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Karl Sernström FuR8LAG TJLL STADSPLAN FÖR HIN.Dj~ERG ~gft6~l1!1. 
OCH ÄNDIl AV STADSPLAN FÖR]{\f GLADAN och lfORPEN 
J SKARA, 

.. 
Upprättat den 28juZi 19M ATlJiro.1- den 17 jOJUJ..D.TL 1962. 

l,~p··~;t. ~ 
5tadsarhite.1t: t 

l~·· ',t ~ 
Sta.A::lsar hit.eht 

AT7firat den 6 febnJ.11Ii 1962 betT 'VisSCL gaJJihijjder. 
Genom laga kraftvunnet beslut den 12 juli 
1962 fastställde länsstyrelsen i Skaraborgs 
län å denna karta åskådliggjord stadsplan 
och ändring av stadsplan; betygar 

BETECKNINGAR: 

)~&.. ~~ 
Staiisarki1EhL 

på tjänsten s vägnar: 
Nils Karlberg 

--+--

St aas p-lanehar ta: 
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Tillhör stadsfullmäktiges i Skara beslut den 9 mars 1962, §36 . 
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Omfattning 

Läge 

5 

Befintliga 
f örhållanden 

~~ f) /1. 8.. 
Beskrivning 
tillhör ande försla g till s tadsplan för Hindsberg (stg 469) m. m. 

och ändring av stadsplanen för kvarteren Gladan och Korpen. 

Området , vilket omf attar c:a 13 har , är beläget väster 

om stadsplanerad mark mellan Lill a Hindsbo gård med Drysans 

bäckravin i norr och Hindsbogatan med Skaravallens idrotts

plats i söder . 

lViarken utgöres huvudsakligen av åker j ord som fall er svagt 
mot norr, väster och söder från Hindsbergs gård i områdets 

östr a del . Bebyggelsen utgör es av Hindsbergs gård och inom 

kvarteren Gladan och Kor pen av tvåvånings mindre flerfamiljs
hus i trä . Flertalet tomter är bebyggda . 

Gällande planer För huvuddelen av området , liksom för mar ken väster och 

~~I~1~§~~ 
Bebyggelse 

Gatunätet 

söder därom , gäller utomplansbestäm~elser fastställda den 3 
oktober 1947 . För kvarte ren Gladan och Kor pen gäller stads

plan , fastställd den 25 maj 1955 , vilken tillåter en bebyggel
se av tvåvånings flerfamiljshus. Öster om Stenkilsgatan gäller 

1926 års pl an . Norr om Drysan , mellan Lidköpingsvägen i öster 

och Lilla Hindsbo gård i väster, gäller stadsplan fastställd 
den l augusti 1959, som tillåter villabebyggelse i ett resp . 

ett och ett halvt plan . 

Förslaget upptar i huvudsak mark avsedd för bostadsända

mål med villabebyggelse omfatt ande 50- talet tomtplatser i om
rådets norra del och ett område för fle r familjshus i söde r 

vid Hindsbogatan. Villa bebygge l sen har begränsats till en vå
ning utom för en tomtrad vid kvarteret Korpen där två våningar 

tillå t es . Hyreshusbebygge l sen utgör es av två- och trev4nings

hus med en bruttovåningsyta av c:a 11.000 J . Exploateringsta
let f ör hyreshusområdet är c: a 0. 5 . 

En s kola f ör lågstadiet har i nrymts vid Hindsbogatan . 

I kvarteren Gladan och Korpen innebär ändringen hörnav
skärningar i gatukryss och en modernisering av bestämmelserna 

vilka icke ändr ar bebyggelseformen i kvarteren, 
Hindsbogatan utgör huvudförbindelse med de centrala de 

l arna av staden och har givits en bredd av 15 me ter. 

I områdets västra del har en l ikaledes 15 me ter bred ga 
ta föreslagits som korsar Hindsbogatan i ungefär r ä t vinkel. 



Bilparkering 

å tomtmark 

Lekplatser 

för barn 

Rekreations

områden 

Denna huvudgata har planerats för att i en framtid tillgodo

se kontakt norrut med Lilla Hindsboområdet och söderut med 

ko~~ande bebyggelseområden mellan Hindsbogatan och Göteborgs

järnvägen samt med framtida idustriområden söder om nämnda 

järnväg . 
Av trafiksäkerhetsskäl har utfarts förbud föreslagits mot 

Hindsbogatan och kontaktgatan i områdets västra del utom för 

in och utfarter till biluppställningsplatser. 
Lokalgatorna ha utformats så att de tillgodoser kr avet 

på kommunikation till de olika torntplatserna. Gatuslingan 
kring hyreshus gruppen har givits en bredd av 12 meter och öv
riga gator en bredd av 8 meter. 

Gångvägar har föreslagits dels mellan kvarteren Gladan 
och Korpen och dels norr om kvarteret Korpen för att under

lätta den interna kommunikationen mellan det nya området och 

befintlig bebyggels e öster däpom. 

