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Tillhör

sammanläggningsdeleqerades

Skara m/bildade kommun
beslut
9 september 1970, § 5'7: -~ ~~
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officio :
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U647/70
FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR STG. 521,
522, 524 (FOLKETS PARK), SAMT DEL AV
STG 852 F I SKARA

den

\

\
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Upprättat den 22 april 1970
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Stadsa rkitek t

BETECKNINGAR :
Stadsplanekarta ,'
A. Gränsbet~ckningar :
Sfodsplanegräns belägen 6 m utanför föreslaget område
Gällande områdes -och bestämmelsegröns
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avsedd af f utgå
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ALLMÄN PLATS :
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Gata eller torg
Park e{[er plantering

8YGGNADSKVARTER :
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induslriändamål
småindustriändamöi
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Mark som icke får bebyggas
Mark t/1l9än9lig för underjordiska ledningar
Gällande gafuhöjd
II
"avsedd att utgå
Föreslagen gafuhöjd
Byggnadsh öj d
Särskild områdesgräns (anordnande av stängs el )

Grundkarla:
J2SJ E::3 Bostadshus resp. uthus
Fas fighe lS5jräns
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Fastställd enligt länsstyrelsens lagakraftvunna resolution den 28.6 1971;
betygar Mariestad i landskansliet den 27.8 1971
På tjänstens vägnar:
Rune Fridell

Tillhör länsstyrelsens 1 Skaraborgs län beslut den 28.6 1971;
betygar
På tjänstens vägnar.
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Svens.ka Repfoduktions AB , Slhlm 1911

Ti l lhör sammanläggn ingsde l egerades
inom Skara nybildade kommun beslut
den 9 september 1970, § 57.

:,1, '

Ex

BESKRIVNING
tillhörande förslag till stadsplan för stg 521 , 522, 524
(Folkets park) , samt del av stg 852 F i Skara.
E~ropaväg

Läge, omfatt -

Området ca13, 2 ha, som ligger norr om

ning.

om Filipsdalsgatan, omfattar Folkets park, markområden väster

nr 3 väster

därom samt sågarehagen och kv Fåret m m söder om Sågaregatan.
Befintliga

Bebyggelsen utgöres i kv Fåret aven charkuterifabrik, (koopera-

förh å llanden .

tiva förbundet) samt en bilverkstad. Folkets p ark har nyligen
byg gt om och renoverat sina anlä g gningar ino m stg 524. I övrigt ut göres marken av obebyggd åkermark . I områ dets norra
delar passerar bäcken Afsen i ost-västlig riktning. Öster
om planförsla g ets mark utbreder sig villa- o c h kedjehuskvarter.
Norrut i kv Kalven, inrymmes byggnader f ö r

s måindustri, bil-

service och livdjursauktioner. Ett nybyggt bussgarage har nyligen färdigställts sydväst om kv Kalven .
Marko mr å dena vä s ter och norrut om f attar Hosp italsgå rdens jordbruksfastighet med sin

huv~dbyggnad

i norra delen.

Gällande

För kv Fåret och Sågarehagen gäller stadsplan fastställd av

planer .

KB den 22.2 . 62. I övri g t gäller för området utomplansbestämmelser. För vidliggande områden gäller stadsplaner fastställda
av

K~ngl

Majt för södra delen av kv Kalven den 11.2.1955 och

av KB för: kv Fåret o ch Sågarehagen den 22.2.1962,
kv Ekorr en m m den 7 . 6.1961 ,
kv Kaninen, uttern m

ID

den 12.12.1962,

kv Vesslan den 9 . 1.1962 samt
kv uttern stg 523 m m den 5 .4. 1966
I övrigt gäller för bl a Hospitals gården uto mplansbestämmelser.
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Motiv .

Anledningen till att föreliggande förslag upprättats är att
söka tillgodose behovet av lämpliga industritomter för bl a

",

Svensk Bilprovning AB, Skara och Gustafssons Åkeri AB , Skara.
Förslaget

Området väster om Folkets park har ansetts lämpligt för indu -

allmänt .

striändamål . I generalplanen för staden har också detta område

3 och järnvägen
till Göteborg , innefattande bl a Hospitalsgården stg 852 an liksom stora markområden mellan Europaväg nr

givits som lämpligt för industri och därmed jämförlig bebyggelse .
Trafikför-

En traf ikle dsplan håller för närvarande på att utarbetas varvid

bindelser.

