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beslut 1976-04-26, § 58; betygar
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BESKRIVNING
tillhörande förslag till ändrad och utvidgad stadsplan
för del av stg 852 f , kv. Oxen m. m. i Skara, Skara kommun .
Läge
Omfattning
bef
förhållanden

Området ca 26 , 4 har är beläget mellan Skaraboggsgatan i norr
och Smedstorpsgatan i söder - väster . Scans anläggningar i östra
delen av kv. Oxen (filipsdalsgatan) angränsar mot området österut .
Inom planförslaget är kv. Oxen (Scan) och Kalven (livdjurs auktionshall) bebyggda med byggnader för industriändamål,
byggmästarupplag , Jubels AB byggnadsfirma m.m.
Inom stg 852 f l igger Hospitalsgårdens gamla huvudbyggnad
jämte ladugård och uthusbyggnader .
Väster om ladugården finns lämningar under mark efter en
gammal kyrkoruin från medeltiden som dokumenterats genom utgrävningar 1968 - 70.
I sydöstra hörnet ligger ett mindre bussgarage.
Omgivande bebyggelse utgöres i norr av hyreshusbebyggelse i
3 vån . (HSB). Mellan hyreshusgrupperna och planområdet går
den relativt nybyggda infarten till Skara centrum, Skaraborgs gatan.
I öster ligger som nämnts Scans industrib~ggnader och i kv .
Kalven, , fåret bl . a . bilförsäljningsanläggning och Kf:s
charkuterifabrik.
Söderut på andra sidan bäcken ligger Svensk Bilprovning,
Gustavssons åkerirörelse , Skara frys AB m. m.
I väster ligger Kronhöns och Bra Stormarknad .
Smeds torps gatan utgör matargata till hela industriområdet.
Byggnadskontoret har nyligen färdigställt en pilimpstation
söde r om grönområdet som bl . a . avser betjäna industriområdet
mellan Skaraborgs gatan och Europaväg nr . 3 .
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Gällande
planer

Inom planområdet gäller i huvudsak stadsplaner fastställd
för : Kv . Oxen västra delen av LSN 66 - 06 - 08 .
Kv . Oxen östra och mellersta delen av LSN 63 - 05 - 31 .
Kv . Kalven av KM 55 - 02 - 11 .
I övrigt gäller för resterande delar utomplansbestämmelser .
För vidliggande delar gäller stadsplaner fastställda för :
Kv . Oxen västra delen fram till Smedtorpsgatan, Bocken och
Hingsten av LSN 74 - 06 - 10 .
Skaraborgsgatan norr om järnvägen av LSN 71 - 06 - 30 .
Östra delen av kv . Oxen av KM 55 - 02 - 11 .
Kv . Kalven östra delen m.m . av KM 66 - 04 -01.
Kv. Kvigan m. m. av LSN 71 - Q6 - 28.
Området söder om Smedtorps gå~an mellan kv . Hingsten och
Kvigan av LSN 75-06 - 25 .
.
Dispositionsplan har upprättats för del av Hospitalsgården m.m .
i Skara godkänd av fullmäktige 72 - 04 - 24 § 78 .

Förslaget

Föreliggande förslag till ändring och utvidgning ansluter
sig i huvudsak till de intentioner som re dovis ats i kommun plan och dispositionsplan för delar av Hospitalsgården m. m.
Förslaget innebär dels ändring av stadsplan för bl.a . kv .
Oxen och dels stadsplaneområdet mellan kv . Oxen och Smedtorps gatan . Planförslaget betyder att resterande delar inom
Hospitalgårdsområdet mellan Europaväg 3 och Skaraborgsgatan
blir stadsplanerat.
Området har · givits samma bestämmelser som gäller för kv . Oxen .
I sydöstra delen har samma bestämmelser HJ angivits som för
Bocken, Hingsten m.fl.
Intresse föreligger från Vol ve x att här bygga anläggning för
bilservice och försälj ning .
Scan har intresse för utvidgningar av sina anläggningar söder ut på andra sidan nuvarande Hospitalsgatan fram till Smedtorps gatan.
I kv . Ox en utgör ändringen ett konfirmerande av befintliga
förhållanden .
Ur trafiksynpunkt innebär förslaget en radikal ändring som
medför att Hospitalsgatan slopas till större delen mellan
kv . Oxen och området söder om . Härigenom får Scan ett samman hängande industriområdet mellan järnvägen och bäcken Afsen.
CSmedtorpsgatan) Övrig industri m.m . inom området får då sin
kommunikation via Smedtorpsgatan till resp . Skaraborgsgatan
och Filipdalsgatan.
Ett grönområde har utlagts centralt inom området .
Gång - och cykelförbindelse har föreslagits med centrum mellan
tomten 7 och 12 i kv . Oxen.

Vatten och
avlopp

Vatten - och avloppsförsörjningen vållar lnga svårigheter . Se
särskild plan.

Stadsplane bestämmelser

Till förslaget bifogas särskilda stadsplanebestämmelser ut arbetad enligt Statens Planverks bestämmelser .
Skara

1 976 - 01 - 13
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Henrik Sc h ager
stadsarkitekt
Komplettering
Enligt önskemål från byggnadskontoret l Skara , har förslaget
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STADSPLANEBESTÄ11MELSER
tillhörande förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för
del av stg 852 F kv . Oxen m.m. i Skara , Skara kommun .
l

§

STADSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING

l mom
al

Byggnadskvarter
Med HJ betecknat områee får användas endast för handelsoch industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende
ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brand säkerhet och trevnad .

bl

Med J betecknat område får användas endast för indust riändamål .

2 mom
al
bl
2

§

Specialområden .
Med Es betecknat område får användas endast för trans formatorstation och därmed samhörigt ändamål .
Med P betecknat område får användas endast för pumpstation
och därmed samhörigt ändamål .

MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS
Med punktprickning beteck nad mark får icke bebyggas .

3

§

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FöR LEDNINGAR
på med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som
hindrar framdragande eller underhål l av underjordiska
allmänna ledningar.

4

§

VANINGSANTAL
Där våningsa nt al ej finns angivet . får byggnad uppföras
med det antal våningar som bestämmelserna angående
byggnads höjd möjliggör .

-2 -
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§

BYGGNADS HÖJD
På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras
till högst den höjd i meter som siffran anger .
Skara 1976 - 01 - 13

\~~Y'()
Henrik Schager
stadsarkitekt

Dessa stadsplanebestämmelser gäller oförändrade för det
1976- 03 -18 reviderade stadsplaneförslaget.
Skara 1976-03 - 18

~l..t...~
Henrik Schager
stadsarkitekt
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