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F6rslåg till ändrad 
stodspi'an for kvarteret 

URANUS 
Sk:ARA 

upprattat den 1 juni 1957 av 

Drott Gyllenberg 

stadsarkitek.t 

ST AD5PLANE KAR1 Å 

A. Gransbe!ecln i ngar 

--- stadspkinegrÖns 

fillhör Stadsfullmäktiges i Skara 
beslut den 13 december 1957 § 208 

Ex officio: 
Karl Sernström 

Tillhör Stadsfullmäktiges i Skara 
beslut den 24 april 1959, § 66 

Ex officio: 
Karl Sernström 

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut den 
15 maj 1959. Stockholm i Kommunika
tionsdepartementet 

Ex officio: 
Sven Åmark 

gäl londe områdes - och beslåmmelsegrans 

" H gdl lande områdes - och beståmmdsegräns, avsedd alt utgå , 

---'-- ga tu-, kvar,ters- och annan områcesgr6ns 

------- besta:nmeJsegrans 
.-.---.-- .. _-_. gränslinjer ej avsedda att fa sts tö\las 
B.Områdesbeteckningar 

ALLMAN PLA T5 
I I gata eller torg 
~ park eller plantering 

BVGGNADSKVARTER 

~ område f6r allmant ändamål 

~A område. fOr bosfadsandarnål, sammonb!:J9gda hus 
~ område för bostads -oc.h hande.lsandamål, 5ammanbY9gda hus 

C.Övriga bekc,kningar 

t:: :::::::::::::j mark som icke får beb~ggas 
mark som får 6ver byggas på visst sått 

+000.0 gällande gatuhÖjd 
(+ 000.0) gållunde got uh6jd, avsedd aH utgå 

+ 000.0 gatuMjd 

I, m, 17 

~ 

antal våningar 

b!:j9gnadsh6jd 

GRU NDKARTA 
~ E3 bostadshus resp. uthus 

+ . punkt i rurn6r 
1, 194 fastighet s beteckni ngor 

53 (3. Lundberg 

Statens Reproduktionsanstalt 



Utdrag ur protokoll, hål let vid 

BYGGNADSNÄMNDEN s amman träde ~ln~t>zl~~snämnden i 
Skara den 

§ 52 . 

Sedan byggnadsnämnden under § 33 i protokollet för den 2 

februari 1959 bordlagt en från HSB i Skara inkommen ekrivelse 

angående viss ändring av stadsplanebestämmelserna till ett av 

stadsfullmäktige den 13 december 1957 antaget förslag till änd

rad stadsplan för kvarteret Uranus, vilke t förslag för närva

rande underginge faststä llelseprövning, sä hade drätselkammaren 

nu avgivit begärt yttrande i ärendet. 

Efter handlingarnas föredragning bes~öt byggnadsnämnden att 

i likhet med drätselkammaren förklara sig för sin del i cke ha 

något att erinra mot att § 4 i stadsplanebestämmelserna, inne 

hållande att kvarteret Uranus skulle utgöra en tomt, undantoges 

från fastställelse . 

RÄTT UTDRAGET 

Wir~n 

Byggnadsnämnden 



S TADSFULLMAKTlGE 

§ 66. 

Utdrag ur protoko ll, hållet vid 

sammanträde med stadsfullmäkt i ge i 
24 april 1959 . 

Skara den 

Sedan stadsfullm~ktige den 13 december 1957 antagit ett 

av stadsarkitekt Drott Gyllenberg den l juni 1957 upprättat 

förslag till ändrad stadsplan för kvarteret Uranus under 

förutsättning att staden icke åsamkades några kostnader för 

stadsplanens genomförande samt byggnadsnämnden därefter jäm-

likt erhållet uppdrag hos Kungl .Maj:t anhål1tt om faststäl1e1-

se å det sålunda antagna stadspl aneförs laget, så hade l änssty

relsen i länet genom resolution den 11 sistlidne mars i enlig

het med Kung l.Kommunikationsdepartementets remiss den 9 i samma 

månad l ämnat stadsfullmäktige tillfälle att antaga stadsplane

förs laget utan angivet villkor. 

Vid ärendets föredragning antecknades, att länsstyrelsen i 

utlåtande den 16 april 1958 förordat bifall till byggnadsn~mn

dens framstä llning i ärendet samt att Kungl. Byggnadsstyre1sen 

den 3 mars 1959 tillstyrkt fastställelse av stadspl aneförsl a

get med undantag av §§4 och 9 i s tadspl anebestämmel serna . 

