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Forslag till 
6ndrCJd och utvidg(]d 
stCJdsplan for del av 

~I LI PSDALSO M RÅD[T 
i SKARA 
uppr6Hat den 17 maj 1353 av 

Drott Gyllenberg 

STuds'Jr'k ij eld 

R~v enl. ByggnadsnCimndens beslut § lGO den 15 juni 1553 

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut den 
11 februari 1955. (undantag se 
Kungl. Maj:ts beslut) Stockholm 
i Kommunikationsdepartementet 

Ex officio: 
Torsten Josephson 

BETEClCN I NGAR: 
-.- stadsplonegrGns 
--- gällande områdes- och beslCimmelsegräns 
~.....--..- göilande områdes- och bestQmmelseqr6ns avsedd att utgå 
---"- gatu- kvar/ers- och aotlan omrqdesgröns 
____ o. best6mmelsegrCins 

::0~'::'"=".::.:' gr6nslinjer ej ClvseddQ Cltl foststQllas 

L J cll mqn piets, gata eller torg 
P O/Il allm<Jn plats, park eller pkmtermq 
~ omrGde för allmänt ändamål 
~ omrQQe för "Industn6ndcJm6i 
~ område for smCiinQustrlclI1Q(:nTIcd 
fZtifZJ område för id roHs6ndamql 
L~ mark som icke för bebyggas 

u mari tillgcmgl i<J för underJordist:<J ledningar 
'000.0 gällande gotuhÖJd 
('DOQ,) gällande gotuhöjd avsedd alt utgå 
·OOQo gatuh6jd 

I Kungl. Maj:ts beslut an
given linje:--------
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BESKRIVNING över 

förslag till .ndrad och , utvidgad 

stadsplan Iör del av 

FILIPSDALSOMRÅDET 

i Skara. 

Gällande stadsplan. Större delen av det område förslaget omfattar, 

ingår i den av Kungl. Maj:t den 30 april 1926 

fastställda stadsplanen. För Biskop Bengts

gatan i södra ' delen av området gäller stads

plan för Sågarehagen, fastställd av Kungl. 

Majlt den 9 oktober 1942. 

Omfattning. 

Begränsning. 

Förslaget omfattar huvudsakligen 

dels huvuddelen av Filipsdal (ursprungligen 

atg 56 ) 1 marknadsplatsen, slakteriföreningens 

inom nuvarande stadsplanegr äns belägna område, 

samt de avstyckningar Irån stg. 56, som tag its 

i anspråk för småindustriändamå l, 

dels en del av Sågarehagen, stg. 58, belägen 

norr om Munkån, 

dels slakteriföreningens utanför nuvarande 

stadsplanegräns belägna område, vilket i väs

ter sträcker sig fram till Hospitalsgårdens 

all~ 

och dels ett mindre område i söder, beläget 

emellan nuvarande stadsplanegräns och Hospi

talsgårdens östra gräns. 

Området begränsas i norr av Göteborgsjärnvägen 

och nuvarande Göteborgsvägen, i väster av Hos

pitalsgårdens all& och i stort sett av Hospi

talsgårdens nuvarande östgräns, i söder av 

Munkån och i öster av Filipsdalsgatan och 

Biskop Bengtsgatan. 
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Trafik. 

Så snart klarhet vunnits, huruvida Lidköpings

järnvägen i en framtid skall breddas, flyttas 

eller nedläggas kommer stadsplan att upprättas 

jämväl för angränsande områden och därvid redo

göra för infartens planerade järnvägsunderfart 

och för den nuvarande Göteborgsvägens uppdel

ning på angränsande fastigheter. 

Stadsplaneförslaget avser b1.a. att i stads

plan fastlägga . läget av den nya Göteborgsvägen 

som enligt av stadsfullmäktige antagen trafik

ledsplan skall ut g öra infart fr å n riksvägen i 

väst er. 

Biskop Bengtsgatan skall enlig t samma trafik

ledsplan ut g öra ny infart från Falköpingshål

let. Ett å nämnda gata. enligt gällande stads

plan befintligt knä har föreslagits ändrat 

t i11 en kurva. 

För att få rum med de trafikanordningar, som 

kunna bliva erforderliga i korsningen mellan 

de båda infarterna har den södra obebyggda 

delen av marknadsplatsen utlagts till allmän 

plats. Den prickade linje, som på kartan 

begränsar denna del av marknadsplatsen och . som 

icke fastställes, följer trafikledsplanen, men 

måste alltså icke fp1jas vid detaljutformning

en av gatukorsningen. 

