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Förslag till andrQd 
stadsplan för kvarteret 
BALDER m. fl. 
i 5KARA 
upprättat den 6 nov 1~53 qV 

Drott Gyllenberg 
slQdsQrbteH 

R€.v flll By~gnGdsoQmodet7s beslut <1en 30 nov, 1%3. § 281 
~ Drott Gyllenberg 

BETEctNINGAR: I Kungl. Maj:ts beslut an 
given linje: 

STADSPLANE KARTA 
A. GrQnsbeted(.r>i~Qr 
---- stCldsplQnegrans 
---- gallQnde omrlJdes- och bestCimm~15eqT'Qr>S 
_-<t-ot ---,.,...- gällande omrödes- och bestQmmel<:ie~rQns avstC!<id aH U~gtl 
- • _. gatu- (vClMers - och annao områdesgr<ir1b 
------ bestammelsegrCins 
;:-.::-.~.-:-:.::- gränsrlr>jer ej <Jvs~dQ aH fQststQllCJs 

B. OmrCidesbetedningCJr 
ALLMÄN PLATS 
c---l gCJtq eller torg 
E222LJ p<lrk eller plqnter ing 
BYGGNADSKVARTER 
~ omrode för b05iqdsändQmåC sClmmQnbyqgdQ hus 

/ ~ omY'Öde for nandelsandClmål '4(. Ovri9Q beted,ningCl r :::-:->:< -: j mClrt som icke far bebyggCls 
~ o ö o o ö 6verbyggd gård och annCJn terr<lssbY99r>ad 

x mark tillgCioglig för <lllmao <jångtrCJfik 
+.QOO.Q galkmde gotunöld 
~ OOO.o) qa Ilcnde qotuhöjd CJVsedd oH utgå 
·000.0 g<ltuhöjd Kap' , 

n,m,N antQI vcmir>gar /"7" ~ " 
V vinds inredning ({ / t DyGgrJQds taklISInöjd <::?u:~ 

. byg<;lna<!s toknock höjd / s. Embri-

00 taks minsta och störs\a lutn'ingsvinkel i qrader 

GRUNDKARTA 
~ S huvudbyggnad resp. uthus 

+ 

1, 142 fQstignetsbded.ningar 

Företedd hos stfm i Skara den 11/12 195 3 § 195 
1i'x. ,offi c i 0: 

Kårl 'Sernst r 3m 

Tillhör Kungl. Maj:ts beslu t den 20 januari 
1956. (undantag se Kungl. r.~3j :ts beslut) Stock
holm i Kommunikationsdepartementet 

Ex offic io~ 
Sven Åmark 



B E S K R I V N I K G 
över förslag till ändrad 

stadsplan för kvarteret 
Balder m. fl. 

"'''j''U' u nl=c.", ,.;""1. ~ . l J ;\ ... :..1_ .. • .i. 

!nk.d, 2 5 rU\J 1955 

ARK/VNUMMER 
/l fr70 i Skara 

Omfattning 

Gällande stadsplan 

Mot ivering 

Ändr ingsförslaget 

Gator och öppna 
platser: 

Skaraborgsgat an 

Stadsplaneförslaget. omfattar del s de tre 
kvarter vari kvarteret Bal der enligt gällande 
st adsplan skall uppdelas , dels kvarteren 
Sparbanken och Merkurius • • 

Gällande stadsplan för bl.a. kvarter en Balder , 
Sparbanken och Merkur i us har fastställts av 
~ungl. Maj :t den 30 april 1926 . . 
Andringar däri för kv. Sparbanken ha f ast
stä l lts av Kungl. Maj : t den 12 november 1937 , 
den 13 april 1939 och den 26 november 1943. v 

Förevarande stadsplaneförslag ingår som del i 
ett pågående arbete med revision av stads planen 
för stadens centrala delar , fö ranlett av den 
av länsst yrelsen och Kungl. Byggnadsstyrelsen 
vid fl era t illfällen under strukna angelägen
heten av att gäl l ande, till stö r sta delen på 
1874 års byggnadsstadga baserade stad splan 
ersättes med tidsenl iga stadsplaner i enl i g-
het med fordringarna i 1931 års stadsplanelag 
och byggnadsstadga och den byggnadslag och 
byggnadsst adga av 1947, som er satt desamma . I 