Biluppställningsplatser å tomtmark har markerats för 

hyreshusgruppen motsvarande behovet enligt 1960 års parkerings
normer . Härvid har uppstäDningsplatser förlagts i ytterkan

t erna på kvartersbildningen f ör att i görligaste mån förhindra 

biltrafik inom kvarteret. På grund av biluppstrulningsplatser
nas 12ge r educeras också trafiken inom området. Parkerings 

fickor ha föreslagits med endast två öppningar för in- och 

utfart. Avståndet mellan bilplats och byggnad är minimum 15 
meter för att eliminera ljudstörningarna. 

Genom områdets relativt öppna karaktär och låga exploa
tering förefinnes goda möjligheter tillgodose barnens behov 

av lekytor. Hyreshusbebyggelsens uppdelning i gårdsbildningar 

i söderläge kan väl utnyttjas för sagda ändamål. 
Omedelbart söder om området ligger Skaravallens idrotts

plats vilken kan nyttjas av barn och ungdom för idrottsut

övningar av skilda slag. 

En central idrottsanläggning är under planering å an~ 

nat område i staden. När den blir klar att tagas i bruk kan 
Skaravallen lokalt bättre utnyttjas för lek- och idrotts

ändamål av de närliggande bebyggelsegrupperna . 

I norr har ett parkområde utlagts i anslutning till 
bä cken Drysan och parkområdet norr om bäcken. 

I parkområdet vid Drysan ligger en huvudavloppsledning 

som är ansluten till reningsverket västerut på norra sidan 



Stadsplane 
bestämmel ser 

Motivering 

om Drysan . Enligt uppgift f öre l i gger inga svårigheter ord

na vatten- och avloppsförsörjningen till området . 

Till förslaget bi fogas sär skilda stadspl anebestämmel-
ser . 

Förslage t har tillkommit för att tillgodose behovet av 

lägenheter i hyreshus och villor . Särskilt är efterfrågan 

på villatomter stor. 
r samband med utvecklingen av bostadsbebyggelsen å 

Lilla Hindsbo och kvarteret Hermod m.m. har det visat sig 
nödvändigt reservera mark f ör en kommande lågstadieskola 

inom denna del av Skara stad. 

Skara den 28 ~li 1961 

l.t--· .. !P..t V~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 

Ändrat den 17 januari 1962 

lJ .. ·· ~ ~~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 

_ (:·cy~~.C 
.P ~~ 
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Tillhör stadsfullmäktiges i Skara beslut den 9 mars 1962, §36. 

75 Stads plane bestämmelser 

tillhörande förslag till 

~~ J!,tI. 13>. 
o 

Mom. l. 

]vlom l. 

~qom 2 . 

Mom 3. 

Mom l. 

Mom 2. 

Mom 3 . 

al 

stadsplan för Hindsberg (stg 469) 
m.m. och ändring av stadsplan för kv . Gladan och Korpen i Ska-

ra. 

§ l. 

Stadsplaneområdets användning . 
Byggnadskvarter . 

Med A betecknat område får användas endast för allmänt ända

mål. 
bl Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 

Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av garage och loka

ler för hantverk , som kan väntas icke medföra sanitär olägen-
het för närboende eller eljest störa trevnaden . 

§ 2. 

Mark som icke får bebyggas . 

Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas . 

§ 3. 
Särskilda föreskr~fter angående områden för ledningar . 

A med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar som hindra 
framdra8ande eller underhåll av underjordiska allmänna lednin@r. 

Byc;gnadssätt . 
A med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot 

granntomt där sådan gräns förekommer . 

Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus s om uppföras 
fristående . Dock f år huvudbyggnader två och två sammanbyggas i 

gemensam tomtgräns . 
Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras 

fristående . 

§ 5· 
Del av tomt som får beby~gas och antal byggnader å tomt . 

Av tomt som omfattar med Ö betecknat omr åde får högst en fjär 

dedel bebyggas . 
Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en fjär 

dedel bebyggas . 

Å tomt som omfattar med Ö ell er F betecknat område får endast 
en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras. 



~ 6 1/ • 

Våningsantal 

Ä med I, II eller III betecknat område får byggnad uppföras 

med respektive högst en , två och tre våningar. 

§ 7 . 
Bye-gnads höjd. 

Å med I, II eller III betecknat område får byggnad icke upp

föras till större höjd än respektive 4,4 ; 7 ,6 ; och +0. 6 meter . 

§ e. 
Antal l ägenheter . 

Å med F betecknat område f ar huvudbyggnad icke inrymma flera 
än två bostads l ägenheter. I gårdsbyggnad får bostad i cke in-

rymmas . 

§ 9 . 
Anordnande av stängsel i visst fall . 

I kvartersgr äns som betecknats med r i ngpri ckad linje skall med 

hänsyn ti l l trafiksäkerheten fastighet för ses med stängsel, vari 
ej får anordnas öppning som medgiver utfart eller annan ut gång 

mot gata eller a llmän plat s . 

Skara den 2$ juli 1961 

\d ... J., ~~ 
Henrik Schager 
stadsarkite kt 

Ändrat den 17 januari 1962 

\~~ ~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 

, 
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