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KVARTERET SMEDEN MM 
.. 

SKARA TATORT 
SKARA KOMMUN 

SKARABORG S LAN 

FORSLAG TILL ANDRAD OCH UTVIDGAD STADSPLAN 

UPPRÄTTAT 1980-07-10 

~~~ 
MATS W1N DMARK 

PLANINGENJÖR 

BETECKNINGAR 
STADSPLANEKARTA 

AGRÄNSBETECKN INGAR 

REVIDERAD 19EO' 10- 15 

fL..b~ 
MATS WI NDMARK 

PLAN INGENJÖR 

- - - STADSPLANEGRÄNS BELÄGEN 3 METER UTANFÖR FA5TSTÄLLELSEOMRÄDET 

GÄLLANDE OMRÅDESGRÄNS AVSEDD ATT BEHÅLLAS 

GÄLLA NDE BESTÄMMELSEGRÄNS AVSEDD ATT BEHÅLLAS 
)( GÄLLANDE OMRÄDESGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ 

G,ÄLL A.\OE BESTÄMMELSEGRÄ NS AVSEDD ATT UTGÅ 

OMRÅDESGRÄNS 
OMRÄDESGRÄNS FRÅN VILKEN MINDRE AVIKELSER I VISSA FALL FÅR GÖRAS 

BESTÄMMELSEGRÄNS 

B. OMRÅDESBETECK NINCi AR 
AL L MÄN PLATS 

~~ ~:~~ ELLER PLANTERING 

t3YGGNADS KVARTER 

IGt I BENSINSTATION 

I J I INDUSTR I 

C ÖVR IGA BETE CKNINGAR AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS 

~. r -: -:.: j MARK SOM INTE FÅR BEBYGGAS 

BYG GNADSHÖjD 

K o o )1 UTFARTSFÖRBUD, TVÄRSTRECK 

~ - --e--7J MED PIL MARKERAR FÖRBUDETS SLUT 

Tillhör kommunfullmäktiges 
i Skara beslut 198:)-12-15 
§ 237 , betygar 
På t jänstens vö.9n~I· . 

Björn Birkoff 

0 . 3 ..::>1 

KVARTERET SMEDEN MM 
SKARA TATORT 
PLANKARTA 

Genom l aga kraftvunnet beslut 
den 23 februari 1981 fastställ
de l änsstyre l sen i Skara bo rgs 
l än å denna karta åskåd l iggjord 
ändring och ut vidgning av stads 
p l an; 
betygar 
Georg Hergert 

B 278 



LÄNSSTYRELSEN BESLUT 8278 
Skaraborgs lön 

PLANERINGSAVDELNINGEN 
Planenheten 

1981-02-23 11.082-267-81 

Byrådirektör 
G HergertjMT 

Anslaget 
1981-02-23 
Akten exp 

Byggnadsnämnden i 
Skara kommun 
Box 103 
532 00 SKARA 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 15 december 1980 
ett av planingenjör Mats Windmark den 10 juli 1980 upprättat 
och den 15 oktober 1980 reviderat förslag till ändrad och 
utvidgad stadsplan för kvarteret Smeden m m i Skara tätort 
med därtill hörande karta, bestämmelser och beskrivning. 

Anmärkning mot planförslaget har under utställningstiden 
framställts från ägare till stg 489 B. 

Anmärkningen har behandlats av byggnadsnämnden i protokoll 
den 27 oktober 1980 § 373 och föranlett revidering varigenom 
anmärkningen tillgodosetts. 

Planförslaget har underställts l änss tyrelsen för fastst äll el 
seprövning. 

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § byggnadslagen det 
av kommunfullmäktige antagna planförslaget. 

Jämlikt 150 § byggnadslagen får talan ej föras mot faststäl
Utan avgift lelsebeslutet. Bevis att beslutet vunnit laga kraft skall 

tecknas på kartan. 