i viss mån föreliggande område beröres .
Den i områdets norra del angivna matarleden avser att bl a
tjäna som in- och utmatning till industriområdena via Filips dalsgatan. Leden avses gå i

en vid båge genom området och an-

sluter till en planerad ny in- och utfart till stadens centrum
norr om Göteborgsjärnvägen. Genom denna led erhålles en god
kontakt med blivande industritomter. Från här aktuell del av
"matar led en" har en lokal angöringsgata utformats som säckgata i vinkel mot matarleden med en bredd av 12 meter .
Mot matarleden har utfartsförbud markerats.
Sågaregatan har markerats som säckgata med in- o ch utfart vid
Filipsdalsgatan .
Markutnytt -

De båda industr i områdena kring säckg atan tillåter indust r i

jande.

eller därmed likvärdig bebyggelse till 10,0 meters höjd.
Folkets park området omsluter i stort befintligt område för
Folkets park ändamål med möjlighet till utvid gning genom för värv av stg

522 . parkeringsplats har antytts norr om parken .

I kv Fåret ha r stadsplane b estämmelserna anknutits till be fintliga förh å llanden.
Vatten och

Vatten och avloppsförsörjningen vållar inga svårigheter.

avlopp.
Stadsplane-

Särskilda stadsplanebestämmelser har utarbetats i anslutning

bestämmelser .

till Kungl Byggnadsstyrelsens anvisningar.

Skara den 22 . 4.1970
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Stadsarkitekt
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Ti llh ö r samma nläggn ingsdeleg er a d es
i n om Ska ra n y bildade k o mmun b eslut
den 9 september 1970 , § 57 .
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STADSPLANbBEST Äx: .ELSER
tillhHrande fHrslag till stadsplan f Hr stg . 521 , 522 , 524
(Folkets park) , samt del av stg . 852F i

Skara .

E l
STADSPLAI,E0r-lRÄ DETS Ar;vi':NDIHNG
Mom l

Byggnadskvarter
a

Med J betecknat område får användas endast f Hr industri ändamå l av sådan beskaffenhet att närboend e ej vållas
olägenhet er med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet oc h
trevnad. Bostäder får dock anordnas i den utsträckning
som fordras f Hr tillsyn och bevakning av

omläggning

inom området .

b

Med Jm betecknat område får användas endest för små industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej
vallas o lägenhete r med hänsyn till sundhet , brand säkerhet och trevnad . Bostäder får dock anordnas i

den

utsträcknin g som fordras f Hr tillsyn och bevakning av
anläggni Jlg inom området .
~'!o m

2

Specialområden
Med Rf betecknat omr åde får användas endast f Hr folk parksändamål och därmed samhHrigt ändamål .
§ 2

MARK SOM ICKE ELLER ENDAST I MINDRE OI1FATTNING FÅR
BEBYGGAS
Mom l

Med punkt prickning betecknad mark får icke bebyggas .

2
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,
§ 3
SÄRSKILDA FÖRSSKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR
OCH FÖ" ALLr1;'~N TRAFIK .

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som
hindra r framdragande eller underhåll aV underjordiska
a llmänna ledningar .

" 4

BYGGNADS HÖJD

Å med s i ffra i romb betecknat område får byggnad upp fHras till

h~gst

den

h~jd

i mete r som siffran angiver .

Inom me d J betecknat område ma dock

f~r

s&rskilt fall

kunna medgivas den st~rre h~jd som på visas vara erforder-

lig och som med h&nsyn till sundhet och brandsäkerhet
samt i

~vrigt

ur allmän synpunkt

pr~va s

lämpligt .

(' 5
A;iORDi'.A;~DE AV STÄNGSEL I VI SST FALL

I kvarters - eller annan omridesgräns som betecknats med

ringprickad linje, skall med hänsyn till trMfiksäker heten fastighet
~ppnin~

f~rses

med stängsel vari ej får anordnas

som medgiver u tf& rt e l ler annan utgång mot gata

eller a llmän plats . Befrielse från här angiven skyldig het att anordn a stängsel må dock med gi vas beträffande
fasti ghe t från vilken med hänsyn till des s

h~jdläge

eller an dra omständigheter utfart ej kan väntas äga rum
ävensom fastighet vars behov av utfart icke kan på
annat sätt

beh~rigen

till godos es.

Skara den 22 apri l 1970
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Henrik schager
Stadsarkitek t
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