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Tillhör Stadsfullmäktiges i Skara 
beslut den 16 september 1960, § 141. 

Ex officio: 
Karl Sernström 

Fastställd enligt länsstyrelsens i 
Skaraborgs län laga kraft vunna re
solution den 7 juni 1961; betygar 
Mariestad å landskansliet den 6 
juli 1961. 

På tjänstens vägnar: 
Nils Karlberg 
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För51ag till ändrad och utvidgad 

stod5plan för del av 
• 

E1<IK5BERGSOMRAOET m.m. 
SKARA 

uppr-ättot den 17 august i 1950 av 

D y·ott Gy\1 €t1be rg 
arkitekt SAR 

Reveni. B\;jggno csn6,nnden:: beslut 
§ 297 den 12 sep: :960 

Drott Gyllenberg 

BETECKN1NGAR 
STADSPLANEKARTA 
. AGränsbeteckningar 
_.~ stadsplanegråns 
---- göl lande. område5- och 6estämmelsegråns 

gällande område.s- och beståmmelsegcöns, avsedd oH utgå 
_. _. - gatu- kvorters- · och annan område5grän5 

_ .. - .. - bestömmelsegrän.s 
.. ......... . _. gröns linjer ej avsedda aH fasbtålla5 

BOmrådesbeteckningar 
ALLMÄN PLATS 

I I gata eller torg 
WA park eller plantering 
BYGGNADSKVARTER 
~ område för bostad såndamål, 5ammanbyggda hus 
~ område för bostadsändamål, fristående hU5 
C Ovriga beteckningar 
I. :: : >. >. : :::-. \ mark som icke får be byggas 

u mark tillgänglig för underjordiska ledningar 
+000,0 gällande gatuhöjd 
(~ooo,o) gäl lande go+uhöjd, avsedd a++ utgå 
+000,0 gatuhöjd 
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~ E:3 huvud6~ggnad resp. uthus 
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----. 112 Q , o k 
~nlva urvor 

--=-~--==, avloppsledningar 
- . _ ... - - telekabel 
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- .~r-- punkt i rutnät 
' 0......_ poilj9on punkt 

'2. 75 fastighebbeteckningar 

G. Lundberg 



Bil. A. 6 

B E S K R I V N I N G 

av förslag ~ill ändrad och utvidgad 

stadsplan för del av 

E R I K S B E R G S O M R Å D E T m. m. 

i Skara 

upprättad den 17 augusti 1960 

av arkitekt SAR Drott Gyllenberg. 

Läfe, 
om attning 

Gällande 
stadsplan 

Ändringen 

Området omfattar i huvudsak den av staden ägda 
stadsägan nr 75 Eriksberg: den s.k. Hasselgrenska 
marken kring ~n slinga av Gällkvistbäcken öster 
om Folkets park och väster om Petersburgsskogen, 
samt söder ofu Biskop Bengtsgatan och norr om 
riksväg nr 6. 

Tomtraden närmast Biskop Bengtsgatan ingår i 
stadsplan för Sågarhagsområdet, fastställd av 
Kungl. M<>.j :t· den 9 oktober 1942. 

Stadsplaneförslaget gränsar i nordväst till 
förslag till stadsplan för Filipdalsområdet fast
ställt av Kungl. Maj:t den Il februari 1955. 

Jämkning av stadsplan -för del av kvarteret Haren 
har fastställts av länsstyrelsen den 6 april 
1957. 

Jämkning av §tadsplan f ör delar av kvarteren 
Rjörnen och Algen har fastställts av länsstyrel
sen den 26 april 1960. 

De stads plane området i sydväst angränsande fastig
heterna 523 och 523J ingår i en den 12 september 
1932 fastställq avstycknin~splan . 

Ändringen i den gällande stadsplanen inskränker 
sig till att kvarteret Mården ändras till park. 