Kopia, kartkopia 
samt kopia av best 
och beskr till 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket bitr 
länsarkitekten Gertzen beslutat och byrådirektören Hergert 
varit föredragande, har även byrådirektören Zachrisson (lant-

Spy 
penh 
lmenh 
FBM 
BN 

Kopia 

VF-R 
HVN 
knf 
KS 
Tvt 
Nynäs 
överex 
akten 

POllad,el1 

ao .. 405 

ti 11 

Petroleum 

542 01 MARIESTAD 

mäterienheten), byrådirektören Olsson (naturvårdsenheten), 
byrådirektören Thore11 (försvarsenheten), länsassessorn Egne11 
och ingenjören Gustafsson (vägförvaltningen) samt länsantikva-

r:r;~:eif4~-
./i ~~d Gertzen ~_. v l- "' '\ 

Go'vad,el' 

Hamngalan I 

C. eL"-f ViVl.-\ ~ 
~eorg':,Hergertj 

Telefon 

OSOI · 60000 

T.1611< ~o"gito 

59840 J 5186-6 

1.1 mild I 
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RUBRIK 

HANDLINGAR 

PLANDATA 
Läge 

Areal 

PLANERINGS
FÖRUTSÄTT
NINGAR 
Befintliga 
planer 

Tillhör kommunfullmäk ti ges 
i ~kara beslut 1980-12-15, 
§ 237, betygar 
på t jä nstens vägnar: 
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KVARTERET SMEDEN MM 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD OCH UTVIDGAD STADSPLAN 
Upprättat 1980-07-10 Reviderat 1980-10-15 

BESKRIVNING 

Plankarta 
Beskrivning 
Samråds redogörelse 
Bestämmels e r 
Fastighets förteckning 
Grundkarta 
VA-utredning 
Geoteknisk utredning 

Planområdet är beläget i sydvästra utkanten av Skara 
tätort, alldeles vid den planskilda korsningen mellan 
riksväg 47 och E3 och omfattar hela nuvarande kvarteret 
Smeden samt en del av stadsäga 489 A alldeles öster 
därom. Området gränsar åt alla sidor mot vägar, i 
söder mot E3, i norr och väster mot påfarten från riks 
väg 47 till E3 samt i öster mot riksväg 47 . 

Planområdet omfattar 1,1 ha . 

För kvarteret Smeden och för gatumarken norr och väster 
därom gäller stadsplan fastställd av länsstyrelsen 
1971-06-30. För kvarteret Gjutaren gäller stadsplan 
fastställd 1966-06-08. För all . annan mark inom eller 
gränsande till område t gäller utomplansbestämmelser . 
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Befintliga 
förhållanden 
Terräng 

Bebyggelse 

Grundför
hållanden 

Vägar och 
trafik 

Markägoför
hållanden 

PLANFÖRSLAG 

Bebyggelse 

Skyddsrum 

Gällande plan för kvarteret Smeden anger markanvän
dandet till garage och bilserviceändamål. 

I kvarteret Gjutaren anger gä llande plan industriän
damål för högst 10 meter höga byggnader. 

3 • 

Planområdet är i det närmaste helt plant och den obe
byggda delen är idag gräsbevuxen. 

Planområdets enda bebyggelse utgörs aven bensinstation 
inom nuvarande kvarteret Smeden. 

En grundundersökning har gjorts för den nytillkommande 
delen av kvarteret. Denna visar att större delen av 
tomten är utfylld med lera och rivningsavfall och där
för har begränsad bärighet. På grund av detta är pål
ning en förutsättning för all tyngre byggnation på tom
ten. Golv bör utföras fribärande eller med pålning. 

Riksväg 47 avses i en nära framtid byggas ut söder om 
E3 så att trafiken till och från Falköping går via 
Munkatorpskorset strax sydost om planområdet. Västsvenska 
Lantmäns infart avses samtidigt flyttas från E3 till riks
väg 47 . 

Marken inom nuvarande kvarteret Smeden är privatägd 
och all övrig mark inom planområdet är kommunalägd. 

Avsikten med planförslaget är att åstadkomma en ny 
industritomt i kvarteret Smeden. I ett tidigare skede 
var ett tryckeriföretag intresserat, men grunden be
fanns vara olämplig för de tunga och mycket långa 
tryckpressarna. 

Planförslaget innebär också en korrigering av bestäm
melserna för nuvarande kvarteret Smeden för att de 
bättre skall överensstämma med pågående markanvändning. 
Där gäller nu användning endast för garage och bilser
vice ändamål vilket ändras till användning för bensin
försäljning och därmed samhörigt bilserviceändamål. 

Med hänsyn till områdets utsatta läge vid de starkt 
trafikerade vägarna E3 och 47 är det angeläget att 
stor omsorg ägnas åt utfomningen av den tillkommande 
bebyggelsen. Byggnaderna bör inte ges sådan utformning, 
ex.vis med fönsterarrangeman, reklamskyltar eller be
lysning, att det innebär störningar för trafiken på de 
omgivande vägarna. 