Enligt meddelande från Kungl. Väg- och Vatten-

• byggnadsstyrelsen ski11 Filipsdalsgatan t.v. 

fungera som fortsättning av infarterna in mot 

stadens centrum, tills de:!: blir definitivt k1ar1 

rörande under f art en under· j ärnvägarna, vilken 

är avsed d att g enombryta kvarteret Flugan öster 

Om Filipsdalsgatan. I enlighet med trafikleds

planen har en mindre breddning av Fi1ipsda1s- . 

gatan föreslagits på marknadsplatsens bekostnad·, 
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Ett omräde, som enligt gällande stadsplan 

skall utgöra park och som omfattar del av 

Sägarehagen norr om Munkän samt stadsägorna 

750 och 751, har föreslagits ändrat till 

överensstämmelse med flrhå1landena i verk-

Sistnämnda stadsägor ha tagits ligheten. 

i anspräk för småindustriändamål (charkuteri-

fabrik och snickerifabrik). Vägen till folk

parken har föreslagits flyttad till det läge 

den i verkligheten har. 

Den del av 5ågarehagen där en träningsplan 

är anordnad har föreslagits till idrottsom

r å de och i samband därmed har del av stg 56 I 

utlagts till allmän plats, som kan användas 

för parkering. 

Södra delen av marknadsplatsen har som ovan 

nämnts föreslagits utlagd till allmän plats, . 
och norra delen, där uppvisningshall och djur· 

stallar äro belägna, har föreslagits som mark 

för allmänt ändamål. 

~;?~ 
stadsarki t ekt 

Tillhör Kungl. Maj:ta beslut 

den \I ~""""';: 19 s-C 
Stockholm i ~ommunika!ionsdeparlementct 

=\~7 



Tillägg t ill 

BESKR I VN I NG 

över 

Försl ag til l 

• t'·. 
~ , Il 

ändrad och utvidgad stadsplan 

för del av FILIPSDALSOMRÄDET 

i Skara. 

Enligt byggnadsnämndens beslut § 160 i protokollet den 15 juni 1953 

har Hospitalsgården tillhörande mark utgått ur stadsplaneförslaget 

så när som på tvenne små remsor av stg 521, som föreslagits ingå i 

gata. 

Den som grönområde betecknade markremsan utmed norra gränsen av stg 

777 är reservområde, avsett att i en framtid kunna tagas i anspråk 

för industrispår. 

d~~ 
Drott G·Yllen~ 

stadsar ki t ekt 

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut 

den II ~~ 19Sr 
Stockholm i Itommunikationsdepariemenlel 

Ex off!cio: 

,\::iQtr7 



.' STADSPLANEBESTÄMMELSER 

tillhörande 

F Öl:" slag till ändrad och ut vidgad 

stadsplan för del av 

FILIPSDALSOMRÅDET 

i Skara 

upprättat den 17 maj 195 3 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg. 

§ 1. 

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING. 

Mom. l. Byg g nadskvarter. 

aj Med A betecknat område får användas endast för allmänt 

ändamå l. 

b) Med J betecknat område får användas endast för industri

ändamål av så dan beskaffenhet att närb~ende ej vållas 

olägenheter med hänsyn t ill sundhet, brandsäkerhet och 

trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckni ng 

som fordras fÖl:" tillsyn och bevakning av anläggning inom 

områd et. 

c) Med Jm betecknat område får användas endast för små

industriändamål av s å dan beskaffenhet att närboende ej 

vålla s olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäker

het och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den ut

sträckning som fordras för tillsyn och bevakning av an

läggning inom området. 

Mom . 2. Specialområde. 

Med Ri betecknat om råde får användas endast för idrotts 

ändamål och därmed samhörigt ändamål. 

§ 2. 

MI HK SOM ICKE FÅR BEBYGGA S. 

Med pUnktprickning betecknad mark f å r icke bebyggas. 
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§ 3. 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR 

OCH FÖR ALLMÄN TRAFIK. 

Å med u betecknad mark flr icke vidtagas anordningar 
-

som hindra framdragande eller underhåll av underjordis-

ka allmänna ledningar. 

§ 4. 

DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS. 

Av tomt, som omfattar med A, J eller Jm betecknat 

område, f å r högs t en tredjedel bebyggas. 

§ 5. 

VÅNINGSANTAL • 

Där våning santal ej finnes angivet, f l r bygg nad upp

föras med det antal våningar som bestämmelserna an

gående bygg nads höjd möjliggöra. Dock f å r vindsinred

ning icke förekomma ovan ett plan beläg et på den för 

byg gnad en tillåtna största höjden. 

§ 6. 

BYG GNADS HÖJD. 

Å med siffra i romb betecknat omr åde får byg gnad 

uppföras till högst den höjd i meter som siffran 

angiver. 

Tillliör Kun31. Maj:ta beslut 

den 11 ~ 19 :;>' 

Stockholm i ~ommunikation,departementet 
Ex officio: 
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