vari-

genom möjliggö res att dränera

s ~ mtliga

fastigheter inom

planområdet.
Gentemot förut gällande

stadsp~an

har följsmde ändring-

ar företagits. Biskop Beng tsgatan har breddats till 18 meter då denna g ata kan väntas få mycket stor

fr~mtida

tra-

fik. Samtidig t har vissa bostadsområden sydväst om denna
gata nu föreslagits till park eme dan största delen av
dessa områden enligt donationsbestämmelser icke få användas för annat

ändar~l.

Brynolfsgatans

anslutning

till Härlundagatan h& r ändrats och fÖlj§E nu befint-

lig väg.Härlundaga tan har vid nyligen utförd väg omläggning erhållit en ur stadsplanesynpunkt lämplig are sträckni ng än vad som fastställts i nu gällande stadsplaR. Planen är i

detta avs e ende ändrad

och är en öster om den nu föreslagna stadsplanegransen belägen obetydlig del av Härlunda gatan. av- - -sedd at.t tills vidare helt utgå som
- stadsplanelagd
_. __._- -

-

l-

-

mark. Kvartershörnen hava som regel avskurits.
Skara i september 1941

Bertil Hök

TiIIhIIr KungL l'&j:ts beslut

deo9~ 19$1t
Ston'" pIm i

Jt;MeiFnrl"jnnsdepartmnenlet.

Axel Bergsdhöld

•

\ I ()

lli--

In' 'r
d.
Färslag
t ,ill ändring av och tillägg till stadsplan för del av
Skara stad, Sågarhagsområdet
uppgjort i september 1941
av:

Bei:til Hök

och

Axel Bergschöld

stadsarkitekt

stadsingeniör

Beteckningarna hänföra sig till stadsplanekartan
Stadsplanebestämmelser.
§l.
Stadsplaneområdets användning .
mom. l Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
mom. 2.' Med BF betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Inom sådani: område

f~

byggnad ej

upp~åras

eller lokal

inredas for sådan verksamhet, som kan väntas medföra sanitär
olägenhet för närboende eller eljest störa trevnaden.

•

mom. 3 Med BI betecknat område får användas endast för bostadsända..
mål. Där så med hänsyn till sundrhet, brandsäJcerhet och trevnad prövas utan olägenhet kunna ske, må byggnad här jämväl
uppföras eller illl'edas för småindustri

e~ler

därmed jäm-

för ligt ändamål.
mom. 4 Med st betecknat område får användas endast för transformatorstation.
•

§2 •
Byggnadssätt.
I

Med BF ~ ller BI l betecknat område får bebyggas endast med hu,
"

som uppföras fristående.
i

Hushöjd .
"

I

Å med

B 'eller EJ:..: betecknat område får byggnad icke uppföra,

till större höjd än 7,6 meter .
§4 .
Vånmngsantal.

Å med B 0 11er BI} betecknat område får bygb~ad uppföras med
högst två våningar

§5 • .
Takfa ll.
Tak på byggnad, som uppföres till större höjd än 5 meter

;1

får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 0 •

§6.
Områden som icke eller
endast delvis får bebyggas •

•

mom. l lIed punktprickning beteclmat område får icke bebyggas.
,/

mom. 2' Av tomt som omfattar med BF( eller BI) betecknat område,
" skola minst 3/4 lämnas obebyggda.

§7.
Onu'åden som skola hållas tillgängliga för särskilt ändrunål.
Å med u beteclITLat område få anordningar icke vidtagas, som

hindra underjordiska, allmänna ledningars framdragande och
lmderhåll.

