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PLANERINGSAVDELNINGEN 

Planenheten 
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Byrådi rektör 
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Byggnadsnämnden i 
Skara kommun 
Box 103 
532 00 SKARA 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 22 april 1985 
ett av stadsarkitekt östenAndersson och p1aningenjör Erik 
Westlin den 15 oktober 1984 upprättat och den 27 februari 
1985 senast reviderat förslag till ändrad stadsplan för 
delar av kvarteren IRIS OCH JUPITER M M i Skara med därtill 
hörande karta, illustrationsplan, bestämmelser och beskriv
ning. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fastställel
seprövning. 

Anmärkningar mot planförslaget har under utställningstiden 
framställts från ägare till samfällighetsföreningen Pallas. 

Anmärkningarna har behandlats av byggnadsnämnden vid samman
träde den 4 mars 1985 § 48 och föranlett viss revidering som 
godkänts av berörda fastighetsägare. Frågor rörande enkel
riktning och parkeringsförbud regleras ej i stadsplan. 

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

Länsstyrelsen förutsätter även att bebyggelsen på museitom
ten skall omfattas av samma kulturella hänsyn som planen re
dovisar för övrig bebygge1 se i omgivningen. 

Jämlikt 150 § byggnadslagen får talan ej föras mot faststäl
lelsebeslutet. Bevis att beslutet vunnit laga kraft skall 
tecknas på kartan. 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket 
länsarkitekten Ridal beslutat och byrådirektören Hergert 
varit föredragande har även byrådirektören Reibäck, lantmä
terienheten, byrådirektören Olsson, naturvårdsenheten, förs
varsdirektören Hellström, l;e länsassessorn Edvardsson, 1äns
anti k_vari en i ndgren ,oCR ingenjören Gustafsson, vägförval t-
~. -e delta 
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2. 

föras i kvarteret Iris'västra del. Gällande 

stadsplan ger byggnads rätt endast för bostäder 

samt i vissa fall handel, varför en revidering 

av stadsplanen erfordras. Denna revidering inne

bär i korthet följande. 

- Användningssättet för de västra delarna av 

kvarteret Iris ändras från bostäder m m till 

allmänt ändamål (A-område). 

- Byggnadsrätten inom A-området anpassas till 

det aktuella biblioteksförslaget, med möjlig

heter till utbyggnad mot norr. 

För att ge plats åt gångbana och angöring 

breddas Trädgårdsgatan cirka 2 meter åt öster. 

- Biblioteksförslaget förutsätter att Prubba

torget omdisponeras. Ett förslag till ny ges

taltning och trafikföring illustreras i plan

förslaget. 

- Befintlig bebyggelse på Iris 6 och 7. samt på 

Jupiter 1,2,3,14,15,16 och 17 betecknas q eller 

Q som följd av dess stora kulturhistoriska och 

miljömässiga värden. Beteckningarna innebär i 

princip att bebyggelsen skall bevaras till sin 

yttre form och allmänna karaktär. 

- Befintligt gårdshus på Jupiter 16 får byggnads

rätt. I stället utgår tidigare bygg rätt på Ju

piter 4, och fastigheten reserveras för garage 

eller andra uthusbyggnader. 



Skolgatans södra gräns anpassas till befint

liga förhAllanden på Venus 1. 

PLAN DATA 

Läge och avgränsning 

3 . 

Planområdet omfattar de västra delarna av två 

centralt belägna kvarter, Iris och Jupiter. Det 

begränsas mot norr av bäcken Drysan, mot öster av 

Källeskolan, kvarteret Pallas oc h Jupiter 13, 

mot söder av kvarteret Venus, Skoltorget och Dom

kyrkan samt mot väster av kvarteret Metes. 

Areal 

Planområdet omfattar cirka 2 .3 ha. 



Översiktliga 

planer 

Detaljplaner 

4 . 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Befintliga planer 

Enligt den bevarandeplan och lokalritredning, 

som antogs av kommunfullmäktige den 30 juni 1980 

skulle bostadshuset (Gröna Villan) och uthuset 

(Djäknestallet) på Iris 1 bevaras, respektive 

bevaras om möjligt. Öster om Gröna Villan före

slogs ett nytt bostadshus. ( och med kommun

fullmäktiges beslut den 12 juni 1984 - se ned

an - är emellertid bevarandeplanens/lokalutred

ningens intentioner inaktuella i denna del. 

