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Förslag till ändrad stadsplan för kvarteren
STJÄRNAN och ORION m.m.
i Skara
upprättat den l november 1955
av stadsarkitekten Drott Gyllenberg
,

-

§ l.

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING
Mom.l. Blgggadskvarter.
al Med A betecknat område får användas endast för all'mänt ändamål.
bl Med B betedknat område får användas endast för
bo stadsändamål.
cl Med BH betecknat område får användas endast för
bostads- 'och handelsändamål.
dl Med H betecknat område får användas endast för
handelsändamål.
e l ~Med J

betecknat område får användas endast för
'industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende
ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet,
brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas
i den utsträckning som ' fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.

fl Med G betecknat område får användas endast får
garageändamål.
,.'

'.

Mom.2. Specialområden.
Med ~j betecknat område får användas endast för järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål.
§ 2.

NARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS
Mom.l. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
Mom.2. Med ringprickning betecknad mark får överbygga s och
användas end a st på sätt som ' för varje särskilt fall
prövas lämpligt.

Mom.3. Med punkt- och korsprickning betecknad mark får
icke bebyggas. Utan hinder härav få bensinpumpar uppställas och under mark tillhörande
bensinupplag anordnas efter erhållande av vederbörliga tillstånd därför.

...

§ 3.

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR OCH
FÖR ALLMÄN TRAFIK
Mom.l. Å.rn3:i u betecknad mark få icke vidtagas anordningar
som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.
Mom.2. Med z betecknad del av järnvägsområde skall gållas
tillgänglig för allmän gatutrafik •

)

. § 4.

BYGGNADSSÄTT
Mom.l. Å med B och kvadratmetertal 'betecknat område 'far
kvarter bebyggas med bostadshus med högst den
våningsyta som kvadratmeter~alet angiver.
Mom.2. Å med S betecknat område skall byggnad uppföras
i gräns mot grannfastighet där sådan gräns förekommer inom området.
§, 5.

VÅNINGSANTAL
Mom.l. Å med III betecknat område får byggnad uppföras med
..
h o" gs t t re va~!lg~~~~..,..
,. . .. '~. .• '..';'U" " ,.,
Dock må därutöv,~r, utan att q~n för byggnaden
t illåtna största ,hö jqen ,överI?Isridas, vind inredas
endast med "' utnyt~j 'ande' av'''normalt förekommande
gavelfasad för erhåollånde av fönster.
Mom.2. Dä r 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.
§ 6.

BYGGNADS HÖJD
Mom.l. Å med III betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 10,6 meter.
Mom.2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad
uppföras till högst den höjd i meter som
siffran angiver.
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Mom.3. Gårdsplan eller terrassplan ovan överbyggnad å med
ringprickning betecknad mark får icke läggas på större
höjd än 4 meter •
§ 7.

TAKLUTNING
Tak får 6iv~s en lutning mot horisontalplanet av
högst 30 •
§ 8.

BYGGNADS lfillTERIAL
Mom.l. Å med S betecknat område skola byggnads ytterväggar
~tföras brandsäkert.
Mom.2. Å med G betecknat område skall byggnad utföras brandsäker.
Skara som ovan.
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Förslag till ändrad stadsplan

;

för kvarteren
S T J Ä R N A N och

O R lON

m.m.

i Skara

Omfattning

Stadsplaneförslaget omfattar blivande kvarteren
Stjärnan och Orion jämte omgivande gatumark.
Kvarteret Orion består av den del av nuvarande
kvar teret Stjärnan, som är belägen norr om den
nya infarten från öster (Skaraborgsgatans ~r
längning) samt av Haqvin Spegelsgatan, viiliken
slopas, och om vilken Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen i tjänsteyttrande den 17 september
1952 anfört, att den bör avstängas från körbar
anslutning med den nya infarten.
Blivande kvarteret Stjärnan består av den del av
nuvarande kvarteret Stjärnan, som är belägen
söder om nämnda infart, samt av det med denna
kvartersdel enligt förslaget sammanlagda nuvarande kvarteret Nebulosan jämte mellanliggande gator,
Fabriksgatan och Bangårdsgatans östligaste del.

Gällande
stadsplan

Den mark stadsplaneförslaget omfattar ingår i
område för vilket stadsplan fastställts av Kungl.
Maj:t den 30 april 1926.
Stadsplan för ny infart från öster, vilken genombryter nuvarande kvarteret Stjärnan, har fastställts av Kungl. Ma j:t den 20 mars 1953.
Den västligaste del av Skaraborgsgatan, som ingår
i stadsplaneförslaget, ingår i ändrad stadsplan
för kv. Tullen, som fastställts av Kungl. Maj:t
den 12 maj 1955.

