
" 

... 

J[QIrlp/ P-y~ 
Coll.oS 

V 
" \ 

\ \ . , . \ , \ \ , 1 
" . \ 
" . \ 

j I_~ Ii -~--n--T2~-;'~j\ 
.J L.l:: I : ii i ___ I 

I: I , I 1\ 
\ 'L J !_"~---, i 
\- ..J --l-~ ____ ---+-L----\ 

r -- - - - . --- --~ 

i 
i 

120 

: 
I , 

>- - -- . - ' -

I r--I 

: : 
! I 

.-- ---
~ ~ . . _ J. 

................ ~ •.... 
'. 

'" ........ 

Statens Rep rodv ,"l .onsa"statl 1941! 

,_ r-" ,- . 

\ i ; \ ,_~--r 

........ ' .... 

_ rl..-_: 

\ 

\ 
I , 
j 

-. ' -. 

' .. J 

" \ \ 
l.-l 

" ! 
i 

:.-! 

i \ 

I--- '-~' ----_ ... _-; 
~ - -. I . 

L_-J _ ._ . ~ \ 

,; \ l 
' .,. I . 

.. _. __ I \ 

\- " 

i _-, 
! • 
\ i ; 

--- " f 
,- --- - i 

~--l '\': ~ . 
l--w--J 1::.--:1 'l. __ _ 

)-

-I' I , ' ) I 

I 
I 

\ 113 
\ 

" I 
I I 

, 
. j 

':\. ---~ ~ _ .~ \ 
•• " j,.- "' " 

.. - '....-... , 
e---"', . -__ ...1. J l ., 

~_~~ --- ---.r o" - - "\.- .;; .--- ; 
. . ~ 

, \ 

'_ .- - -

- '--- '-, 
--------" 

'l'illhör Kungl.!,;a.j;ts beslut den 
20 au)Usti 1948. 3tockholm i 
Kommunikationsdepartementet. 

Ex offioiol 
Sv~n Åmark 

l. _ _ o 

\L - ' 

---- .. . 
I 

--~---.:. - ... _h __ - --" i ->. 
'-. 

Mori. f.7r { -l.:; foo'sän.iamo/ 
A/all ( . f,~i"' ('~, >;(7:.,d(J,";;j/ 

\ \ 
, \ \ 

'. \ , ; 

METER ZOO 

lårslag flll 
utvidgning och ändring 
av stadsplanen fdr 

o 

'II. 

GAL L KV/STOM RA DE T 
och angränsande delar 
/ Skara 

i J 

I~~-I 

1+++ + .. 1 
~~ 

JlI v 
}1J~R---7 

53~ D. 

+000 o 

(+000 (') 

+ 0('0 o 

O 
CJ 

uppräTTat å fj/er~ Slad5f'lanef:;yrå 
5focl(holm den 7.Juli /947 

Mod roi' -1orageandamå/ 
Mo..-k for ;:':ndre utbygynad~ 
Mark son' 0/ får bebY9:Ja.5 

Anfal vånlngor 

Bl.9'9nad~säff 
A j., ' k ' go .. erec mr.g 
60//01'/,113 90fuh~id 
Cö//a n,}e, gofllhÖjd av:;edd oH l.If~ 
fO"e~/oqen gotuhÖjd . 

Befinf':'!j 'byggnad 
/c'-rl;:s/J!Jen byggnad 

EGLERS STADSPLANE8YRA 
HARRY EGL.ER · FREO FOR8AT · ARKITEKTER 'AR 

STOCMHOLM 

2 

-·1 

-

Af!.(4., . 'fj~/?:>?Vli4d .... .. h --~ 

: 
150 

-~-:W~?~ 
:~~. jk'(JI~~t7 .. ? rit;' ,',;r:'! -

/!~: 1 ' 200'~ '_h ' . ~1:-47 . ... . U . ~.!-j ~g 
i I . r 1 11tH 9 
50 10 o 



BESKRIVNING tillhörande 

förslag till 

utvidgning och ändring 

av stadsplanen för 
GÄLIKVISTOMRÅDET 

och angränsande delar 

i Skara. 

