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Kommunfullmäktige i Skara kommun
Stadshuset

532 00

SKARA

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun
Med stöd av 26 § byggnadslagen fastst äller länsstyrelsen ett av kommunfullmäktige 21. 6, 1971 antaget
förslag till stadsplan för del av stadsäga 945 m m
i Skara .
Förslaget har angivi ts på en av stadsarkitekten
Henrik Schager 30 . 10 . 1970 upprättad karta med t ill hörande bestämmelser . Planförslaget är åtföl j t av
beskrivning .
Anmärkningar mot planförslaget har anförts från
ägaren till Biktfadern 6 . Byggnadsnämnden har på
godtagbart sätt bemött anmärkningarna i protokoll
24 . 5. 197 1 § 197 .
Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt
bestämmelserna och beskrivningen med bevis om läns styrelsens beslut •
•/ .

Besvärshänvisning bilaga formulär nr 4.
Vid den slutliga handläggningen av detta ärende , i
vilket länsarkitekten Ridal beslutat och byrådirektören Hergert varit för edragande , har även
länsassessorn EgneI l , t f naturvårds direktör en Ström
oc överl tmätaren Burman deltagit .

I"

Kopia till
Rune Johansson
överex
laga kraft
Domänverket
Barnavårdsnämnden
Skolstyrelsen
Elverket
Idrotts - och Fritidsnämnden
Byggnadskontoret
Kungl Byggnadsstyrelsen
Veterinärhögskolan
Hyresgästföreningen
S J

SPV
planenh
lmätenh
nvenh
dtlm
vf
läns läk
bn
hvnden
kmnst
telev
akten
Postadress

Gal uocires$

Teleron

Fack

Ham ngatan 1

05 0 1 ·60000

542 01

MARIESTAD

LÄNSSTYRELSEN
BESVÄRSHÄNVI SNING
Skaraborgs l än
planerings avdelni ngen

Formul är nr 4

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivel se
till Konungen . Skrivelsen skall tillstäl l as
civildepartementet, Fack , 103 20 STOCKHOLlI,'[ 16, och
skall ha kommit in dit i nom tre v eckor från denna dag .
Besvär får dock anföras endast av sakägare som
i ärend et framställt yrkande , som helt eller
delvis lämnats utan bifall .
Klaganden bö r i besvärsskrivelsen tydligt ange
länsstyrels ens beslut och foga beslutet till
skrivelsen , s~~t ange vad som yrkas . Vidare bör
klaganden meddela sin full ständiga adress samt
telefonnummer.
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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara
beslu t den 21 j uni 1971 , § 120 ;
be tygar
p~:ten s . vägnar :

~

BESKRIVilING
tillhörande försla g till stadsplan för de l av stg

945

m m i Skara .

18 har, är beläget nordos t om

omfattning,

Området , som omfattar c:a

läge, bef .

Mariestadsjärnvägen omedelbart norr om Skaraborgsgatan,

förhållanden .

(väg

49 t il l Skövde),utgör huvuddelen av stg 945; Dom -

prostegård.n .

~arken

faller söderut mot den planskild3

korsningen mEllan !1.;a riestads2arnvägen och Skaroborg-sgatan

och består av åker och ängsma r k .
Nordr st om

planf~rslaget

krinE g&mla Mariestadsvägen

ligger några bostadshus med bl a arrendatorsbostade n till
Domprostegården. ester om kv Domprosten i kv Knallen
ligger

5 st enfamiljshus,vilka byggdes våren 1970 i an-

slutning till

~est

Expos driv e "Friti d

~est"

ren där företagets lokaler färdigställdes

i kv Kräma -

1968.

I vidliggande kvarteren Abboten och Prelaten på andra
sidan järnvägen utgöres bebyggelsen av trevånings bostads hus . (Stiftelsen Skara - bostäde r, där den sistu gruppe n hus
färdigställdes

1967) .

I kvarteren Biktfadern ,

Bot~öraren

m fl kvarter (Viktoria -

området) har nyligen villabebyggelse

färdi~ställts .

Vätternledningen som försörjer Skara stad med vatten pass erar i

områ dets södra och västra delar.

Gällande

För området gälle r i huvudsak

planin -

fö r stg

stitnt .

vä~eu

utompl ausb estärr~ els er

727 vid korsningen Källegc tan -

utom

~iariestadsjärn 

.Iär stadspla n gä ll e r fastställd av LSN den

14 . 2. 1951 .

For en korta re sträckning gatumö.rk ut g örar!de bl a del av
Skaraborgsgatan gäller etads-plan fastställd av LSj\, den

23 . 12 . 1964 .

2

För östra delen av Viktoriaparken gäller stadsplan fast ställd av Kungl Maj : t den 8 . 11 . 1957
Stadsplaner gä ller fastställda för:
l . Kv Abboten m m den 25.1 . 1964 avLSN
2 . Kv Diakonen och stg 727 den 14 . 2 . 1951 av LSN
; . Kv Teglagärdet den 8.11.1957 av Kungl Maj : t
4 . ;(v Harven, Spaden och Slagan m m den 19 . 6 . 1968 av LSN
:J .

