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Tillh0r Stadsfullmäktiges i Skara beslut den 16 
november 1956, § 194 

Ex officio: 
~ Karl Sernstr0m ~ 

Genom laga kraft vunnet beslut den 21 december 
1956 fastställde länsstyrelsen i Skaraborgs 
l än å denna karta åskådligg jord ändring i 
stadsplan; betygar 

På tjänstens vägnar: 
Nils Karlberg 
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Förslag till ändrad 
stadsplan för del av kvarteret 

TULLEN m.m. 

i SkARA 
upprättat den 20 september 1956 av 

Drott Gy11enberg 

stadsar b tekt 
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LÄNSS T YRELSEN 

SKARABORGS LÄN 

LANDSKANSLIET 

IIrGl 48 56 Res ol ution . -.---- - ---
Jä.mlikt 26 § 3 s t . bYGZnG.dsla gen den 30 juni 1 947 f C'stställer 

l ä ns styrel sen härigenom ett a v s t a dsfullmiktige i Skar::t den 16 

november 1 956 an t age t förs I ng ti l l ändrad Gtadsp l C'n f ör de l nv 

kvarter et Tullen m. m. i Slwra, Gddnnt f örs l age t å skå dligg jort s å 

en av stad~::-1rkitekten Drott Gyllenb erg &r l S56 upprättad kC'rta med 

därtill hörande b eskrivni ng (B il. id och s-Gadspl aneb esttimme l ser 

(Bil. B) ; dock a tt fr[ll1 f 2. st s t ä llelse u nd3.ntages ett ii stadsp l ane -

kartan nume r n med röd Gr änsl in je angivet omrade . 

Tillika pr öv a r l änsstyrelsen skäligt a tt , j ämlik t 36 § bygg-

nadGlagen, b etr äffande dc t fr,:\11 fastställe l se undantagna området 

medde l a förbud mot nyby ,;cnnd ut::ln tillst a nd a v l ä ns s tyrels en att 

gäll a till dess nytt förs l ag till stC'dspl an för området ::lntagit s , 

dock längst t ill den l januari 1960 . 

~ örsl::lgct berör den 30 april 1 92 6, 30 juli 19 35 , 20 mars 

1953 oc h 12 ma j 1955 faststtilld::l stQdsp l a ner. 

ICartan s~c'}ll f örscs mcc. b cviG om f:lStställelsen samt be-

s:rrivn:i.:::,,'rencch be :3tänuue l serna med b evis a tt desammQ tillhöra 

länsstyre l s ens beslut dennG do.,; . 

'·CunGörclGc om f cs t s t ",-ll e l :Jen och det medde l C'de bYGcna ds -

förbudet ska ll genom bYi.:;gnctcls,~ ;imndens i s t a den försor g , S8. s na rt 

kan , införas i den e ller de t idningar , i vilka konu:lUnal a mcd-

a den för st aden intag~G . 

I 3 vgift ti l l sta t s v erke t för nv 1::ins 3rkitekten v erks tälld 

gr a nskning a v ä r e nde t skflll s t aden erliiGg3 tjuGo k r onor . 

Jämlikt 150 § 3 st . byg<;m::ds13gen m.l k l agc:n mot b eslute t 

Stämpel ' 6: 
Gr8.nskni ngsave; . 20:-

Summa k r. 26:-

Byggnadsnämnden i Skara . 
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BESKRI VNI NG 

över förslag till ändrad stadsplan för 

del av kvarteret TULLEN 

i Skara, 

upprät tat den 20 september 1956 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg 

Gä llande 
stadsplan 

~,ot i vering 

Förutsättningar 

Gällande stadsplan f ör kvarteret Tullen 
har fastställts av Kungl. fi.)aj:t den 12 maj 
1955. 
Gälla nde stadsplan f ör kringliggande områden 
ä r fast stäl l d av Kungl. Maj:t den 3 0 april 
1926. 

Ägaren av tomt nr 5 i kv. Tullen, varå en be
fintlig hot ellbyggnad brandskadats, har begärt 
sådan ändring av stadsplanen, att en f yra
våningsbo'ggnad f å r uppföras utmed Skaraborgs
gatan, innehållande butiker, bostäder och 
hotell. 

Projektet måste ses i sammanhang med den på
gående utvecklingen av Skaraborgsgatan till 
en huvudgata med citykaraktär. 
Den omdaning av stadsbilden som därvid sker 
från den nuvarande bebyggelsen med förhållande
vis små byggnadskroppar i delvis trädgårds
artad miljö till sluten bebyggelse i tre a 
fyra våningar utmed gatan, medför risken för en 
steril och monoton gatumiljö med huskroppar.na 
marscherande fram i samma linje och med samma 
taklisthöjd så långt ögat når. 

Ännu finns dock vissa möjligheter att göra den 
nya miljön stimulerande genom varierande höjder 
och husplaceringar samt varierande utform
ningar av de enskilda byggnadskropparna. 

Kvarteret Tullen gränsar i öster till Gamla 
Kyrkogården , vilken så småningom torde komma 
att helt ersättas av den nya kyrkogården. 

Kvarterets bebyggelse utmed Skaraborgsgatan 
blir alltså den östligaste ' utlöparen av denna 
gatas citymässiga del. 