Den östligaste delen av kvarteret Mården utgör 
nämligen del av donationsjorden Petersburgs
skogen som enligt donationsbestämmelserna skall 
utg9ra park. Återstående västra delen av kvarte
ret Mården är -en bergknalle som icke torde kunna 
exploateras till rimlig kostnad. Vidare är det 
ett önskemål att förbinda Petersburgsskogen med 
Folkets Park och angränsande grönområden vid 
Gällkvistbäckens anslutning till Afsen till ett 
sammanhängande parkbälte genom att låta kvarte
ret Mården och ytterli~are en bergknalle sydväst 
om kvarteret Haren inga i park. 



, 
I 

Bebyggelse 

Gatuföring 

Garage, 
parkering 

Ledningar 

Förslaget omfattar trenne bebyggelsegrupper , 
dels kvarter et Haren med befintlig bebyggelse, 
som kan utökas med ett hus för privat explo
atering, 
dels en radhusgrupp nordväst om Slussegatan, 
och dels en grupp friliggande hus i områdets 
sydöstra del. 

2. 

Gällkvistbäcken lägpes i kulvert från Biskop 
Bengtsgatan åt sydvast fram till cirka 20 meter 
från bron i Slussegatans f örlängning. 

För att undvika en dyrbar anslutning av kul
verten till Biskop Bengtsgatans bro över Gäll
kvistbäcken påbörjas thte kulverteringen förrän 
ca 20 meter sydväst om bron. 

Ovanpå kulverten lägges en gata, som de första 
80 meterna närmast Biskop Bengtsgatan blir 
9 meter bred och d~bbelriktad, men som i sin 
fortsättning mot sydväst blir endast 6 meter 
bred och enkelriktad samt fortsätter i en slinga 
mot söder, öster och norr och åter utmynnar 
ovanpå bäcken 80 mater från Biskop Bengtsgatan. 

Ovannämnda gatubredder disponeras på f öljande 
sätt: 9-metersgatan består av 6 meter körbana 
plus två gångbanor a 1,5 meter i vanlig ordning 
förhöjda över körbanan och skilda från denna 
av kantsten. 

6-metersgatan består av 4 meter asfalterad kör
bana plus två grusade gångfiler a l meter i 
körbanans nivå. 

Gatuhöjderna La r föreslagits i s amråd med 
Skara stads byggnadskontor och överensstämmer 
beträffande Biskop Bengtsgatan med den arbets
plan enligt vilken den är utförd. 

Det kan förutsättas att varje tomt får två 
bilplat ser, en i garage och en i det fria. 
För eventuellt ytterligare erforderlig bilupp
ställning har å stadsplanekartan illustrerats 
ett antal parkeringsplat ser i fickor i park
marken söder om kvarteret Haren. 

För rikstelefonkabeln, vilken korsar området 
samt för befintliga underjordiska ledningar har 
föreslagits ledningsområden i erforderlig 
utsträckning. 

~~ I Drott dyllenberg/ Tillhö r länsstyrelsens i Skaraborgs 
läns beslut den 7 juni 1961; be t ygar 

På tj~~stens ägnar : 
arkitekt SAR 

W,~ .. --4> . l~ Nll~ ' berg I( 



~65 
LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÄN 

LANDSKANSLIET 

IIIGl 42 60. 

Hesolution . 

BYGGNADSNÄMNDEN 

Inkom dGn •. ~:I€. . .!.r;.P" !... 
,J; q I 

Diarienr . . ~ ................. " ••••••. 

Jämlikt 26 § byggnadslagen den 30 juni 1947 fastställer läns-

styrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 16 septem-

ber 1960 antaget förslag till ändrad och utvidg ad s.tadsplan för del 

av Briksbergsområdet m. m. i Skara , sådant f örslage t åskådliggjorts 

å en av arkitekten Drott Gyllenberg år 1960 upprättad och sanuna år 

reviderad karta lUed därtill h örande beskrivning (Bil. A) ocll stads-

planebeställllllelser (Bil. B) j dock att från fas tställelse undantages 

§ 6 mom. 2 i s tadsplanebe stämmel serna , 

Förslaget berör den 9 oktober 1942 , den Il februari 1955, den 

6 april 1 957 och den 2 6 april 19 60 fastst ä llda stadsplaner . 

