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I~),' ( . ___ Fl,,- Tillhör stadsfullmäktiges i Skara 

beslut den 14 se~t~ber ~9~, § 121. 
Exoffici~~ 

Omfattning 

Läge 

Gällande 

stadsplan 

Befintliga 
förhållanden 

Bebyggelse m. m. 

Beskrivning tillhörande förslag till ändring av stads

planen för de l av Eriksbe r gsomr ådet i Skara. 

Området utgöres i huvudsak av den av staden ägda stadsägan 

nr 75 "Eriksberg", som delas genom en slinga av Gällkvist
bäcken . Eriksberg ligger omedelbart norr om Europaväg nr 3 , 

c:a 300 meter väster om Falköpingsvägens korsning med Europa

väg nr 3 , me llan Biskop Bengtsgatan och Folkets park. 

För området gäller stadsplan fastställd av l änsstyre l sen den 

7 juni 1961, där marken avses utnyttjas för villabebyggelse . 

För delar av kvarteren Björnen och Älgen på andra sidan Bis

kop Bengtsgatan gäller en jämkning av stadsplanen fastställd 

av länsstyrelsen den 26 april 1960. 

Angränsande stadsägor 523 och 523 J i söder ingår i en av
styckningsplan fastställd den 12 september 1932 . 

I nordväst gäller för Filipdalsområdet stadsplan fastställd 

av Kungl. r.1aj :t den 11 februari 1955. 

I områdets norra del utgöres bebyggelsen av relativt modern 
egnahemsbebyggelse. I övrigt är marken obebyggd. Utmed Bis

kop Bengtsgatan i kvarteren Älgen och Björnen består bebyggel. 

sen av moderna egnahem i ett plan, företrädesvis uppbyggda 

i tegel. I söde r ansluter äldre trähusbebyggelse. I ös ter 

ligger "Petersburgsskogen" och i sydväs t har Folkets park 
sina anläggningar. J·lar ken är delvis småkuperad. Undergrunden 

består dels av lera och de ls av berg. 

Ändringsförslaget I förslaget avses området utnyttjas för enfamiljshus i en 

Bebyggelse, våning me d möjlighet till vindsinredning. 

gatuföring 

parkering m.m. 

Tomtplatserna har i huvudsak uppdelats i två grupper, skilda 

åt av Gällkvistbäcken. Gatorna, vilka givits en bredd av 6 

meter, har i görligaste mån utnyttjats dubbelsidigt med tomt

platser å båda sidor. 

Angivna gatuhöjder har utarbetats i samråd med byggnadskon

toret. 
Den relativt smala gatubredden , vilken tillkommit av eko

nomiska skäl, förutsätter att biluppställningsplatser ut 
nyttjas å tomtmark, även vid mera tidsbegränsad parkering 

för att göra gatan framkomlig för biltrafik. 



Ledningar 

]I!oti vering 

För rikstelefonkabel och befintliga underjordiska ledningar 

har ledningsområden föreslagits . 

Ändringsförslaget har tillkommit för att nå en ur allmän 

ekonomisk synpunkt god l ösning med ett dubbelsidigt utnytt

jande av gatusystemet med enkl a tomt plats former. 
Önskemålet om ett utnyttjande av området för gruppbebyggelse 

har även aktualliserat ändringen . 

Till förslage t bifogas stadsplanebestämmelser. 

Sk,~~~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs 
län beslut den /:0 december 1 962, betygar 

Fä ~~~.~gnar~ 

N~lberg I/r 



B,79 Bd. B. Tillhör Atadsfullmä~tig9s i Skara 
beslut den 14 sentember 1962 , § 121. 
EXOffiC~~ 

filarn. 1. 

Mom . 2 . 

STADSPLANEBEST Äl'il'.;ELSi!:R 
tillh0rande förslag till ändring av stadsplanen för del av 
Eriksbergsområdet i Skara . 

§ 1. 

STADSPLANEOJIIRÄDETS ANVi\NDNING 

Byggnadskvarter 

JIIed B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 

§ 2. 

MARK SOJII ICKE nR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

~ 3. 
SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OJ.'lRÄDEN FÖR LE DNINGAR 
Ä med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindrar 

framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar. 

§ 4. 
BYGGNADSSÄTT 

r'Ied F betecknat område fiÅr bebyggas endast med hus som uppföras 

fristående. 

DEL AV TOI,TT SOl'4 FAR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADEH fl. TO)4T 

Av tomt som omfattar med F betecknat omrade får högst en fjärde 

de l bebyggas . 
• o o 
A tomt som omfattar med F betecknat omrade far endast en huvud-

byggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras . 

§ 6. 
VÄNINGSANTAL 

Ä med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en vå 

ning. 

§ 7. 
BYGGNADS HÖJD 
il med I betecknat område får byggnad icke uppföras till större 

höjd än 4 ,4 meter" 
Skara den 7 ma j 1962 

\,'\Q ....... ~L,?~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 
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LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÄK 

LANDSKANSLIET 

IIIGl 57 G2 . 

Resolution . 

STADSFULLMÄKTIGE 
D.nr d!f 
Ank. /i/l~ /9{;.4 

Ided stJd uv 2G § oYGimadslagen den JO .juni 19'[7 I'G.stcitiiller 

liinss tYl'elsen iliri. ';l1orr: ett &v s tausl'u1lr.!:1i,:tit:e i Skara den 14 sep-

teI~uer 19,,2 <'lilt,·"et :fjrslug ~ill ii:lc'.riYliS ~v st dspL ',en I'l:ir del av 

.,ärande bes;,rivnin,} (Bil.A . ) och stadsplanebe,sttwTdelser ('1il.B . ) . 

Försla;et berijr lie:} 7 juni 1901 00[[ den 9 j'.!Duari 19(,2 lust-

s t:illda :.; tadslJlctIler . 

nin,.,;e;1. och .JtuQs:01d.2lGbest:',m:I:e13enlu I.JeC[ bevis att des:.uu .. u 1,illh,'ra 

liinss tyrel:;o;ls be31u t den"a dag . 

:öras . evis , c..tt detsar:-!..L"TIa 1)' t:ru.:.ld dErav vun:'li t ln!:a .!Cr~ft , .3.i:0..11 

~ te c~cl1as ~:(;.rtan . 

ft, .. , t - o 
'.'"' ," 'l l< ~, ........... lC.:> c...Q ,~ h·,ndskanslie t Jen 12 cteoeuber 19G2 . 

B . Fe, le!1ius 

Stä::mel Sex l.;:ro:'.or . 

Stad,sJUll:.,ildi,:'e i Skal'a. 