Om en fyravåningsbebyggelse där skall uppföras 
bör denna av olika skäl dragas in längre 
från Skaraborgsgatan än byggnadslinjen i de 
västligare kvarteren. 

Dels får man därigenom en mindre abrupt avslut
ning av gatans husfasader; övergången blir 
mildare, dels och inte minst viktigt får man 
in grönskan och lummigheten på Gamla Kyrko
gå rden i stadsbilden. 

Genom indragningen erhålles också i gatu
bilden mera luft kring den enorma nya 
silobyggnaden, som dominerar fonden i Skara
borgsgatan. 

Av nämnda skäl bör också byggnadskroppens 
östligaste del begränsas till tre våningar 
med inredd vind. 

Under förutsättning att träden kraftigt tuktas 
synes också trädraden på Skaraborgsgatans 
norra gångbana kunna bibehållas från Järnvägs
gatan österut även i framtiden, varigenom hela 
gatubilden i viss mån kan bibehålla sin nu
varande ,vänliga karaktär. 

Mellan den sålunda indragna fyravåningslängan 
i kv. Tullen utmed Skaraborgsgatan och gatu
linjen placeras en envånings terrassbyggnad, 
innehållande butiker och andra uthyrnings-

- lokaler. 

Därigenom erhåller hela bebyggelsen i kv. 
Tullen en egen karaktär, som för in ytter

ligare en välbehövlig variation i gatubilden. 

Fördelar med att placera terrassbyggnaden mot 
gatan i söder är, .dels att bostadsingångarna 
då kan placeras i norr, där de planlösnings
tekniskt bör vara, dels att butiksfasaden ut
med gatan då blir oinkräktad av ingångar: 
butiksytan kan disponeras på ett friare sätt. 

Gården i norr, med bostadsingångar och inlast
ning till butiker, inbjuder inte på samma sätt 
tilL nedskräpning som en gård som helt 
disponeras av lagerutrymmen i en gårdsöver
byggnad. 

Ytterligare må anföras, att den föreslagna raka 
utformningen av fyravåningskroppen icke för med 
sig de otrivsamma, skuggade gårashörnen mot 
norr, som finns i nuvarande stadsplan och som 
skulle bli än värre i fyra våningar och om 
kvarterets sydfasad dessutom slutes. 

.. 
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Utformning 
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Genom den raka hus formen har huset kunnat givas 
en större bredd än eljest, varigenom hotell
funktionen kan bli bättre till~odosedd och även 
exploateringen kunnat hållas pa önskvärd hög 
nivå. 

Stadsplaneförslaget avser ingen ändring av 
kvarterets omfattning, gränser eller omgivande 
gators höjder. 

-
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Skara som ovanT 

/Drott Gyllenberg/ 
stadsarkitekt 

Ti llhör länsstyr elsens i Skaraborgs län beslut 
den 21 december 1956 ; betygar 

På ;p.teF~~ 
Iii 18 ~l-;:;rg ( 
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STADSPLANEBESTÄIlJIvTELSER 

tillhörande förslag till ändrad stadsplan för 

del av kvarteret TULLEN 

i Skara, 

upprättat den 20 september 1956 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg 

§ l 

STADSPLANEOMRÅDETS AN'vÄ..!IlDNING 

]yggnadskvarter 

Med BH betecknat område får användas endast f ör bostads
och handelsändamål. 

§ 2 

l'JiRK SOM ICKE ELLER I ENDAST JlIINDRE OMFATTNING FÅR 
BEBYGGAS 

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

Mom. 2. Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och 
användas endast på sätt som för varje särskilt f all 
prövas lämpligt. 

§ 3 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFrER ANGÅENDE orfJRÄDEN FÖR LEDNINGAR 

Å med u betecknad mark få icke vidta~as anordningar 
som hindra framdragande eller underhall av underjor
diska allmänna ledningar. 

§ 4 

BYGGNADSSÄTT 

Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns 
mot granntomt där sådan gräns förekommer inom området. 

§ 5 

VÄNINGSANTAL 

Mom. l. Å med III eller IV betecknat område får byggnad upp
föras med respektive högst tre och fyra våningar. 

Mom. 2. Å med v betecknat område får utöver angivet våningsan
tal vind inredas. 



§ 6 

BYGGNADS HÖJD 

Mom . 1. Å med IIIv eller IV betecknat område får 
byggnad icke uppföras till större höjd än 
r espektive 11,0 och 13,6 meter. 

Mom. 2. Gårdsplan eller terrassplan ovan överbyggnad 
å med rin8prickning betecknad mark får ( 
icke läggas på större höjd än 4 meter. 

§ 7 

TAKLUTNING 

Tak får givas en lutning mot horisontal
pl anet av hö gst 300• 

Skara som ovan. 

~ ~1i(~-;;{~~ 
IDrott Gy11enbergj 
stadsarkitekt 

Tillhör län~styrelsens i Ska r abor g s l 'ä n 'beslut 
den 21 december 1 956 ;1tbet~y{p.r ,. . Pä 'ä~ s v~gnar: 

. . JfI ~. 
Nil nrlberr 

• 

--" . ' 



ej föras . Bevis , att b e s lutet på grund därav vunnit laga kraft, 

skall åtecknas kartan. 

r.;ariestad Et l andskansl iet de n 21 decemb er 1956 . 

På länsstyrel sens vägnar: 

J . - Sunnerho lm 
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