I Skara centrumplan från 1976 föreslås dels att 

Malmgatan stängs av nordost om kvartere t Aspen, 

dels att Skolgatan stängs av öster om korsningen 

med Tullportagatan. Detta skulle reducera trafi
ken förbi biblioteket och Prubbatorget. Till

farten till länsmuseet förutsättes ske i huvudsak 

via Trädgårdsgatan. I övrigt innehåller centrum

planen inga aktuella rekommendationer för plan

området. 

För planområdet och intilliggande områden gäller 

följande stadsplaner. 

Inom planområdet: 

B 109 Ändring och utökning av stadsplan för Skara 

stad. Norra delen. Fastställd av Kungl 

Maj:t den 10 april 1942. 

B 230 Ändring av stadsplanen för kvarteret Ju

piter m m, fastställd av länsstyrelsen den 

30 juni 1971. 

B 241 Ändring av stadsplanen för kvarteret Pal

las m m, fastställd av länsstyrelsen den 



30 januari 1974. 

Utanför planområdet: 

B 99 Stadsplan för Skara, fa~tställd av Kungl 

Maj:t den 30 april 1926. 

5. 

B 140 Ändrad stadsplan för k varteret Venus m m, 

fastställd av Kungl Maj:t den 2 maj 1957. 

B 199 Jämkning av stadsplanen för kvarteret Venus, 

fastställd av : änsstyrelsen den 25 novem

ber 1965. 

B 246 Ändring av stadsplanen för stg 361 sjuk

husområdet , stg 366 mfl, fastställd av 

länsstyrelsen den 14 maj 1975. 

B 279 Ändrad stadsplan för kvarteren Museet, 

Herrgården, Priorn m m, fastställd av 

länsstyrelsen den 19 mars 1981. 

.~ •• • • ....t ,. 

KM 2Ml4·30 
899°· ·T 

,. ' ... . ' 

Gällande stadsplaner 



6. 

Kommunala ställningstaganden 

Kommunfullmäktige beslöt den 12 junj ' 1984 att 

bibliotekets tillbyggnad skall ske i kvarteret 

Iris, i huvudsak enligt det förslag som utarbe

tats av Contektons arkitektkontor. 

Befintliga förhållanden 

Topografi och Marken inom kv. Iris sluttar påtagligt- Skol-

gatan ligger cirka 6 meter över Drysans nivå. 

Kvartersmarken utgörs av äldre, väl uppvuxna 

trädgårdar, me d undantag av större parkerings

ytor på Jupiter 22 och Iris 2-5. Träd som är 

speciellt viktiga för helhetsmiljön finns längs 

Bommagatan och Trädgårdsgatan. 

, . 
Följande uppgifter är hämtade bl a från Bebyggel

seinventering i centrala Skara 1970-71 och Berg 

m fl: Frölichska tomten med Djäknestallet 1981. 

Gröna Villan 



7. 

Bebyggelsen på Iris l består av ett tvåvånings

hus mot Prubbatorget (Gröna Villan l, . ett lågt 

tvåvånings gårdshus (Djäknestalletl och en ut

husbyggnad. Gröna villan härstammar troligen 

från början av 1800-talet men fick sitt nuvaran

de utseende först efter en omfattande ombyggnad 

1909 . Byggnaden är en god representant för de 

borgerliga hyresvillor av trä som uppfördes i 

Skara under början av 1900-talet. Den har rik 

detaljutsmyckning i fasaden och pittoreska trapp

hus mot norr. Djäknestallet är ett lågt timmerhus 

med stående lockpanel. Det härstammar sannolikt 

från 1700-talet eller tidigt 1800-tal och är det 

mest typiska, bevarade exemplet på de djäknehär

bärge n som vaFJt talrika i skolstaden Skara. 

Huvudbyggnaden på Iris 6 är knuttimrad i en vå

ning, på senare tid tillbyggd mot norr. Byggna

den, som är Skaras äldsta bevarade skolhus, upp

fördes 1831 för undervisning enligt den s k 

lancastermetoden. Kulturhistoriskt och miljö

mässigt värdefullt. 

