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BESKRIVNING 

över 
förslag till ändrad stadsplan 

för kvarteren 
Sländan och Bromsen 
i Skara. 

Gällande stadsplan. 

Omf a ttning • 
\ 

\ 

För kvarteren gäller stadsplan f astställd av 

KUngl. Maj:t den 30 april 1926. 

Genom av Kungl. Maj:t den 20 augusti 1948 fast
ställd stadsplan får Gällkvistområdet m.m. 

minskades den utsträckning kvarteret Sländan 

enligt 1926 års stadsplan hade, därigenom att 

en remsa i södra delen av kvarteret lades till 

parkområdet utmed Munkån. , 
Stadsplaneförslaget omfattar kvarteren Sländan 

och Bromsen samt angränsande gator. 

Motivering. I båda kvarteren finnas dels trevåningshus och 
dels tvåvåningshus aven karaktär för vilken 

1926 års stadsplanebestämmelser icke avpassats. 
En tidsenlig utformning av stadsplanen med till
hörande bestämmelser är nödvändig för att kunna 

utnyttja den ännu obebyggda kvartersmarken inom 
detta jämförelsevis centralt belägna område på 
ett sätt som dels ansluter sig till den befint

liga bebyggelsen inom området och dels är till
räckligt intensivt med hänsyn till önskemålet 
att i görligaste mån begränsa utläggandet av 
nya perifera bostadsområden. 
Vidare innebär 1926 års stadsplan en onödig 
ändring av befintliga gatubredder, i det att 
Folkungagatan, som i verkligheten är 16 meter 
bred, enligt nämnda stadsplan skulle breddas 
till 19 meter på bekostnad av marken framför 

husen i kvarterens norra ända, på vilken mark 

trappor och prydliga planteringar anordnats, 
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Utformning. 

BVG13NAD6NAMNDEN 2 
Ink. alsn 10 / I<> 1~5 tj N:o 111o 

och att Jarlagatan, som i verkligheten är 15 

meter bred, enligt stadsplanen skulle minskas 
till 8 meter, vilket med hänsyn till trafiken 
icke är önskvärt. 

Förslaget till ändring av stadsplan bringar 
gatubredderna i stadsplanen i överensstämmelse 

med verklighetens. 
Stadsplaneförslaget har utformats så att den 
för bebyggelse avsedda ytan angivits på varje 

tomt f är sig. 
Områden för olika ändamål har försetts med 
olika beteckningar, i enlighet med Kungl. Bygg~ 

nadsstyrelsens anvisningar. 
På grund av markens lutning och den olikartade 
karaktären hos bebyggelsen i kvarterens norra 
och södra delar har olika våningsantal angivits, 

så att bebyggelsen hållits lägre utmed Munkån. 
De befintliga byggnaderna inom området äro i 
viss utsträckning uppförda till större höjd än 
enligt de i stadsplaneförslaget angivna bygg

nadshöjderna, men till samma våningsanta l, som 
framgår av stadsplanekartan. För att icke hind
ra till nybyggnad hänförlig åtgärd på dessa 
byggnader utan att för den skull fastlåsa den 
högre höjden i stadsplan har bestämmelserna om 
byggnads höjd givits en speciell utformning. 

Skara den 22 jlili 195:; 