Vidare antecknades, att dr~tse1kammaren och byggnadsnämnden 

efter att ha tagit del aven av arkitekt Torsten Thor~n den 

17 december 1958 upprättad situationsplan med förslag till be

byggelse inom kvarteret Uranus i avgivna yttranden den 4 feb

r uari resp . den 2 mars 1959 förkl arat sig icke ha något att 

erinra mot att § 4 i staQsp1anebestämme1serna , innehållande 

att kvarteret Uranus skulle utgöra en tomt, undantoges från fast 

Byggnadsnämnde b 



st~llelse. 

Enligt berörda situationsplan skulle den å stadsplanekartan med 

BRS III be t ecknade huskroppens västra del förskjutas mot Djäkhega 

tan och viss byggnadsrätt mot Östra Kungshusgatan slopas. Av Kungl. 

Byggnadsstyrelsens underdåniga utlåtande i ärendet inhämtades, att 

Byggnadsstyrelsen, som icke hade något att anmärka mot en sådan änd

rad utformning av bebyggelsen, förklarat sig icke ha något att er

inra mot att byggnadsnämnden mad stöd av 170 § byggnadslagen medgå 

ve berörd avvikelse f r ån stadsplanen och sedermera föranstal~ade om 

en jämkning av stadsplanen till överensstämmelse med situationspla-

nen. 

Efter ant eckning härav föredrogs byggnadsnämndens och drätselkam

marens yttr anden den 6 resp. 8 april 1959 i förevarande remissären

de. 

Efter handlingarnas föredragning och hållen överläggning beslöto 

stadsf ullmäktige på f örslag av drä tselkammaren: 

~ upphäva sitt beslut den 13 december 1957, § 208, om antagande 

under angiven förutsättning av ett den l juni 1957 upprättat förslag 

till ändrad stadsplan för kvarteret Uranus; 

~ antaga förevarande den l juni 1957 upprättade förslag till 

ändrad stadsplan för kvarteret Uranus med undantag av § 4 i stads

planebestämmelserna; samt 

~ hos Kungl. Maj:t anhålla om fastställelse å det sålunda a ntag

na stadsplaneförslaget. 

På begäran av herrar Löfwa11 och Gierup skulle till protokollet 

antecknas, att de ansåge det innebära viss risk att frångå det av 

stadsfullmäktige tidigare angivna villkoret. 

Som ovan 

In fidem 

Karl Sernström 
Juste-



rat den 29 april 1959 . 

Karl Granqvist 

Å. H. F . Lindgren Harry Lindqvis t 

Justeringen til l kännagiven å stadens ans l agstavla den 

30 apri l 1959; betygar 
Ex officio 

Karl Sernstrl:im 

Rätt utdraget, betygar 
Ex officio 



S TADSFU LLMI\KTlGE 

§ 102 . 

BYGGNADSNÄMNDEN 

Inkom den . .... //I~~~~ 
Diarienr .. . . .. . ~.?1. ........ . 

utdrag ur protokoll, hållet vid 

sammanträde med stadsfullmäktige i 
Skara den 12 juni 1959 . 

Föredrogs en ti ll stadsfullmäktige inkommen avskrift av 

Kungl . Kommunikationsdepartementets ämbetsskrivelse den 15 maj 

1959, utvisande, att Kungl .Maj:t fastställt av stadsfullmäkti

ge den 24 apri l 1959 antaget förslag till ändring av stadspla-

nen för kvarteret Uranus; do ck att från fastställelse undan-

tagits de ls - i enlighet med stadsfullmäktiges bes lut - § 4 

i stadsplanebestämmelserna dels ock § 9 i samma bestämmelser . 

Stadsfullmäktige beslöto a t t med anteckning om vad sålunda 

förekommit överlämna den inkomna handlingen till byggnadsnämn-

den för förvaring . 

UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET 

4M~ 

I , 

J/ri / t Uti I 
Byggnadsnämnde n J\ 'I!rl"tj; h" 'I t,','!.. I 

l 
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över förslag till ändrad 

stadsplan för kvarteret 
{::,.J. 2 4 APR. 19S3 

U R A N U S 

i Skara 

upprättat den l juni 1957 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg 

Omfat t ning 

Gällande 
stads plan 

Förutsätt
ningar 

:.. -: ,-' .. 
Förslaget omfattar kvarteret Uranus samt 
omgivande gator och dessutom Brandmuseet och 
den park det ligger i. 

Kv~rtere~ Uranus omfattas av aen stadsplan för 
Skara st ad, som fastställts av Kungl. Maj :t 
den 30 april 1926. . . 

För angränsande del av kvarteret Venus gäller 
stadsplan fastställd av Kungl. Ma j:t den 2 ma j 
1957. 

Kvarteret Uranus ligger inom Skaras- urgamla 
stadskärna, där det medelt i da gatunätet i stort 
sett bevarat s intill våra dagar. . 