Den redan påbör jade saneringen av staden s 
centrala delar har också akt uali serat kravet på 
stadspl ane r , som medgiva ett effektivtutnyttj an. 
de av centralt belägen mark utan att de i 
bostad ssociala utredningens betänkande 1947 
angivna kraven på bostadsmiljöns kval itet i 
olika avseenden eftersät tas i högre grad än 
SOLl kan vara bet i ngat av att fråga är om city
bebyggel se , som ic ke ä r avs3dd enbart för 
bostadsändamål. Numera måste hänsyn även tagas 
till stadens struktur och karaktär och till 
kulturhi storiskt och estetiskt v~rdefulla 
byggnader och miljöer , i högre grad än som 
tidigare varit fallet. v 

I den mån det ä r fråga om s luten bebyggel se 
utmed Skaraborgsgatan har denna föreslagits 
breddad på bekostnad av nuvarande förgå rds
~~ . . 



Klostergatan 

Stortorget 
MarUInsgatan 
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Eftersom fråga är om ett högre byggnadssätt 
på ifrågavarande t omter , synes kostnaden för 
breddningen böra bäras av vederbörande fastighets
ägare . 

Särskilt breda gångbanor torde komma att anord
nas med hänsyn till bottenvåni ngen s butiker. På 
grund härav har det icke ansetts nödvändigt att 
f öreskriva hörnavskärningar i bebyggelsen. 

Klost ergatan anses vara en av stadens allra 
ä ldsta gator och dess sträckning bör givetvis 
bevaras . 

Dess bredd varierar redan nu mellan 5 , 5 och 12 
meter och kan med hänsyn ti l l karaktären på dess 
nuvarande och blivand e bebyggelse icke av 
antikvariska skäl anses böra fixeras til l något 
i fö rhållande till hushöjden allt för ringa mått. 

Mellan ett befintligt fyravåningshus mitt för 
Tvärgatans mynning och motstående fasad hos ett 
befintligt trevåningsh us i hörnet mellan Tvär 
gat an och Kloster[atan är ett avstånd av 12 met er. 
Söder om Skaraborgsgatan har Klostergc.tan även 
en bredd av 12 meter. 

på grund av att fyravåningsbebyggelse föreslagits 
i södra delen av kvarteren på ömse sidor om 
Klostergatan s mynning i Skaraborgs gatan och med 
hänsyn t ill at t ifrågavarande mått enligt 26 § 
10 mom . byggnadsst adgan är den minsta gatubredd 
som över huvud taget anses kunna godtagas , har 
hela Klostergatan föreslagits få bredden 12 meter 
med undantag av mynningen mot Stortorget , där 
det kulturhistoriskt värdefulla Zetterwallska 
huset f rån l?OO-talet ansetts böra bevaras. 

Enligt gällande stadsplan skall såvä l Kloster
gatans som ~1arumsgatans mynningar i Stortorget 
breddas på bekostnad av ifrågavarande byggnad, 
som därigenom icke får bliva föremål fö r till 
nybyggnad hänförlig åtgä rd, som kan konservera 
densamma. 

Ef tersom detta såväl ur antikvarisk som estetisk 
synpunkt och med hänsyn t ill stadsbi lden vid 
torget vore beklagl igt har byggnaden i ntagits 
i stads pl anen . 

Om byggnaden skulle avbrinna bör dock gatu
mynningar na breddas och stadsplanen ändras så , 
att en trevåningsbyggnad inom å kartan angiven 
streckad illustrat ionslinje får uppföras. 
För torgbildens skull bö r därvid övervägas , om 
icke Klostergatans mynning bör överbyggas så att 
sammanhängande torgfasad erhålles och gatan 
korrumer att mynna ut på torget genom ett portvalv 



Kvarteren: 

Kv. Bal dp. r 

SydöEtra kvar
teret 

Norra kvarteret 

Sydvästra 
kvarteret 

- 3 -

av 3,5 meters höjd under en på pelare i gång
banekanten stående t våvåningsbyggnad . 

I övrigt avse s i föreva rande stadsplaneförslag 
ingen ändring i bredd eller sträckning av i plan
försl aget ingående gat or eller öppna pl atser, 
så när som på en mindre justering av Hötorgs
gatans norra s ida. 

Kv. Balder s kall enligt gällande stadspl an upp
delas i t re kvarter . 

Med hänsyn till det centrala affärsläget har å 
hela t omt erna överbyggda gårdar föreslagits 
inom hela kvarteret Balder. 