Kartan skall f örses med bevis om fastställelsen samt beskriv-

ningen och stadsplanebestämmel serna med b evis att desamma tillhöra 

länsstyrel sens beslut denna dag . 

Jämlikt 1 50 § 3 s t . byggnadslagen må Iclagan mot beslutet om 

fastställelse av förslaget till ändrad och utvidgad stad splan all e -

nast fö ras av sakägare , som i ärendet frams tällt yrkande , vilket 

helt e ll er delvi s lämnats utan bifall. Be svären skola till Kungl. 

kOlrununikationsdepart ementet ingivas eller med allmänna posten dit 

insändas inom tr e v eckor härefter . 

2J(Iariestad å 

S t ämpe l Sex kronor . 

landsk~dli:t den 7 juni 1961. 

~ - ~l.t.;. ~(.""\. I 
B . Fallenius 

Byggnadsnämnden i Skara . 



Avskrift. 

Bil. A 

Tillhör Stadsfullmäkt iges i Skara be
slut den 16 september 1960 , § 141. 

Ex of ficio 

Karl Semström 

Beskrivning av försl ag till ändrad och utvidgad stadslll:m för del av 
Eriksbergsområde t m. m. i Skara upprättad den 17 augusti 1960 av arkitekt 
SAR Drott Gyl lenberg . 

Läge , 
omfattning 

Gällande 
stadsplan 

Ändr i ngen 

Området omfat tar i huvudsak den av s t aden ägda stadsägan 

nr 75 Eriksberg: den s . k . Hasselgrenska marken kring en 
Sl inga av Gällkvistbäcken öster om Folkets park och Väs

ter om Petersburgsskogen, samt söder om Biskop Bengtsga
t an och norr om riksväg nr 6 . 

Tomtraden närmast Biskop Bengtsgatan ingår i stadsplan 

för Sågarhagsområdet , fastställd av Kungl. Maj:t den 9 
oktober 1942 . 

Stadsplaneförslaget gränsar i nordväst till försla-g till 

stadsplan för Filipdalsområdet fastställt av Kungl . Maj: t 

den Il februari 1955 . 

Jämkning av stadsplan för del av kvarteret Haren har 

fastställts av länsstyrelsen den 6 april 1957. 

J ämkning av stadspl::tn för delar av kvarteren Björnen och 
Älgen har fastställts av länsstyrelsen den 26 april 1960. 

De stadsplaneområdet i sydväst angränsande fastigheterna 

523 och 523J ingår i en den 12 september 1932 faststä lld 
avstyckningsplan . 

Ändringen i den gäl lande stadsplanen inskränker sig till 

att kvarteret Mården ändras till mark . 

Den östl ic;aste aeIen av kvart eret M8xil"n \~i;giir n.äm1 ie;en 
del av donationsjorden Petersburgsskogen s om enl i gt dona
tionsb es tämmelserna Sk2_11 utgör a pa r k . Återstående västra 

delen av kvarteret Mården är en bergknal le som icke torde 
kunna exploateras till rimlig kostnad . Vidare är det ett 

önskemål att förbinda Petersburgssko gen med Folkets. ~rk 

och angränsande gr önområden vid Gäl lkvistbäckens anslut
n i ng till Afs en till ett sammanhängande parkbälte genom 

att låta kvarteret Mården och ytterligare en bergknal le 
sydväst om kvart eret Har en ingå i park . 



Utvidgningen 
Land skap 

Ändamål 

Stadsplane
ekonomi 

Bebyggelse 

Gatuföring 

Områd et utgör en mycket vcwker dal gång, öppen åt sydväst 
mellan folkp arkens och Peterburgsskogens l ummi ghet . 