Planområdet berörs av skyddsrumsplanen för Skara tätort. 
Området ingår där i utredningsområde 6 vilket anges ha 
ett underskott på skyddsrumsplatser både för dag och 
nattbefolkning. Med hänsyn till detta bör varje ny an
läggning inom området täcka sitt eget behov av skydds
rumsplatser samt om möjligt även en del av platsunder
skottet i nom hela utredningsområdet. 
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Parkmarken Parkmarken inom planområdet avses utgöra skyddsremsa 
mellan vägen och kvarteret. Remsan innehåller diken 
och de två lite större parkytorna behövs bl. a. för 
att åstadkomma acceptabel sikt i korsningarna. 

Angöring Angöringen till den nytillkommande tomten föreslås 
bli i dess nordvästra hörn. Tomtavgränsningen har 
gjorts i samråd med vägverket. Härvidlag har hänsyn 
tagits till siktförhållandena vid väganslutningen all
deles nordost om planområdet. 
Runt större delen av kvarteret föreslås utfartsförbud 
med öppningar endast för befintliga och föreslagna ut
farter . 

Trafikbuller Planområdet är genom sitt läge vid starkt trafikerade 
vägar utsatt för trafikbuller . Vid planering av t.ex . 
kontor bör man beakta bullersituationen vid utform
ningen och placeringen på tomten. 

Teknisk 
försörjning 

Telekabel 

PLANGENOM
FÖRANDE 

SAMRAD 

UNDERSKRIFT 

Anslutning av vatten och avlopp innebär inga 
för normal industri på en så här liten tomt. 
förslaget hör en särskild VA-utredning. 

problem 
Till 

Strax väster om kvarteret Smeden och söder om kvarteret 
Gjutaren passerar en av televerkets mellanortskablar. 
Den påverkas inte av planförslaget. 

Någon intressent att köpa tomten finns inte för när
varande. 

Till planförslaget hör en särskild samrådsredogörelse. 

Planförslaget upprättat 1980-07-10 

.~W~ 
Mats Windmark 
planingenjör 

Planförslaget reviderat 1980-10-15 
med avseende på plankarta, beskrivning och stadsplane
bestämmelser . 

~ kl,,;. ~ .. ~ l ""' ... ).. 

Mats Windmark 
planingenjör 
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KVARTERET SMEDEN MM 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

-
I 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD OCH UTVIDGAD STADSPLAN 

TILLÄGG TILL BESKRIVNINGEN 

Revidering av planförslag upprättat 1980-07-10 

.. 

l , 
i 

J 

Revideringen har föranletts av yttrande från represen 
tant för ägaren av stadsäga 489 B och innebär att ut 
farts förbudet med stängselskyldighet runt det nya kvar
teret ändrats till utfartsförbud utan stängselskyldig
het. Dessutom har utfartsförbudet utsträckts att om 
fatta även den nya industri tomtens norra gräns mot park
marken. 

Till det reviderade planförslaget hör de handlingar som 
anges i beskrivningen på sidan l . 

Skara 1980 -10- 15 

~w~ 
Mats Windmark 
planingenjör 
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i Skara bes lut 1980-12-15, 
§ 237, betygar 
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KVARTERET SMEDEN MM 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD OCH UTVIDGAD STADSPLAN 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

l § PLANOMRADETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvarter 

al Med Gt betecknat område f å r användas endast 
f ör bensinförsäljning och därmed samhörigt 
bilserviceändamål. 

bl Med J betecknat område f å r användas endast för 
industriändamål. 

2 § MARK SOM I NTE FAR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark f å r icke 
bebyggas . 

3 § BYGGNADS UTFORMNING 

l mom Våningsantal 

Där våningsantal ej finns angivet, får bygg 
nad uppföras med det antal våningar som bestäm
melserna angående byggnads höjd möjliggör. 
Härutöver f å r vind icke inredas . 
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2 mom Byggnadshöjd 

På med siffra i romb betecknat område får bygg
nad uppföras till högst den höjd i meter som 
s iffran anger. 

4 § UTFARTSFÖRBUD 

Utfart får icke anordnas över område s gräns som 
även betecknats med ofyllda cirklar. 

Planförslaget upprättat 1980-07-10 

Mats Windmark 
p1aningenjör 

Planförslaget reviderat 1980-10-15 

Mats Windmark 
p1aningenjör 