,
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Tidigare
stadsplaneförslag

Den 26 maj 1954 upprättades ett stadsplaneförslag,
omfattande exakt samma område, som det nu ifrågavarande. Stadsplaneförslaget kompletterades och
reviderades enligt byggnadsnämndens beslut den
l november och den 6 december 1954 samt antogs av
stadsfullmäktige den 10 december 1954.
Det nu ifrågavarande stadsplaneförslaget överensstämmer helt med det tidigare beträffande kvarterens begränsningar och angränsande gators
sträckning och höjder, men skiljer sig från det

tidigare däri att
dels bestämmelse gränserna för siloanläggningen
i kvarteret Stjärnan ställts i överensstämmelse
med Kungl. ~1aj :ts resolution den 6 maj 1955
med tillstånd f ör byggnadsnämnden att bevilja
byggnadslov för siloanläggningen,
dels det tidigare föreslagna garageområdet
i kvarteret Orion ändrats för att passa
en planerad bensin och servicestation.
Förslaget till stadsplaneändring avser främst
att förse de båda delarna av det nuvarande
kvarteret Stjärnan med ny stadsplan, vilket
är en nödvändig konsekvens av kvarterets
delning genom den nya infarten.

Förslaget
till stadsplaneändring

Kvarteret Stjärnan är enligt gällande stadsplan avsett för industri- och handelsändamål.
Blivande kvarteret Stjärnan kommer f rån siloanläggningen och österut att bibehållas för
industriändamål, medan den västligaste delen
enligt befintliga förhållanden avses f ör handels- resp. bostadsändamål och därvid har
byggnadsrätten ökats att omfatta tre våningar.

Kvarteret
St j ärnan

Säkerhetszonen mellan industriområdet i kvarteret Stjärnan och den sammanhängande bebyggelsen i centrala staden har i samråd med länsbrandinspektören och länsarkitekten förlagts
å Centralföreningen tillhörig mark omedelbart väster om siloanläggningen.
Säkerhetszonen har därvid placerats så att
den s åvitt kan bedömas minst värdefulla bebyggelsen måste rivas, och så att det ~n
kommer på den industri; som föranleder
kravet på säkerhetszon att själv svara därför.
Enligt drätselkammarens beslut skall kvarteret
Orion ~vses för hyreshusbebyggelse, vartill
det är väl ägnat genom sitt jämförelsevis
centrala läge och det naturliga, ,p~j:la.ll:de1i... ..
med motsvarande bebyggelse i kvar,teret Tullen .. 1·,,-.
väster om Gamla Kyrkogården.
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Inom kvarteret Orion har angivits en '~ma~imal
bruttovåningsyta f~r trevånings bostadsbebyggelse av 8330 m •
Bebyggelsen kan anordnas så som illustrationsvis angivits å stadsplanekartan eller
enligt bifogad illustrationsskiss eller på
annat sätt som byggnadsnämnden kan godkänna.
Den för bostadsbebyggelse avsedda delen av
kvarteret Orion bör utgöra en tomt, men
~ndra lösningar äro icke uteslutna och det kan
/ ined den långsamma etappvisa exploatering,

Kvarteret
Orion
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som förekommer i Skara vara olämpligt att belasta
en byggnadsetapp med hela markkostnaden, varför
ingen bestämmelse om ant alet tomter i kvarteret
int agits i stadsplanebestämmelserna.
Orion äges helt av staden . med undant ag av
.st g l bO.
Säkerhetszonen mot industribebyggelsen i kvarteret Stjärnan kommer att inrymma den nya infarten, och norra delen av säkerhetszonen har i samråd med länsbrandinspektören och länsarkitekten
föreslagits utnyttjad som gård och uppställningsplats för bilar till en planerad bensin- och
servicestation, vars garage i första hand äro avsedda för kvarterets bilar.
Kvart~ret

Allmänt

Å stadsplanekartan har inlagts erforderliga områden för underjordiska ledningar, samt ett område för allmänt ändamål, avsett för branddamm.

Gatumark

En mindre avskärning av Gamla Kyrkogårdens
sydöstra hörn har medfört, att infartsvägen i
denna punkt kunnat givas en något förmånligare
kurvradie än enligt gällande stadsplan.
Nordvästra hörnet av kvarteret Stjärnan (nuvarande
kvarteret Nebulosan) har avskurits med kateterna
i hörnavskärningen cirka fem meter.
En stadsplanehöjd på Skaraborgsgatan har på vägförvaltningens begäran ändrats från + 115,0 till
+ 115,1.
Skara den l november 1955.

~~~~~
IDrott Gyllenbergl
stadsarkitekt
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