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Tillhör kommunf u llmäktiges i Skara 
beslut den 15 mar s 1 97 1 , § 53 : be t ygar 
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STADSPLAi,EEEST /r·n'1ELSER 

ti ll h~rande f~rslat till ändrad och utvidf~d Rtadsp lan 

för stg 473, 477 m ;1 i Skara avseende väg 49 ; delen 

väg 47 - Valh~llabatan . 
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STADSPLANEOH?P_ DETS A:. V/ i\Dl\LG 

l":.ygtna ':skv3rter 

Med B betecknat omride fir arv~ndas endast f~r bostads

ändam~l . Eyggnadsn~mnden m! dock ~edglva inredning av 

ga ra ce och lokaler f~r hantverk som kan väntas icke med

f~ra sanitär oläEenhet fdr närboende ~ller el~iqt st~ra 

trevnaden . 

Specialomr9.den 

Med Tj betecknat område far användas endbst f~r järnvägs

trafik och därmed samh~rigt ända~al . 

§ 2 

;,,/,RlC 30:1 IC KE FÅR EEBYGGAS 

l-,ed punktpri ckning betecknad mark får ick" bebyggas . 

§ 3 

SÄi<SKILDA FC'<ESr:RI fTJ:;R AlIGÅENDE O~;RÅDEN FCR ALLMÄN TRAF'IK 

Ke d z beteckned del av järnvägsomr~de sKall hållas till

gänglig f Hr allmän gatu t rafik . 

:: 4 

BYGGl,ADSS/ TT 

Me d C betecknat omride rir bebyg6as en das t med hus som 

uppföras fristående. Dock !"år h uv udo yggnad6r två och tv.~ 

sammanbyggas i gemendam tomt[räns o 
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§ 5 
DEL AV 'l'OHT SOM FÅ"- =EBYGGAS OG!'! ANTAL BYGGNADJ;;R Å TOMT 

Av tomt som omfattar med 6 betecknat omrAde fir hHgst en 

fjärdedel bebyggas . 

Å tomt som omfattar med 6 betecknat omrAde fAr endas t en 

huvudbyggnad och ett uthus eller annan gArdsbyggnad upp 

fHras . 

§ 6 

VÅiHNGSANTAL 

Å med II betecknet omrAde fAr byggnad uppföras med högst 

två våningar. 

~ 7 
BYGGNADS H6 JD 

Å med II betecknat omrAde fAr byggnad icke uppföras till 

större höjd än 7.6 meter . 

§ 8 

ANORm;ANDE AV SThNGSEL I VI.SST FALL 

I kvprters- eller annan omrAdesbräns som betecknats med 

ringprickad linje skall med hänsyn till trafiksäkerheten 

fastighet fHrses med stängsel vari ej fAr anordnas öpp

ning 80m medgiver utfart eller annan utgång mot gata 

eller allmä~ plats. 

Skara den 30 okt 1~70 

\~~~ 
Henrik Schager 

Stadsarkitekt 
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tillhHrande fHrslag till ändrad och utvidgad s t ads?lan 

fär "tg 473 . 477 m fl i Skara avseende v äg 49 ; delen 

väg 47 - Valhallagatan . 

53 : betyga r 

Den nya sträckningen av väg 49 omedelbart norr om j~rnvägen 

till GBteborg mellan den fHreslagna ändrade fHrläggningen av 

väg 47 och Valhallacatan, går igenom det grHnområde som bl a 

u t g~r skyddszon rrellan b~stadsc~r~dena norr Offi järnvägen och 

industrimarken sHder därom . Flanförslaget omfattar i huvudsak 

n~ffinda grbnområde som utE~res av plan ikermark . 

~0E..r _ o~ l~j·E.n~äS:.e:: 

För kv Gräshoppan och Harmod gäller stadsplan fastställd av 

LSN den 17 . 7.1962 . 

För kv Verdandi samt grönområdet mellan kvarteret och järn

vägen gäller stadsplan fastställd av LSN den 28 . 6 . 1966 . 

För västra d elen, tomt nr 6, i kv Verdandi gäller stadsplan 

fastställd av LSN den 13 . 7 . 1970 . 

FHr kv Y&gdrasil samt ErHnområdet mellan kVbrteret och järn

vägen gäller stadsplan fastställd av LSN den 20.2 . 1965 . 

~ö~eE. ~m_j~r~vig~n_ 

För kv Oxen östra delen söder om västra Jelen av kv Gräshoppan 

gäller staJsplan fastställd av Kungl Maj :t den 11 . 2 . 1955 . 

För kv Oxe n me llersta delen gäller stad ~p lan fastställd av 

LSN der 31 . 5.1963. 

För västra delen av kv Oxen och kv Tjuren gäller stadsolan 

fastst~lld av LSN den 8.b . 1966 . 
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F~rslaget inneb~r i de~n& del ny strjcklling fdr väg 49. 

ll uVH~ande v~s 49 Skeraborgsgatan slutar vid I~arumstor~et . 

I annat stadsplanefbrslag redovisas fr~n Klostergatan ändrat 

f~rslag pa väg 49 i Skaraborgsgbtan ~ed min dre ny del i ~~rums

gatan fram till Valha llagatan . 

Vägförslaget h&r utarbetats av Harald Hulthins ILgenjörsbyri 

AB Karlstad, i samråd med Statens V~gverk, Vägf~rvaltLingAn i 

Skarabergs län ooh Civilintenjör Per 8lo~ Kleveffiark stockholm , 

SOQ pÅ u~pdrag arbetar rred u~pr~ttande &v er: trafikledap lan 

fdr staderl samt ber~rda parter p~ det lokala planet . 

Via den cirkulatio~splats som redovisats i allDat stadsplane

f~rs!ag avseende den nord- sydliga vägsträckningen dater om 

reningsverket och hyboholm med planskild k orsning med Europa 

väg 3 , erbilles enligt föreliggande stadsplaneförslag en god 

förbindelse med de centrala delarna i Skara . 

Tr af ikleden utgör )'y förbindelse via nämnda nord - sydliga 

trafikled mellan Skara centrum och Lidköping, Göteborg ocb 

Falköpint · 

Frin industriområdena s~der om j~rnv~[en har en f~rbindelse 

redovisats över järnvägen . 

på järnvägslinjen s~der om ylanförslaget har numera a ll 

persontrafik upph~rt och det torde vara en tid~fråga när j~rn 

v~gstrafiken helt upph~r, v~rf~r nb~ot p roblem med väganslut

ningen till industriområdena s~der om järnvägen ej torde f~re-

ligga . 

Vid utarbetande av förslaget har hänsyn taeits till de a\tivi 

teter som förväntas bl a i kv Tjuren med en Supermarket och 

andra företac. 

Väg 49 har givits en utformning anpassad efter förväntad trafik , 

se bl a bifogad ritning över vägsektioner. 

Gång- och cykeltrafiken har separera ts frin t i ltrafiken. 

Det kan noteras att den föreslagna str~ckningen av väg 49 

överensstämmer i princip med det läge som angivits i general

plan för staden uypr~ttad den 1 . 10 . 15b6 och rev den 13 . 12.1967 . 

Till förslaget bifogas stads,lanebestäm~elser utformade enl 

Kungl Byggnadsstyrelsens anvi s ninbar . 

1970 

stadsarkitekt 