Kvarterets underliga form beror sålunda på att 
det ligger inneslutet mellan Västra Kungshus
gatan, som lär följa sträckninge~ aven urgammal 
landsväg upp mot domkyrkan S8.mt Ostra Kungs
husgatan, som är en i mitten av 1200-talet 
anlagd gat a från konsistoriehuset vid nuvarande 
Skoltorget till dominikanerklostret - sedermera 
Skarabor gs slott (Kun~shuset) - vid nuvarande 
Skaraborgsgatan, ocksa den en ·urgammal lands
väg, tidigare benämnd södra vägen. 

Östra Kungshusgat an lär vara ett av de äldsta 
exemplen i vårt land på en · medvetet planerad 
och anlagd gata , och t roligen det äldsta i då
varande Sverige, som än i dag är i bruk i 
oförändrat skick heträffande bredd ' och sträck
ning. 

Djäknegat'ariinellah Västra och Östra Kungshus
gatorna lär ha tillkommit 1901 som fortsättning 
österut av den urgamla Tvärgatan och begränsas 
på nordsidan av läroverkets skolgård. 

\< • Il 

Den södra i f rågavar ande delen av Östra Kungs
husgatan är kantad av tvåvånings bostad shus av 
trä på det f ör 17- och 1800-talet s småstad 
typiska sättet med smala prång mellan gavlarna. 



Denna del av Östra Kungshusgatan är en av 
de få gator i Skara, där bebyggelsen har en 
viss karaktär, som ka.n vara värd att bevara. 

Genom att Östra Kungshusgatan icke är butiks
gata och icke har eller kan väntas få någon 
annan biltrafik än den som har ärende vid 
gatan , kan både gatans bredd och sträckning 
samt bebyggelsens skala i stort sett bibe
hållas. 

Sedan 1949 har ett flertal skisser och för
slag till stadsplan för sanering av kvar
teret Uranus utarbetats. De förslag som 
baserat sig på bestående ägorättsför hållan
den och punktsanering tomt för tomt har dock 
hlivit otillfredsstäl~ande på grund av kvar
terets svåra form och de speci ella krav 
man måste ställa på bebyggelsen där. 

Den struktur som centrumbepyggelsen i en liten 
stad som Skara har, medför att vid sane
ringar måste tillgodoses inte endast de med 
citybebyggelse, f ör kontors- och butiksända
mål förenade kraven på stort husdjup för 
butiker och lager, möjligheter till inlast
ni ng etc. 
Även de med bostadsbebyggelse i flerfamiljs
hus normalt f örenade kraven på viss friyta 
på tomten , god orientering och genomluft
barhet av lägenheter etc. måste beaktas • 

. Dessutom tillkommer numera kr avet på att 
ett mot våningsytan svarande bilantal skall 
beredas .uppställningsplats. 

På' grund av kvarterets ringa utsträckning 
i öst - västlig riktning och dess långa 
gatufasad i fö r~ållande till vdess areal 

_är det icke möjligt att få till stånd en 
tillf redsställande bebyggelse i kvarteret 
med beaktande även av de ovanberörda stads
bildsmässiga ~raven . utan att kvarteret 
utgör en enda tomt. : .i 

- . , 
Bebyggelsen i kvarteret efter sanering 
skall enligt förslaget utgöras av två 
by~gnadslängor , varav den ena indragen . 
fran gatan följer Djäknegatans sträckni ng 
och den andra i kvartersgränsföljer Östra 
Kungshusgatans sträckning. 

Byggnaden utmed Djäknegatan som förutsätt es 
få butiKer i bottenvåni ngen begränsas av 
stadsbildsskäl till tre våningar. 

,. 

• 

Utformning 



.. 

• 

2. 

För att möjliggöra lösning av biluppställnings
f r ågan ut an att offra all tillgänglig friyta 
i kvarteret för ändamålet, gives byggnads
kroppen utmed Djäknegatan ett husdjup av sjutton 
meter , vilket medgiver anordnande av uppställ
ning av ett fyrtiotal bilar i byggnadens källare. 

Uppställning av kundbilar kan ske på fö r gårds
mar ken mot Djäknegatan och inla stning kan ske 
från gårdssidan där även uppställning i det 
f ria av ett tiotal bilar kan anordnas. 

Ytt erligare utökas kvarteret söderut med mark 
som enligt gällande stadsplan skall utgöra 
allmän pl ats , park. 

Byggnaden utmed Östra Kungshusgatan begr änsas 
i höjd till 8 ,0 a 8 ,4 meter l vilket ganska väl 
överensstämmer med höjden pa befi ntlig äldre 
trähusbebyggelse. 
För att få en bebyggelse som i skala anknyter 
till det äldre byggnadssättet har byggnads
kr oppen uppdelats i fyra kortare enheter med 
något olika höjder och det förutsättes att 
nämnda enheter kommer att givas olika utf ormning 
med varierande färger, fasadbehandlingar och 
fönsterarrangemang. 