Omr åde t expl o8.teras f ör egnahemsbebyggelse, vart i l l det 
är synnerl igen väl l ämpat . Avsikten är att hela bebyggel
sen inklusive gator, va t ten och avlopp et c. skall utföras 

i ett s ammanhang såsom gl~ppbebyggelse av ett före t ag 
som har stor erfarenhe t av dylik totnlexploatering. 

Förevar,':mde stadsplaneförs lag har fö regåtts av synnerli

gen noggr anna undersökni~gar betr äff ande exploaterings
kostnaderna. Fullt genomarbet ade stadspl aneförsl ag har 

tid igar e upprättats 1 956 och 1958 viH:et senare förslag 
även antagits av stadsfullmäktige den 21 f ebruari 1958 

men måst skrinläggas s ed~n det visat sig nt t expl oate
ringskostnad erna enligt det förslaget skulle bli f ör hö-
ga . 

För att kunna explontera marken på ömse sidor om Gäll
kvistbäcken skulle normal t erfordr.ns ett gntusystem på 

vard er a sidcm därom , vilka gatusystem skulle bli mycke t 

dyr b?.ra genom att le dni ng2.r och dyli kt måste sprängas 
ne r och genom att gatulängden i så fall blir oproportio

nerligt stor i förhållande till exploateringen. 

Det har bef unnits ekonomiskt fö r del akti gare att mata om

rådet på ömse s i dor om Gällkvistbäcken med en gata som 
lägges i bäckfår an , varvid bäcken kulverteras och led
ningar nedl äggas i fyllningen . 

Eft ersom änd å gatuanläggnin~arna blir förhållandesevis ~ 
b ar n har g2.t ubredderna inskränkts i görl igaste mån . 

Slussegntan utl ägges som gat a så l ångt s om erfordrns med 

hänsyn till bebyggelsen i kvarteret Har en och föreslås i 
övrigt ingå i befintl i gt skick i pnrkmark . 

Förslaget omfat t ar trenne bebyggel segrupper, del s kvarte
ret Haren me d befintlig bebyggelse, s om kan utökas me d 
ett hus för privat exploatering , dels en radhus grupp 

nordväst om Slussegat an, och del s en grupp fr iliggande 

hus i området s sydöstra del. 

Gällkvistbäcken lägges i kulvert från Biskop Bengtsgatan 
åt sydväst fram t i ll cirka 20 me t er från br on i Slusse
gat~ns förlängning . 

För ntt undvika en dyrb.:tr anslutning av kulvert en t i ll 



Garetge, 
parkering 

Ledni ngar 

Biskop BengtsgJ.to.ns bro över Gällkvistbäcken påbörjCls in

te kulverteringen förrän co. 20 meter sydväst om bron. 

Ovo.npå kulverten lägges en gc:to., som de först:::t 80 metern::!. 

närm:::tst Biskop Bengtsg:::tto.n blir 9 meter bred och dubbel

rikto.d, men som i sin fortsättning mot sydväst blir en

do.st 6 meter bred och enkelriktad s.:lmt fortsätter i en 

sling:::t mot söder, ös ter och norr och åter utmynno.r ovunpå 

bäcken 80 meter från Biskop Bengtsgo.tun . 

Ovo.nnämndo. go.tubredder disponerps på följo.nde sätt: 9- me

tersgatcm bcstår av 6 meter körb:::tna plus t vå gångb:::tnor Q 

1 , 5 meter i vo.nlig ordning förhöjd::, över körbo.n::'.n och s k i l

do. från denna QV kcmtsten . 

6- metersgo.t:m består ::lV 4 meter QSf.l1 ter·::ld körbana plus 

två grusnde gångfiler Q l meter i körbQnans nivå . 

