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Skara beslut den 15 juni 1962, § 87.
Tillhör stadsfullmäktige
Ex officio:
:l!:::zd,YJ~~V..IU?

B/I .R.

Beskrivning
tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret BALDER m.m. i Skara.
Befintliga förhållanden, läge,
bebyggelse.

Kvarteret, som ligger centralt i Skara i omedelbar närhet
av Stortorget, gränsar i väster och norr till Marumsgatan resp.
Stortorget, i öster mot Klostergatan, i söder mot Olins gränd.
Ändringsförslaget omfattar c:a l har.
Bebyggelsen utgöres utefter Harumsgatan av äldre tvåvåningsträhusbebyggelse med butiker i bottenvåningen med undantag av
ett trevånings affärs- och bostadshus i sten å tomt nr 17, som
byggts i början av 1900-talet. Vid Kloster gatan i hörnet av
Olins gränd reser sig ett fyravåningshus av sten, som även byggts
i början av 1900-talet. Gårdsbebyggelsen mot Olins park utgöres
av envånings uthusbyggnader, vilka i stor utsträckning utnyttjas
till lager för butiker.
Byggnaderna befinna sig i delvis gott skick. Den mest omdiskuterade byggnaden å den s.k. "Zettervallska tomten" befinner
sig i mycket dåligt skick. Krafter har varit i rörelse för att
söka bevara densamma. på gårdssidan av samma tomt finns en gammal byggnad med källarvåning av sten, vilken anses härröra från
medeltiden. Riksantikvarieämbetet har dock ej ansett byggnaden
vara av sådant värde, att den bör bevaras.

Gällande plan.

~ ;/frt ~'?'- f?

För kvarteret gäller stadsplan fastställd den 30 april 1926.
Är 1956 i samband med upprättandet av förslag till ändring
av stadsplanen för kv. Balder, Merkurius m.fl. undantogs kvarteret Balder från fastställelse, varvid även byggnadsförbud
meddelades.

Förslaget.

Förslaget redovisar huvudsskligen en affärs- och bostadsbebyggelse i tre våningar mot Marumsgatan och Klostergatan med bredder
varierande mellan Il - 14 meter.
Den "Zettervallska tomten" har föreslagits bebyggas mot
Stortorget med ett 14 meter brett hus i tre våningar, med bibehållande av den gamla byggnadskroppens fasadliv mot Stortorget. Härvid kommer ' mot Stortorget en nybyggnad även att ligga
i samma fasad liv som bankhuset i kvarteret Merkurius . Ändringsförslaget har utformats så att gångtrafik kan passera i portiker vid Stortorget och Klostergatan. Mot Klostergatan föreslås en något indragen tvåvåningslänga.

Utmed Marumsgatan å tomterna 12, 24 och 16, har portiker
föreslagits för gångtrafik, varvid kvarterets nuvarande bebyggelsebegränsning mot gatan i huvudsak bibehållits. Å nämnda
tomter tillåter förslaget en överbyggnad av gårdsrummet med en
våning. Övrig tomtmark har lämnats fri från bebyggelse.
Gatudragningar och gatuhöjder har i stort sett bibehållits.
Vid utformningen av stadsplaneförslaget har hänsyn tagits
till det gamla gatunätet. Särskilt gäller detta Klostergatan
med sin smala grändartade karaktär mot St ortorget. Genom att
bibehålla gatubredderna kan något av den

gamla stadskärnans

karaktär bibehållas.
2
Norra delen av Olins park, c:a 1100 m , har föreslagits tillföras tomterna nr 3, 16 och 17, för att bl.a. bättre tillgodose
bilplatsbehovet i tomtmark i denna del av kvarteret. Markområdet
äges av ägaren till tomterna 3, 16 och 17, vilka förutsättes
bilda en tomt.
Mot Stortorget har byggnaden å den "Zettervallska tomten"
fått bibehålla sitt läge i liv med bankhuset, för att ge fasthet åt torgkonturen i denna del. Genom en portik mot torget förbättras trafiksituationen, vilket torde vara av stort vä rde i
denna redan hårt trafikerade gata. Av samma anledning har portiken utmed Marumsgatan vid tomterna 12, 24 och 16 föreslagits.
Tre våningar har ansetts som lämpligt våningsantal. Vidliggande bankhus har visserligen en taklisthöjd motsvarande fyra
normala våningar, men med hänsyn till bl.a. en kommande bebyggelse i kvarteret Odin vid Stortorget, där av olika skäl tre
våningar sannolikt måste accepteras och torgets allmänna skala, har tre våningar föreslagits.
Det hade varit önskvä rt att söka bevara den fina skala och
struktur, som gatan och träbebyggelsen i två våningar vid Marumsgatan har, men krave n på nybyggnad med ett effektivare utnyttjande av tomtmarken, medför bl.a. en ökning av våningsantalet. Den föreslagna ökningen till tre våningar, ändrar emellertid ej allt för markant gatuprofilen , då den äldre tvåvåningsbebyggelsen till vissa delar har en avsevärt högre våningshöjd.
Genom att ej tillåta någon gårdsbebyggelse norr om Olins
park, reduceras intrycket av den relativt höga exploateringen,
samtidigt som det ger kvarteret mera "luft".