Bebyggelsen på Iris 7 utgörs av ett bostadshus, 

det s k Biskopshuset, ett äldre uthus samt ett 

nybyggt garage. Huvudbyggnaden är uppförd cirka 

1890, och miljömässigt värdefull. 

Prubbatorget har sitt namn efter den s k Proban, 

en tillbyggnad till domkyrkans norra sida som 

bl a användes som arrestlokal för djäknar och 

präster. I direkt anslutning till Proban fanns 

en brunn, Prubbabrunnen, som ända fram till 



+ Ur "Sveriges städer" 

En del av domkyrkans östra gavel, jämte med 
kyrkan sammanhängande byggnader år 1692 

8. 

slutet av l800~talet fanns kvar och användes av 

stadens invånare. Brunnens läge fi nns nu marke

rat som en cirkel i stenläggningen . 

Prubbatorget med Jupiter 1 

Bebygge lsen på Jupiter l utgörs av ett f d 

bostads- och affärshus mot Prubbatorget och en 



magasinslänga mot Bommagatan. Huvudbyggnaden ä, 

byggd i timmer, och fick troligen sitt nuvarande 

utseende på 1870-talet . Den inrymmer - i dag kom

munens turistbyrå. Kulturhistoriskt och miljö

mässigt värdefullt. 

på Jupiter 2 finns tre byggnader. Det f d bo

stadshuset i två våningar mot Skolgatan uppför

des på 1870-talet, och ägs numera av Skara kom

mun. Inne på gården finns det s k Båtsmanshuset 

från tidigt 1700-tal, som nyligen genomgått en 

utvändig upprustning. Huset mot Bommagatan är 

en uthuslänga i trä. Alla tre byggnaderna är av 

stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde. 

Bostadshuset på Jupiter 3 är byggt enligt funktio

nalistiska principer i slutet av 1930-talet. Mil

jömässigt värdefullt. 

Jupiter 4 och 16 är e n sammanhängande enhet med 

två bostads byggnader och en mindre garagebygg

nad. Gatuhuset har si n nuvarande utformning från 

mitten av l800-talet men härstammar troligen 

från 1700-talet. Kulturhistoriskt och miljömäs

sigt värdefullt. Bostadshuset ~å gården är från 

1910 och byggt i tegel. 

Även gatuhuset på Jupiter 17 fick sitt nuvarande 

utseende på 1800-talet, men uppfördes med stor 

sannolikhet som envåningsbyggnad redan på 1700-

talet. Kulturhistoriskt och miljömässigt värde

fullt. 

9. 



Gator och 

trafik 

10. 

Bebyggelsen på Jupiter 14 och 15 består av gatu

hus. ett mindre gårdshus, två f d ställbyg~nad~r 

och en magasins länga med gavel mot Skolgatan. 

Gatuhuse~ som är byggt i timmer med lockpanel 

och skiffertak, uppfördes 1751 och är i stort 

sett oförändrat sedan l700-talet. Gårdshuset är 

från sent 1700- eller tidigt ISOO-tal. Gården 

är den enda mera fullständigt bevarade handels

gården i Skara, och ger .en föreställning om hur 

l700-talets stadsbor levde med handel och jord

bruk som ungefär likvärda inkomstkällor. Synner

ligen värdefull ur kulturhistorisk synpunkt, 

förutom det stora miljömässiga värdet. 

på Jupiter 22 ,iinns ett modernt flerbostadshus 

. tre våningar . 
. - -_ .. j- . ", . · . -_ . --

, ~ :' , , 

Nuvarande biltrafiksystem 



Parkering 

1 1 • 

Biblioteksgatan - Skolgatan är ett av huvudstråken 

genom Skara centrum . Bilister hålle r ofta en 

r elati vt hög hastighet, samt idigt som trafik

föringen vid Prubbatorget är ostruk t ur e rad. Träd 

gårdsgata n är enkelriktad mot norr , och utgör 

huvudsakl ig tillfart till Kråks he rrgård och 

länsmuseet. Bommagatan, som utgör en infart bl a 

till Källeskolan, är dubbelr iktad men har en 

mycket smal t värsektion . 

Biblioteksgatan och Prubbatorget är till över

vägande delen gatstens belagda, i övrigt är gator

na asfalterade. 