Av ägarna till tomt nr 7 har nyli~en begä rts så
dan stadsplan eändring att en fyravåningsbyggnad 
utmed Skaraborgsgat an , för vilken byggnadstill
stånd förelåge , skulle få upp f ö r a s. 

Sedan ri tningsförsl aget med hänsyn t il l stads
bilden reviderats så , at t f j ä rde våningen 
"indragitsIl har stadsplanefö rslaget uppgjorts 
i anslutning til l det ingivna ritningsförslaget. 

Det är främst ökningen av byggnadshöjden på denna 
punkt , som föranlett den föreslagna breddningen 
av Klostergatan till 12 meter på bekostnad av 
kvart eret Spar banken , varför det synes r imligt , 
att kostnaderna för breddningen komma att bäras 
av nuvarande tomt nr 7 i kvarteret Bal der. 

Utmed Klostergatan har för eslagits trevånings
bebyggelse och utmed Olins gränd tvåvåningsbe
byggelseo 

En befintlig fyravåningsbyggnad utmed Kloster
gatan har intagits i s t adspl a nen. 

Som ovan berörts har d et Zetterwallska huset 
vid Klostergatans mynning i Stortorget med hän
syn till de ss kulturhistoriska , estetiska och 
miljöbildande betydelse föreslagits bibehålla s , 
varvid överbyggd gård får anordnas på samma tomt 
utmed Klostergatan. 

Utmed ~~arumsgatan har före s l a gits trevåningsbe
byggelse och utmed Olins gräns tvåvåningsbe
byggelse vid östra delen och trevåningsbebyggelse 
i enlighet med befintliga förhållanden vid 
västra delen . 

Stadskäl laren å tomt nr 8 har i s tadspl anen in
t agits helt i enlighet med den befintliga bygg
nad en . 



Kv. Merkurius 

Kv. Sparbanken 
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Utmed Hötorget och Hötorgsgatan har trevånings
bebyggelse föreslagits och utmed Olins gränd 
tvåvåningsbebyggelse. 

För kvarteret Merkurius , som utmed Stortorget, 
Järnvägsgatan och Tvärgatan är bebyggt med tre
vånings stenhus, innebär förslaget ett fullföljan
de i det att trevåningsbebyggelse föreslagits 
jämväl utmed Klostergatan. Helt överbyggda går
dar ha också föreslagits. 

Kvarteret Sparbanken har ändrats genom den ovan
berörda breddningen av Klostergatan på kvarterets 
bekostnad. 

Vidare föreslås som kompensation för breddningen 
för hörntornten vid Skaraborgsgatan rätt till helt 
inredd vind utöver tre våningar. 

Stadsplanen har försetts med kartbeteckningar och 
stadsplanebestämmelser i anslutning till av Kungl. 
Byggnadsstyrelsen ut färdade anvisningar, dock 
att speciellt utformade bestämmelser i vissa av
seenden måst tillgripas på grund av stadsplanens 
karaktär av saneringsplan, där hänsyn måste tagas 
till befintlig miljö även vid ökad exploatering. 

Skara den 6 november 1953, 

tCJMi~ 
IDrott Gyllenberg /----

stadsarkitekt 

Tillhör KtmgI. llaj:ts beslut 
den "t" (~. 19~--6 . 

Stockholm i Kommunikationsdepartementet 
Ex officio: 

~~c~ 



Avtlkr:Lt~ 8135. 

Till 
Byggnadsnämnden i Ckara . 

Med anl edning avetadoarkitekten Drott Oyllonberg upprättat 

~örsla8 till ä ndringar av stadsplanen tar delar nv Skara etad 

be vi tå gtlrn följan<1e erinringar : 
B träftande 3ko,raborgoglA to.n önska vi oj deltn e;a i t8rre ga -

tuanlUggningekoetn~d Un vad soc la glig t ~vil r tomt nr 7 i kv. 

B ldltr . 

D~ vi tl11alöppa f8rgärosm rlcon föruto ättoe att vi t8r fram

tiden USB r !ttt att i go. ngbanan (nuvarande .t8~.rV ~a pap
per~intaget i och under markplanet enligt uppgjo~dQ ritningar. 