Den ökande biltrafiken kräver större utrymmen för bilar.
För att fylla de krav, 1960 års parkeringsnormer ställa, förutsättes att bilplatsbehovet å tomtmark, där platser ej går
att erhålla i markplanet , ordnas i källar gara g e.
Ge nom ägobyte å tomterna

3, 16 och 1 7, har en stadsplane-

ä ndring aktualiserats. Intresse föreligger för en omedelbar
nybebyggelse å dessa tomter.
Till förslaget bifo gas s tadsplanebestämmelser jämte bilplatsbehovsutredning enl . 1960 å rs parkeringsnormer.
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STADSPLANEBEST ÄMMELSER
tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret
BALDER m. m. i Skara.

.. B .

§ L

Stadsplaneområdets användning.
Byggnadskvarter.
Med BH betecknat områ de får användas endast för bostads- och handelsändamål.
§ 2.
l

j~om.

Mom. 2

Mom. 3

Mark som icke eller i endast mindre omfattning får bebyggas.
Med punktprickning betecknad mark f å r icke bebyggas.
~!ed ringprickning betecknad mark får överbyggas och användas endast
på s ätt, som för varje s ärskilt fall prövas lämpligt.
Med punkt- och ri ngprickning betecknad mark f å r icke bebyggas i
annan mån än att källare må anordnas under går dsplanet.
§ 3.

Särskilda föres krifter angående områ den för allmän gångtrafik.
Med x betecknat områ de inom byggna dskva rter f å r icke bebyggas på
sätt som hindrar att området i jämnhöjd med angräns ande gator och
till en fri höjd av minst tre (3) meter, användas för a llmän gångtra fik.
§ 4.

Byggnadssä tt.
Å med S betecknat områ de skall byggnad uppföras i gräns mot granntomt där sådan grä ns förekowner inom områ det.
§

Mom. l
Mom. 2

5.

Våningsantal.
Å med II eller III betecknat område får byggnad uppför as med respektive högst två och tre våningar.
Utöver angivet våningsantal får vind ej inredas.
§ 6.

~J[om .

l

Mom. 2

Byggnadshö,id.
Å med II eller III betecknat område får byggnad icke uppföras till
större hö jd än respektive 7.6 och 10 .6 meter .
Å med siffra i romb bete ckna t områ de f år byggnad uppföras till högst
den siffra i meter som siffran angiver.
Skara den J. 5 1962
Tillhör länsstyrelsen s i Skaraborgs län besl u t
1962 ; betygar
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Utdrag ur protokoll, hållet vid
sammanträde med stadsfullmäktige i
Skara den
7 december 1962.
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Enligt nu föredragen resolution den 24 oktober 1962 hade
länsstyrelsen i l änet fastställt av stadsfullmäktige den 15
juni 1962 antaget förslag till ändring av stadsplanen för
kvarteret Balder m.m.
Stadsfullmäktige beslöto att med anteckning om vad sålunda
förekommit överlämna den inkomna resolutionen till by ggnadsnämnden för kännedom och förvaring.
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Hesolution .

Ned stöd av 26 § byggnadslagen den JO juni 1947 fastställer
1~"sstyrelsen

härigellom ett av stadsfullmäktige i

Skara den 15 juni

1962 antaget förslatS till ändri ng av stadsl'lanen for kvarteret
RaIder m.m .

i

Sk ara ,

sådant f'örslaget iiskadliggjorts ii en av stads -

arkitek ten Henrik Schager ar 1962 ul'prättad samt seuerlllera rev i de rad
karta med därtill horande beskrivning (Bil . A)

och stads[.Jlallebestäm-

melser (Bil. B) .
Förslaget berör en den JO al'ril 1926 fastställd stadsplan .
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skall fdrses llled bevis om fastställelserl sanlt beskriv-

ningen ocll s tadsvlanebesti.inunel serna med bevis att desamma tillhöra

länsstyrelsens beslut denna dag .
Jci.mlikt

150 § J t;t .

bY ~Enads la ge ll ma

klagan mot beslutet

DIll

fastställelse av f'örslaget tIll ändring av stadsplar.en allenast
föras aV sakägare,

som i

lirClldet fralus tälit yrkande, vilket helt

eller delvis lämnats utall bifall.
koml11unikationsdetJartementet

Besvären skola till hunlOl.

ing iva s

eller med allmänna posten d it

insändas inom tre veckor härefter .

or/J..; Nariestad ä landskansliet den 24 oktober 1962.
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