G:::ttuhö jdernn h::lr föreslQgi ts i s:llDråd med Sknrn stads 

byggnndskontor och överensstämmer beträffnnde Biskop 

Bengtsgat ::ln med den arbetspl::m enligt vilken den är ut 

förd . 

Det k::ln förutsättns ::ttt vo.rje tomt får två bilplntser, en 

i g:::tro.ge och en i det frio.. För eventuellt ytterligo.re er

forderlig biluppställning har å sto.dspl:::mek:::trt:::tn illustre

ro.ts ett :::tnto.l po.rkeringspl:::ttser i fickor i p:::trkmarken sö

der OlD kvarteret Ho.ren. 

För rikstelefonkabeln, vilken korso.r oP.lrådet sumt för be

fintlig;:, under j orcliskSl ledning.Jr h:::tr föreslClgi ts lednings

områden i erforclerlig utsträckning . 

Skara som ovnn 

Drott Gyllenberg 
nrkitekt SAR 

Tillhör länsstyrelsens i Sknrabor gs 

läns beslut den 7 juni 1961; betygnr 

På tjänstens vägno.r: 

Nils Karlberg 



Bil. B. 

Tillhör St ndsfullmäktiges i Sknrn be

slut den 16 september 1960, § 141. 

Ex officio 

Knrl Sernström 

Stndsplnnebestammelser t illhörnnde försIng till ändrad och utvid 

gnd s t Cldsplcm för del av Eriksbergsområdet m. m. i SkQr::1 upprättnt den 17 

nugusti 1960 nv nrkitekt SAR Drott Gyl lenberg. 

Mom . l. 
[l) 

Mom . l. 

Mom. 2. 

Mom . l. 

Mom . 2 . 

Mom. l. 

Mom . 2 . 

§ L 

STADSPLANEOl:IRÄDETS ANVÄNDNING 

ByggnQd.3kvnrter 

Med B betecknat område får användas endQst för bostadsän-

dc:.mål . 

§ 2 . 

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad m_crk får icke bebyggas. 

§ 3. 
SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGls:mE OI.ffiÅDEN FÖR LEDNINGAR. 

Å med u beteckno.d mc_:rk få icke vidt::cgCls ClnordningClr som 

hindrn framdragQnde eller underhåll av underjordiskn nll

männn ledning:lr. 

§ 4 . 
BYGGNADS SATT 

Med F betecknat område får bebygg_:s endast med hus som 

uppföras fristående . 

Med Sr beteckn"t område får bebyggns endnst med rndhus. 

§ 5. 
DlEL AV TOMT SOM F ÅR BEBYGGAS OCH !U~TAL BYGGNADER Å TOMT 

Av tomt som omfatt,"T med F betecknat område får h ögst en 

f j ärdedel bebyggas . 

Å tomt som omfattar med F betecknnt område får end::1st en 

huvudbyggnnd och ett uthus eller Clnnnn gårdsbyggnnd upp

förns . 

§ 6 . 

VÅNINGSANTAL 

Å med I eller II betecknClt område får byggnad uppförCls med 

respektive högst en och två våning::cr . 
Å med v betecknClt omre.de får utöver Clngivet våningscmtnl 

vind inredns . 



Mom . l. 

Mom . L 

Mom . 2 . 

Skar a. som ov::m 

§ 7 . 
BYGGNADS HÖJD 

Å me d I, Iv eller II bete cknc:t område f år byggnad icke 
uppföras till s t örre höjd än r espektive 4, 4, 5 ,6 och 7,6 

meter . 

§ 8 . 

TAKLUTNING 
Å med I eller II beteckno.t område får t 'lk givn s en lutning 

mot horisont alpl::met av högst 30°. 
fl Ded Iv betecknnt område får tak givas en lutnL~g mot 

horisnnt21pl nnet av högst 45° . 