Kv Krämaren m m ( West EXpo) den 7 . 4 . 1967 av LSN

6 . Kv Biktfadern och Botgöraren m fl (norr om viktoriasjön) den 27 . 4 . 1965 av LSN
7 . Kv Sirius den 6 •.4 . 1965 av LSN

Förslaget .

på båda sidor om en något ändrad sträckning av gamla

Bebyggelse

Mariestadsvägen mellan Nariestadsjärn v äg'en och en trafik led som bl a avse r betjäna den kommande bebyggelsen på
Skara berg har två byggnadskvarter pla nerats ; det nord l iga för

bostadsändam~l

i

~re

våningar och det s ydliga

för skoli;r;dnrr,ål Gymnasium - Fackskola maximerat till
högst tre våningar.

A-området i kvarteret Biskopen inrymmer en

~umpstation

m m.

Å en särskild illustrationsplan som bifogats stadsplaneförslaget

fra~går

hur området tänkes kunna exploateras

med redovisning av bl a hur

parke~ingar

kan ordnas i an -

slu t ning till gällande parkeringsnormer.

Husgrupperingen i kvarteret Biskopen ger l ekci rdar för
de mindre barnen. I kvarterets norra del har en större
p lan föreslagits

f~r

bollspel och liknande aktiviteter

för barn i högre åldersgrupper.

I skolkvarteret redovisas det förslag som utarbetats av
de arkitekter som erhållit

uppdra~et

utforma skolan .

Bil - och cykel?arkering jämte differentierat

tr ~fi kför

slag med gång och cykelvägar har också redovisats på
illustrationskarta .

Gator o

Kä l legatans förlängning österut genom en ändrad sträck-

vägar .

ning av gamla

~a riestadsvägen

utgör liksom Skaraborgs -

gatan via trafikleden mellan kvarte r et Domprosten och

3

·.

Knallen viktiga förbindelseleder till kommande bebyggelse pi Skara berg .

Gatubr~dderna

har givits sidana

dimensioner att omridets trafikförsörjning kan tillgodo ses . Differentierad gin g- cykel och biltrafik till den
kommande bebyggelsen pi Skaraberg har marker<:ts genom ett
ging-och cykelstrik söder om kvarteret Biskopen med plan skilda tunnelförbindelser dels it Skarabergshillet och
dels till skolomridet i kvarteret Domprosten . Planskilda gång- cykeltunnlar har ocksi redovisats dels till
Teglagärdet genom Mariestadsjärnvägens bank och dels un der Skaraborgseatan (väg 49) till idrottsomridet Vilan
med idrottshall, bollplaner m m.

Vatten o

Vat t en och avloppsförsörjningen för omridet vållar inga

avlopp.

större svirigheter .

Stadsplane -

Till förslaget bifogas stadsplanebestämmelser utarbetade

bestämmelser.

enl Kungl Byggnadsstyrelsens anvisningar.

Skara den 30 oktober 1970

\~~
Henrik Schager
Stadsarkitekt

Tillhör länsstyrelsens i Skar~bor8~ hm

""'"

d=_~ ..'C1..

"iL",:§: _
vägnar:
,

,

-,

u 609/68

236

Ti l lhör kommunfullmäktiges i Skara
beslut den 21 juni 1971 , § 1 20;
be tyga r

p:~~~:rJ

AfIW

S TA DSPLANEBES Tj;HMELSER
ti l lh~rande

f~rslag

till stadsplan ftr del av stf 945

m ro i Skara .

§ l

STADSPLANEOI1RÅDETS ANVÄNDI\ING

tJ;om l

Byggnadskvarter
al

Hed A betecknat olOråde får användas endast för allmänt
ändamål.

bl

Med B betecknat område får användas endast

f~r

bostads-

ändamål . Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av
garage och lokaler
medf~ra
st~ra

!1om 2

f~r

hantverk , som kan väntas icke

sanitär olägenhet

f~r

närboende eller eljest

trevnaden .

Specialområden
Med Tj betecknat område får användas endast för jär n vägst r afik och därmed

~

samh~rigt

ändamål.

2

EARK '::: C'11 ICKE FÅR BEEYGCAS

lled pLlTIktprickning beteckLad mark får icke bebyggas .

§

3.

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅEtWE O/1RÅDEN FO R LEDNINGAR
OCH FÖR ALWÄN TRAFIK
110m l

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar
som hindrar framdragande eller underhåll av under jordiska a llmäna ledningar .

110m2

l1ed z betecknad del av järnvägsområde skall hållas till gänglig för allmän gatut r afik .

3

2

,.
,

.

110m

3

Me d

x betecknad del av gata eller järnvägsområde

skall hållas till gäng lig för allmän gångtrafik på
sätt att gångt rafi k kan passe ra i

tunnel under mark

med en fri höjd av minst 3 meter .

§

4

VÄ lUNGSANTA L

Å med II eller III betecknat område får byggnad upp föras med respektiv e högst två och tre våningar .

§ 5

BYGGNADS HeJD

Å med II eller III betecknat område få r byggnad icke
uppföras till större höjd än respektive 7.6 och 10 . 6
meter.
§ 6

ANORDNANDE AV STÄl.'<GSEL I VISST FALL
I kvarters - eller annan områdes gräns som betecknats med
ringprickad linje skall med hänsyn till trafiksäkerheten
fostighet förses med stänsel, vari ej får anordnas öppning som medgiver utfart eller annan utgång mot gata
eller allmin plats . Befrie lse från här angiven skyldig het att anordna stängsel må dock medgivas bet r äffande
fastighet från vilken med hänsyn till d ess höjdläge
eller andra omständigheter utfart ej kan väntas äga
rum ävensom fa stighet vars behov av utfart icke kan på
annat sätt behörigen tillgodoses .

Skara den 30 okt 1970

\~~
Hen r ik Schager
Stadsarkitekt