~;4~ 
-

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut 

den ,R 6' J'-J--..· 19~Y. 
Stockholm i Kommunikationsdepartementet 

Drott Gyllenberg 
StadsarkitEk t 

Ex officio: 

~~~o ~ 
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STADSPLANEBESTAMME LSER 

tillhörande förslag till ändrad stadsplan 

för kvarteren SLÄNDAN och BROMS EN 

i Skara 

upprättat den 29 juni 1953 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg. 

§ l. 

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING. 

Bygg nadskvarter. 

o WHite, DEP l. 
n o 

a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål. 

b) Med B betecknat område användas end ast för bostadsändamål. 

c) Med C betecknat område 

får 

får användas endast för samlings- och 

föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål. 

§ 2. 

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGG AS. 

Med punkt prickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3 • 

VÄNINGSANTAL. 

Mom.~ Å med II eller III betecknat områd e får byggnad uppföras med 

respektive högst två eller tre våningar. Dock må därutöver, utan 

att den för bygg na den tillåtna högsta höjden överskrides, vind 

inredas endast med utnyttjande av den ordinarie gavelfasaden för 

erhållande av fönster. 

Mom.2. Där våningsantal ej finnes angivet får byggnad uppföras med det 

antal våningar, som bestämmelserna angående byggnads höjd möjlig 

göra. Dock f år vindsinredning icke förekomma ovan ett plan, be

läget på den för bygg naden tillåtna största höjden. 

§ ~ . 

BYGGNADS HÖJD. 

Mom. 1.Å med II eller III betecknat område får bygg nad icke uppföras till 

större ~öjd än respektive 7,6 och 10,6 meter, dock att detta icke 

skall utgöra hinder för till nybyggnad hänförlig åtgärd å byggnad, 

som vid tidpunkten för dessa stadsplanebestämmelsers fastställelse 

är uppförd till större höjd med samma vå ningsantal. 

r 



Mom.2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad upp

föras till högst den höjd i meter, som siffran angiver. 

~~som ovan 

~~ 
stad sarki tekt 

Tillhör Kufigl. Maj:ts beslut 

den .-f~ ~. 19 S' Y. 
Stockholm i iommunikalionsdepariemenlel. 

E.", officio!" 
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Gällande 
stadsplan. 

Avskrift. 

BESKRIVNING över förslag till ändrad stadsplan för kvart e-

ren Sländan och Bromsen i Skara. 

För kvarteren gäller stadsplan fastställd av Kungl. 

l-1aj : t den 30 april 1926. 

Genom av Kungl. Maj:t den 20 augusti 1948 fastställd 

stadsplan för Gällkvistområdet m.m. minskades den utsträck

ning kvarteret Sländan enligt 1926 års stadsplan hade, där-

igenom att en remsa i södra delen av kvarteret lades till 

parkområdet utmed Munkån. 

Omfattning. Stadsplaneförslaget omfattar kvarteren Sländan och 

Motivering. 

Bromsen samt angränsande gator. 

I båda kvarteren finnas dels trevåningshus och dels 

tvåvåningshus aven karaktär för vilken 1926 års stads-

planebestämmelser icke avpassats. En tidsenlig utformning 

av stadsplanen med tillhörande bestämmelser är nödvändig 

för att kunna utnyttja den ännu obebyggda kvartersmarken 

inom detta jämförelsevis centralt belägna område på ett 

sätt som dels ansluter sig till den befintliga bebyggelsen 

inom området och dels är tillräckligt intensivt med hän-

syn till önskemålet att i görligaste mån begränsa utläggan

det av nya perifera bostadsområden. 

Vidare innebär 1926 års stadsplan en onödig ändring 

av befintliga gatubredder, i det att Folkungagatan, som i 

verkligheten är 16 meter bred, enligt nämnda stadsplan skul

le breddas til~19 meter på bekostnad av marken framför hu

sen i kvarterens norra ända, på vilken mark trappor och 

prydliga planteringar anordnats, och att Jarlagatan, som i 

verkligheten är 15 meter bred, enligt stadsplanen skulle 

minskas till 8 meter, vilket med hänsyn till trafiken icke 



Utformning. 

är önskvärt. 

Förslaget till ändring av stadsplan bringar gatu

bredderna i stadsplanen i överensstämmelse med verk-

lighetens. 

Stadsplaneförslaget har utformats så att den 

för bebyggelse avsedda ytan angivits på varje tomt 

för sig. 

Områden för olika ändamål har försetts med 

olika beteckningar, i enlighet med Kungl. Byggnads-

styrelsens anvisningar. 

På grund av markens lutning och den olikar-

tade karaktären hos bebyggelsen i kvarterens norra 

och södra delar har olika våningsantal angivits, så 

att bebyggelsen hållits lägre utmed Munkån. De befint-

liga byggnaderna inom området äro i viss utsträck-

ning uppförada till större höjd än enligt de i 

stadsplaneförslaget angivna byggnadshöjderna, men 

till samma våningsantal, som fr~iår av stadsplane-

kartan. För att icke hindra till nybyggnad hänför

lig åtgärd på dessa byggnader utan att för den skull 

fastlåsa den högre höjden i stadsplan har bestämmel

serna om byggnads höjd givits en speciell utformning. 

Skara den 29 juni 1953 
Drott Gyllenberg 

Stadsarkitekt 

Företedd hos stfm i Skara den 2$/$ 1953 § 115 

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut den 26 februari 
1954. Stockholm i Kommunikationsdepartement e t 

Ex officio: 
Sven Åmark 



Avskrift. 

STADSPLhNEBESTM~LSER tillhörande förslag till ändrad stadsplan 

för kvarteren SLÄNDAN och BROMSEN i Skara upprättat den 29 

juni 1953 av stadsarkitekten Drott Gyllenberg. 

§ l. 

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING. 

Byggnadskvarter . 

a l Med A betecknat område får användas endast för allmänt 

ändamål. 

b l Med B betecknat område får användas endast för bostads

ändamål. 

e l Med C betecknat område får användas endast för sam

lings- och föreningslokaler och därmed· samhörigt än

damål. 

§ 2. 

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS. 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. 

VÅNINGSANTAL. 

Mom. l. Å med II eller III betecknat område får byggnad uppfö

ras med respektive högst två eller tre våningar. Dock 

må därutöver , utan att den för byggnaden tillåtna högs

ta höjden överskrides , vind inredas endast med utnytt

jande av den ordinarie gavelfasaden för erhållande av 

fönster. 

Mom. 2. 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 . 



§ 4. 

BYGGNADS HÖJD. 

Mom. l. Å med II eller III betecknat område får byggnad icke 

uppföras till större höjd än respektive 7,6 och 10,6 

meter, dock att detta icke skall utgöra hinder för till 

nybyggnad hänförlig åtgärd å byggnad, som vid tid

punkten för dessa stadsplanebestämmelsers fastställel -

se är upp~örad till större höjd med samma våningsantal. 

Mom. 2. Å med siffra i romb betecknat 9mråde f år byggnad upp-

föras till högst den hö j d i meter , som siffran angiver. 

Skara som ovan 

Drott Gyllenberg 
stadsarkitekt 

Företedd hos stfm i Skara den 28/8 
1953 § 115 

Tillhör Kungl. Maj : ts beslut den 
26 februari 1954. Stockholm i 
Kommunikationsdepartementet 

Ex officio: 
Sven Åmark 

Rätt avskrivet betygar : 
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT ~; 

~.d ,~. 