Drott Gyl lenber g 
Qrki t ekt SJ\...1t Tillhör länss~ relsens i Skaro.borgs 

l än beslut den 7 juni 1961; betygar 
På tjänstens v ägn'lr: 

Nils Kctrlberg 

Rätt o.vskr i vet bet y gnr 

På tjänstens ~ägnar: 
" . ,,; .. /" -', , ; , 

Gundega Teteris 



Bil. B. 

B 65 
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 och utvidgad 

stadsplan för del av 

ERIKSBERGSOiIlRÄDET m.m. 

i Skara 

upprättat den 17 augusti 1960 

av a rkitekt SAR Drott Gyllenberg . 

STADSPLANEOMRÄDETS AN VÄNDNING 

rJlom. L Byggnadskvarter 

, al Med B betecknat område får användas endast f ör 
bostadsändamäL 

§ 2. 

r-1ARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS 

/ Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. 

SÄRSKILDA iJRESKRIFTER ANGÅENDE OjlrillÅDEN FÖR LEDNINGAR. 

Ä med u betecknad mark få ick e vidtagas anordningar 
som hindra framdragande eller underhåll av underjor
diska allmänna ledningar. 

§ 4. 

BYGGNADSSÄTT 

Mom. 1. Med F betecknat område får bebyggas endast med hus 
som uppföras fristående. 

;'( Mom. 2. Med Sr betecknat område får bebyggas endast med 
radhus. 

§ 5. 

DEL AV TOMT SOM FÄR BEBYGGAS OCH AN1'AL BYGGNADER Å 

TOMT 

j\~om. 1. Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst 
en fjärdedel bebyggas. 



STADSFU llMÄK T IGE 

§ 114 . 

BYGGNADSNÄW':;:Q~ 

Inkom den 00. f) . 6/ ...... ..... .... ... ....... 

Diarienr ...307 ...... ... ... ....... .... ... . 

u t dr ag ur p rot okoll, h ållet vid 
s ammanträde med s t adsfullmäkt ige i 

Skar a den 16 juni 1961 . 

Från länsstyrelsen i länet hade stadsfullmäktige fått motta 

ga följande avskrift : 

II hiiNS S TYRE LSEN 
SKARABORGS LÄN 
Landskansliet 
Avskrift 
IIIGl 42 60 

Jämlikt 26 § 

Relli2l.,.utio ll · 

byggnads lagen den 30 juni 1947 fastställer 
länsstyrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 
16 september 1960 antaget förslag till ändrad och utvidgad 
stadsplan f ör del av Eriksbergsområdet m. m. i Skara, sådant 

förslaget åskådliggjorts å en av arkitekten Drott Gyllenberg 
år 1960 upprättad och samma år reviderad karta med därtill 
hörande beskrivning (Bil . A) och stadsplanebestämmelser(Bil . B) ; 

dock att från fastställelse undantages § 6 mom . 2 i stadsplane 
bestämmelserna . 

Förslaget berör den 9 oktober 1942 , den Il februari 1955, 

den 6 april 1957 och den 26 april 1960 fastställda stadsplaner . 
Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskriv

ningen och stadsplanebestämmelserna med bevis at t desamma t i ll 
höra länsstyrelsens beslut denna dag . 

Jämlikt 150 § 3 st . byggnads lagen mm klagan mot beslutet om 
fastställelse av förslaget till ändrad och utvidgad stadsplan 
allenast föras av sakägare, som i ärendet framställt yrkande, 
vi lket helt eller de lvis lämnats utan bifall . Besvären skola 
till Kungl . Kommunikationsdepartementet ing i vas e l ler med allmän

na oosten dit insändas inom tre veckor härefter . 
- Mariestad å landskansliet den 7 juni 1961 

Nils Karlberg 
B.Fallenius 

_._-----
Rä tt avskrivet, betygar 

På tjänstens vägnar 
Ann- Charlotte Sandberg" 

Om vad sålunda förekommit skulle anteckning ske i dagens 

Byggnadsnämnden 