J 
? 
I 

För områdets norra del gäller i hlIVUdsak den av Kungl. Maj:tden 30 a:rril 

1926 fastställda. stadsplanen. ~ör kvarteren Ryttaren och Riddaren med vissa 

anouränsande områden har planer fastställts respektive den 4 augusti 1943 och 

den 15 november 1946 samt för det väster om Härlundagatan belägna Sågarhags

området den 9 oktober 1942. Större delen av det i föreliggande förslag in

gående området är ej tidigare stadeplanelagt men har i viss utsträCkning va

rit föremål för avstyckning och bebyggande. 

Planförslagets begränsning i sydost betingas av den sträckning som riks

vägen Stockholm - Göteborg givits enligt det alternativ, där vägen föres utan

för stadens tättbebyggda. område. Norr om Munkån (den tidigare stadeplane

gränsen) har vissa kvarter medtagits, då de dels har bebyggelse av samna 

karaktär som förutsättes för de nya områdena och dels har ägodelning och be

byggelse genomförd på ett sätt, som förutsätter ändring i stadsplanen. 

Vid fastställandet av den ändrade planen för kv. Riddaren framhölls 

angelägenheten av att även bestänrnelserna reviderades, varför detta område 

nu på nytt medtages. 

Även för övriga kvarter söder om järn:vägen pågår arbetet med revision 

av stadsplanen. Här är det dock i första hand problem av annan karaktär. 

För de västra delarna gäller det närmast kvarters sanering och för de östra 

anordnandet av ett industriområde med dess anslutning till järnväg och riks

väg. 

Det nu framlagda. förslaget avser att få fram områden för villor och 

flerfamiljs tvåvåningshUS och är behovet därav så trängande, att staden ej 

ansett sig kunna avvakta ett ställningstagande till en rad komplicerade 

detaljfrågor i samband med nyssnämnda områden. Utredningen har dock fram

~ridit så långt, att någon svårighet att erhålla god anslutning mellan 

planerna synbarligen icke kan föreligga. 

Bestämmande för planens utformning har i hög grad varit de låo~ be

lägna områdena kring Munkån. I stort sett anger parkområdena den mark, som 

ej varit möjlig att bebygga med ~n till aVloppBförhållandsna. I nordost 
----~~~------~--
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BESTÄMMELSER tillhörande 

förslag till 

utvidgning och ändring 

av stadsplanen för 

GÄLLKVISTOMRÅDET 

__ och angränsande delar 

i Skara. 

§ 1. Stadsplaneområdets användning. 

Med A betecknat område fär användas endast för allmänt ändamå.l. 

Med B beteckDat område fär användas endast för bostadsändamålo Bygg

nadsnämnden äger dock medgiva inredandet av smärre lokaler ror handel, icke 

störande hantverk och dylikt • 

. Med H betecknat område fär användas endast för handelsändamäl. 

Med G betecknat anräde fär användas endast för garageändamå.l. 

~ied kors betecknat omräde fär bebyggas endast med till huvudbyggnad 

hörande utbyggnad. 

Med prickar betecknat omräde fär icke bebyggas. 

§ 2. Byggnadssätt. 

Med R beteckDat område fär bebyggas endast med enfamiljs radhus. 

Med Fl' F2 och F4 betecknat område fär bebyggas endast med hus som 

uppföras fristäende. 

§ 3. Byggnads läge. 

Inom med F 2 och F 4 betecknat omräde fär huvudbyggnad i två. våningar 

icke förläggas närmare tomtgräns än 6 meter. 

Inom med Fl och F 2 samt dW;jämte med pil betecknat område fär huvud

byggnad förläggas på ett avständ av minst 3 meter frän den gräns mot grann

tomt, som är belägen i pilens riktning frän den tomt som bebygges. Frän 

motsatt gräns mot granntomt fär huvudbyggnad i en och två våningar ej för

läggas på mindre avstånd än respektive 7 och 9 meter. 

§ 4. Hushöjd och våningeantalo 

- Inom med I och II betecknat område fär byggnad uppföras med högst resp. 

en och två våningar och icke till större höjd än resp. 4,5 och 7,5 meter. 
" , _ Inolll JJlI1.d v betecknat område fär utöver det angivna våningsantalet vind 

inredas. ,-

'.' . ::.j.. :- .. ~ 



Inom med G betecknat olllr"äde får bygguad uppföras till högst 4,5 m höjd. 

Inom med kors betecknat olllr"åde får utbyggnad uppföras till högst den 

höjd som medgives för huvudbyggnaden. 