Den fr ia gårdsytan, som öppnar sig mot sydväst 
åt Västra Kungshusgatan kan fö rväntas få en 
ur trevnads- och stadsbildssynpunkt högklassig 
utfor mning . 

De i gällande stadspl an angivna gatuhöjderna 
ha visat sig i stor utsträckning vara f elaktiga, 
varför i samband med upprättandet av sanerings
pl aner som de.n i frågavarande rättelse sker utan 
att därmed avses någon ändring i sak. Följ~kt
ligen, samt fö r att i cke varje gång behöva med
taga allt för stor del av stadskartan har icke 
kartan ansetts behöva utdragas till fastställd 
gatuhöjd, vars siff r or e j skall ändras. 

Den i'ör några år sedan iståndsatta byggnaden 
söder om kvarteret Uranus, vilken enligt vissa 
teorier kan ha varit grindstuga till Skaraborgs 
slott, och s om numera är brandmuseum har i 
stadspl anen i enlighet med bef intliga förhållan
den inlagts såsom ett särskilt kvarter f ör all
mänt ändamål, varigenom byggnadens bevarande 
avses att bättre säkras. 

Stadspl anen har försetts med kartbeteckni ngar 
och stadsplanebestämmelser i anslutning till av 
Kungl. Byggnadsstyrelsen utfä rdade anvi sn ingar. 

TlllhlW ltlUlSl. M.!ltI! blOM 
d en /r~" 19 ~7. Skara sO)!l--ovan. 

Stockholm I K~mm""lk.tIOllJd.partementel ??;t;ii[ ~ 
Ex officiol ..--= IDrott -Gyllenberg! 

o 
stadsarkitekt 



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 

stadsplan för kvarteret 

URANU' S 

i Skara, 

upprättat den l juni 1957 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg. 

§ l. 

STADSFLANEOJ.IRÄDETS AN VÄNDNING 
. . 1 

11om.l. Byggnadskvarter. 

l -l. J 
I :" . ' • 2 " APR. 1%3 

al Hed A betecknat mr ådE} få r användas endast för allmänt 
ändamål. 

b) Med B betecknat område får användas endast för bostads
ändamål. 

cl Med BH betecknat område får användås endast för bostads
och handelsändamäl. 

§ 2. 

V!ARK SOM ICKE ELLER I ENDAST r.UNDRE OMFATTNING FÅR 
BEBYGGAS 

"' 

Mom.l. Med punktprickni ng bei;ecknad mark får icke bebyggas. 

Nom .2. Med korsprickning betecknad mark får överbyggas endast 
på visst sätt med portik , balkong eller dylikt, som 
byggnadsnämnden prövar lämpligt. 

§ 3. 

BYGGNADSSÄTT 

Å med S betecknat område skola byggnader uppföras 
sammånbyggda. 

§ 4. 

TOMTS STORLEK 

Kvarteret Uranus skall utgöra en enda 



§ 5. 

VÄNINGSANTAL 

Mom.l. Å med I eller III betecknat område får byggnad 
uppf öras med respektive högst en sch tre , . vanlngar. 

Mom.2. Där våni ngsantal e j f i nnes angivet, f år byggnad 
uppföras med det ant a l våningar som bestämmel
serna angående byggnads höjd mö jliggöra. Dock 
f år vindsinredning icke f örekomma ovan ett 
plan beläget på den fö r byggnaden tillåtna 
största höjden. 

§ 6. 

BYGGNADS HÖJD 

Mom. l. Ä med I eller III bete cknat område f år byggnad 
icke uppf ör a s till störr e hö jd än respektive 
4 ,4 och 10, 6 meter. 

Mom. 2 . Å med siff ra i r omb bet ecknat områ de får bygg
nad uppf ör as t i ll högst den höjd i meter som 
s iffran angiver. 

§ 7. 

TAKLUTNING 

Tak f år givas en l ut ning mot horisontalplanet 
av högst 300 • 

§ 8 . 

BYGGNADS ~iATERIAL 
o o 
A med S bet ecknat omrade skola byggnads ytter-
väggar utföra s brandsäkert. 

§ 9. 
,-, l . BILUPP STÄ~LNING , ' ' " . 

I Inom kvartepet Uranus må byggnad icke uPPföra} 
med mindre uppställningsplats planeras för 
minst 50 bilar, varav minst 30 uppställni ngs-o 
platser skola anordnas i samband med byggna-/ 
dens uppförande. 

J, 

Tillhör Kungl. Maj:fIl beslut 
den /r~' 19~ 

(undantag se Kungl. Maj:ts beslut) 
Stockholm I Kommunikationsdepartementet .p Ex officio: 

~~ 

, 

Skara ' som ovan. 

qa4~ . ~~ " '~ --!Drott~enberg/ 
stadsarkit ekt 

• 