Betri1ffande breddningen a v Klootergntnn framhåller st Oear

k1tekt.en. att 12 m tor ti r don minetn ga tubrsdd Bom {lvor huvud 

taget anoee kunna g04t 81lll . llll vi :t:ä tUlslUppa 1DIl1'!c f8 r bredd

nln8 av Klos'ter8lltan dt viio ter. bUl; vil l tomt.tlgal'na på uotra Bi

dan f A svara 'ter bre.ddningen d lL r enl.igt eUllande laG. s nrskilt 

80m do dä rigenom fl rätt till eam~e byggnadeböjd. Under 1nga 

ftlrb å llo.nden kunna v1 äUlggo.a. att bekoo ta broddn1ngen a v hela 

Kloaterga tan. 

Skara den 25 november 19" 

l inar G. o1'any Erik D hlllerg 

teo t orl ny ~x ol Da hlborg 

Äglre av tomt nr 7 1 kv. Bnldar. ~kQ ra . 

!: x eff icio: 

Karl 60rnetrem 



Angående förslag till ändrad stadsplan för kvarteren 

Balder, Merkurius och Sparbanken i Skara upprättat den 6 

november 1953 av stadsarkitekt Drott Gyllenberg. 

Efter det att erinringar inkommit från sakägare har 

i förslaget ändringar vidtagits och kunna sakägare taga 

del av desamma å stadsingenjörskontoret i Skara t , o.m, 

fredagen den Il december 1953 . 

Skara den 5 decemb er 1953. 

Byggnad snämnd en 
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SYGGNADSNAMNDEN 
IH. ... 19 / C:, 1954 N:o 320 

S T A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R 

tillhörande 
förslag till ändrad 
stddsplan för kvarteret 

Balder m.fl. 
i Skara 

upprättat den 6 november 1953 
av stadsarkitekten Drott Gyllenberg 

!\ M, U I!{. . -J .~?: T, 
!nI:.d~ 2 :5 r!!:~J 1955 

ARKI VlVUfl.4fViER 

/1 .cr70 

§ L 

STABSPLANEOIfmll.DETS ANVÄNDNING 

Mom. l. Byggnadskvarter • . 

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

b) Med H betecknat område får användas endast för handels
ändamålo 

§ 20 

IvlARK SOM ICKE ELLER ENDAST I IfllNDRE OMFATTNING FÅR 

BEBYGGAS 

Mom. l. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

Mom. 2. Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och an
vändas endast på S8_tt som för varje särskilt fall prö
vas lämpligt. 

§ 3. 

Mom. l. Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns 
mot granntomt där sådan gräns föreko~mer inom området. 

§ 4. 

VÄNINGSANTAL 

Mom. l. Å med II, III eller IV betecknat område får byggnad 
uppföras med respektive högst två, tre och fyra 
våningar. 

Mom. 2 0 Å med v betecknat område får utöver angivet vånings
antal vind inredas. 

lVlom. 3. Inom område, där våningsantal icke finnes angivet, 
får byggnad uppföras med det antal våningar, som be
stämmelserna angående byggnads höjd möjliggöra. 
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§ 5. 

BYGGNADS HÖJD 

Morn. l. Å med II eller III betecknat område får byggnad icke 
uppföras till större höjd än respektive 7,6 och 10,6 
meter. 

Mom. 2. Å med siffra i romb betecknat omr åde f år byggnads 
f asad i byggnadslinjen givas högst den medelhöjd i 
meter från marken till taklistens överkant som siffran 
angiver . 

Morn . 3. Å med siffra i cirkel betecknat område får byggnads 
t aknock förläggas på högst den hö jd i mete r , som siffran 
angiver o 

Mom. 4. Gårdsplan eller oterrassplan ovan överbyggnad å med 
ringprickni ng betecknad mark får ick e läggas på större 
höjd än 4 meter. 

Morn. lo 

Morno 2. 

§ 60 

TAKLUTNI NG 

Å område utan beteckning med siffror i triangel får 
tak givas en lutning mot horisontalplanet av högst 
30°. 

Å med siffror i t~,iangel betecknat område får tak givas 
högst den lutning~ot horisontalplanet, som siffra 

-l(-

I i g r ader å triangelns bas angiver och minst den lutning i grader 
mot horisontalplanet, som siffra i triangelns spets 
angivero 

Morno l. 

Mom. 2. 

§ 7 o 

BYGGNADS MATERIAL 
o o 
A med H eller S betecknat omrade skola byggnads ytter-
väggar utföras brandsäkert. 

lhredning av vind å med lIIv betecknat område skall 
utföras med väggar och tak i brandsäker konstruktion. 

Som ovan • 

.?'/M1~ 
I Drott Gyllenbergj 

stadsarkitekt 