§ 5. Takfall. 

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 grader. Därest 

med hänsyn till ett ändamålsenligt och enhetligt bebyggande av kvarteret bygg

nadsnämnden så prövar lämpligt må dock medgivas att tak till byggnad, · som upp

föres i en våning jämte vindsvåning, må givas stö=e lutning, dock högst 50 
grader. 

§ 6. Byggnads areal. 

Inom med R betecknat omräde får å varje tomt ej mer än 1/3 av tomts yta 

bebyggas. 

(/ Inom med Fl eller F2 betecknat olllr"äde får å varje tomt ej mer än 1/5 av 

tomts yta bebyggas. 

Inom med F
4 

betecknat omräde får å varje tomt ej mer än 1/4 av tomts 

yta bebyggas. 

! § 7. Lägenhetsantal . 

Inom med Fl' F2 och F
4 

betecknat omräde får å varje 

en hUVUdbyggnad, icke innehållande mer än respektive en, 

lägenheter. 

§ 8. F"cirbud mot utfartsväg. 

tomt uppföras endast 

två och fyra bo stads-

ÖVer allmänt platsomräde, san å kartan betecknats såsom plantering, får 

utfart från angränsande fastighet icke anordnas i annat fall än att erforder

l ig utfart icke kan på annat sätt ·erhållas. 

Stockholm den 7 juli 1947. 

'~Fru 
Arkitekt SAR H.H. Uddenberg 

Arkitekt SAR 
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erhålles härigenom ett skyddsområde mot industrin, för övrigt är det nödvändigt 

att området tillförsäkras erforderliga park- och rekreationsområden, i s,ynner

het med hänsyn till att förbifartsvägen i sydost komner att i hög grad skära av 

kontakten med längre ut belägna grön=åden. 

Det reservat för vägmark i sydost, som angives å kartan, ansluter som ovan 

sagts till det alternativa läget av riksvägen Stockholm - Göteborg. Oberoende 

av hur riksvägsfrägan slutgiltigt löses bör man här för framtiden bevara möj

ligheten att anordna en förbifartsled. Med hänsyn till pågående utredningsar

beten har i förslaget ej nu medtagits anslutningen till Falköpingsvägen. En 

tänkbar lösning har dock angivits på kartan som i varje fall torde illustrera 

det ofrånkomliga intrång på fastigheterna, som kommer att äga rum i större 

'

eller mindre omfattning. Vägens tiijdläge har ej fixerats med angivande av 

plushöjder, dels är den ej förenad med i stadsplan fastställds gator, dels tor-

de den komna att nära ansluta till befintlig mark. . ' 

Beträffande gatunätet kan framhållas att den gamla Munkågatan slopats i 

största möjliga utsträckning och parkmark istället utlagts. En anvisning om 

att förbättra Härlundagatans sträckning gives genom den markering, som införts 

på kartan. Här liksom på en del andra ställen har den befintliga' ägodelningen 

varit orsak till de tvära riktningsförändringarna av gatorna. ~tgatan är 

f'cir närvarande utlagd ända fram till Afzeliusgatan. Med hänsyn till att in

dustriområdet i österkolllller att växa, vore det dock synnerligen önskvärt om 

man genom trafikreglerande åtgärder kunde förhindra att den då uppkommande 

tunga och trote det ofta ganska snabba trafiken ledes in i småstugeområdet,som 

är beläget pil. bäda sidor om Myntgatan. Inom områden med småstugor komner all

tid gatorna att utgöra en samlings- och lekplats för de mindre barnen, varför 

all ovidkommande trafik bör bannlysas. I detta fall utgör dessutom gatorna i 

fortsättningen ingen god trafikled för tyngre trafik västerut, utan bör denna 

föras upp till Magasins- och Vallgatorna. - f!.,r ! ' . 
Inom en del av det helt nyplanerade området i Sy<}'Väs;!l medgives enligt be-, 

etämmelsernaendaet enfamiljs radhus. Därmed avses i detta fall, på sätt som 

illustreras på stadsplanekartan, närmast s.k. kedjehus. 

A-omr~det norr om Stenäsgatan avses för skoländamål. 

Stockholm den 7 juli 1947. 
å EGLERS STADSPLANEBYRÅ 

~~v 
Arkitekt SAR 

H.H. Uddenberg 

Arki tekt SAR 

') 