§8.
Undantag.
mom. l Inom område, som enligt §l är angivet för bostadsändamål,
må även inredas lokaler för handel och hantverk •
•

mom. 2 Där byggnadsnämnden prövar sådant av arkitektoniska skäl
eller eljest nödigt, må mindre avvikelser från höjdbe\.

stämmelsBTna i 3, 4 och 5 §§ samt beträffande
olika bestämmelseoll12'åden kunna medgivas.
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KUNGL. MAJ,TS BEfALLNINGS HAVANDE
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET
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Avsl::rift'.
Gustal: etc.
/,

V1.r ynnest etc.
r en till Kungl. ~Bj:t ställd, av länsstY l'el s en i Skarabolgs län me d
utl1tande den 31 juli 1942 överlämnad skri f t har bY Ggnad sntilwc en i Skara
anhhlli t om fastställelse) ett av staCsfullF.,tiktige därstä ri e s vid s amcanträde den 18 december 1941 antaget förslag till ändri ng och utvi dgning a v
stadsplanen föl' del av stad en ( ;garha gsom r ,lde t ), vill{e t för s lag, i n neh'tl,lande jämväl st a ds plan e b es tä rr~-;; el se r, an gi vl t s 3. en av s ta c s &rk i tekt en
Bertil Hök och stadsingenjören Axel Bergschöld i sept ember 10L,1 up priittad
ka r ta med därtill hörand e beskrivning.
Byggnadsstyr el s en har den 2Z september 1 9 42 a vgL vit utl:'t a n d e i
ä ren de t. Styrel s en h ar därvid anfjrt bland ann<Jt följande:
Enligt beskrivnin gen ~syftas, att en utanför ändrin gs omr~ d ets sydöstr a gräns belägen mindr e del av Härlundagatan skall uteslutas ur stadsplans:l. Då emellerti d gatudelen icke innefattas i det omrlde, d e t anta gna
försl~get avser, och för öv r i gt saKnas uttryck li g t b e~ l u t av st ads fullmäktige, att den skall uteslutas ur stadsplanen, kan, som l ä ns a rl{itekte n
framh-illi t, fastställelse , av fö rs laget · i Cl\:e rr: edföra den '\syftade uteslutningen. Att omr1det tillsvi dar e bibeh111es som gata synes dock i cke beh:,vc, föranleda några olägenhete r . Den ?lsyfta d e fär " n dri n ::;cn k an Hi'T,pligast
f:jr e t<.gas i samband med att d et i ös ter an gränsand e, redan s tyckade och ;-, B,
byggda omr3.det intages l sta d splanen. Även i fd.ga om den norra e elen av
'i1i s?,:op Bengtsgata n hava 3 st,,\usp lan eicartan angivit ,' ä n drac'e förhlllanclen
utanför ~ndring50 m ra d ets gräns, i det att den v~stra gränsen för kvart eret
mellan denna gata och Döbelnsgatan betecknats såsorn an se,' att u t g:'! , 53.
att en smal trlangelfo r ma d del a v Biskop Bengtsgatan s iwlie til l 'l t, C.a s
kvarteret. l Ed hänsyn till f ö r slag e ts b eg rdnsn lng ~o "u er ifr~gavarande gatl
de l alltjän;t att förbliva ga t uma rlc. Detta b höv er emell e r ti d ej ~0d föra
n3gon olägenhet. Den åsyftade ändringen kan lä mp li g en företag a" i sam hand

---

med erforderlig revIdering av stad s planen för d et berörda k vart e r e t.

K u n g l.

Ma j : t

finner gott, jämlikt 3 § stads planelagen,

fastställa ifd.gavarande fÖL'sl c. g till
, ändring och utvid gni ng av sta d splanen för Skara.
Detta ~eddelas länsstyrelsen till egen och vederböran ~ e s k ännedom
och efterrättelse, var~ämte avskrifter av förslaget till st 8d s plan ebes tämmelser samt av byggnadsstyrel s ens ut13,tande bifogas. Sta dt planekartan,
bestämmelseförslaget och beskr ivningen, försedda !Iled p1 skrlft att d e tillhöra Kungl. lJaj: ts beslut, öv erlä;nn as härjäffi te för i:i tt vederböråll"e tillställas.
Stockholms slott d en 9 ok tob er 1 942 .
Gust a f
IGus t r, f An G.eI'sson.
I Ang lende
----

ändring av stadsp lan en f jr del av Si:ara.

---'