Iris 2-5 är i dag en stor , relativt ostrukture

rad grusyta som används som parkeringsplats av 

besökare till Skara centrum , länsmuseet, Kråks 

he rrgård m m. De stora , öppna yto rna gö r att 

den ofta utnyttjas ä ve n av större fordon , som 

turistbussar och lastbilar. 



Lednings

system 

M<trkägoför

hållanden 

1 2 • 

Genom norra delen av kvarteret Iris löper en 

allmän avloppsledning. I övrigt ligger allmänna 

ledningar inom planområdet i gatumark. 

Iris l-S, Jupiter l, 2, 14 och 15 samt all gatu

mark ägs av Skara kommun. I övrigt är fastig

heterna inom planområdet i enskild ägo. 

Enskilt ägd mark inom planområdet 



Bostäder och 

miljöskydd 

-<::> .., .. _ ... ..... .,.---..... ~ ... .. 

PLANFÖRSLAG " 

Bebyggelseområden 

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

1 3. 

För att ge plats åt bibliotekets nybyggnad kom

mer den s k Gröna Villan på Iris l att rivas. 

Djäknestallet avses på grund av desb stora ku:.

turhistoriska värden flyttas och bevaras. Et~ 

nytt läge föreslås cirka 20 meter nordost om 

det nuvarande, ett par meter innanför fastig

hetsgränsen. på övriga fastigheter inom planom

rådet förutsättes befintlig bebyggelse bevaras, 

och inga större förändringar ske. 

Stadsmiljön i domkyrkans närhet är av riks

intresse ur kulturhistorisk synpunkt. Huvud

delen av bebyggelsen inom planområdet är av 

så stort värde att det är befogat med särskilda 

planbestämmelser till skydd för kulturmiljön. 

, ' 

r. _ 
. ,J. 

IF 
. / 



14. 

För bebyggelsen på Jupiter l, 2, 14, 15 och 17 

samt Iris 6 föreslås beteckningen Q; kulturre

servat. Med en sådan bestämmelse förutsätter 

man att befintlig bebyggelse ' till sitt yttre 

bevaras helt intakt. Om en byggnad rivs kvar

står nämligen ingen byggrätt - endast efter 

eldsvåda eller liknande har man rätt att upp

föra en ersättn ing sbyggnad och då i huvudsak

lig överensstämmelse med den som tidigare fanns. 

Ambitionen är också ~tt inte en~art husen beva

ras utan även andra inslag i ,den yttre miljön 

som markbeläggningar, staket, vegetation och 

liknande. För Iris 7 och Jupiter 3 och 16 fö

reslås beteckningen q, vilket i princip inne

bär att befintliga byggnaders utseende inte får 

förvanskas. Ny- och tillbyggnader kan dock med

ges om det prövas vara lämpligt med hänsyn till 

omgivningens miljövärden. 

på Jupiter 4 finns i gällande plan en byggnads

rätt mot Bommagatan som inte utnyttjats. Sam

tidigt saknas byggnadsrätt för det nyligen upp

rustade bostadshuset på Jupiter 16. Då det vore 

olämpligt med mer än två bostadshus på fastig

heterna Jupiter 4 och 16, bör byggnads rätten 

mot Bommagatan tas bort medan gårdshuset får 

byggnadsrätt. Därtill bör viss komplettering 

kunna ske på fastigheterna med garage och andra 

uthusbyggnader. 

Föreslagen gräns mellan Jupiter 13 och 14 följer 

gällande tomtindelning, fastställd den 24 april 

1973. 



Bibliotek 

Handel 

Skyddsrum 

15. 

Länsbibliotekets nybyggnad kommer att innehålla 

den del av verksamheten som direkt vänder sig 

till en bred allmänhet, dvs barn-, ungdoms- och 

vuxenavdelningar. Den nuvarande biblioteksbygg

naden i kvarteret Metes kommer att domineras av 

forskningsavdelning, lokalhistoriska samlingar, 

administration och magasinsutrymmen. Nybyggna

den blir visuellt uppdelad i mindre byggnads

kroppar som i skala , form , material och detalj

utformning ansluter till omgivande bebyggelse. 

Läget längs Bommagatan och Trädgårdsgatan bidrar 

till att sluta dessa gaturum. Byggnadsdelen mot 

Prubbatorget, som bl a innehåller huvudentren, 

skall av stadsbildsskäl uppföras i två våningar 

med sadeltak :.Personalingång, inlastning och 

personalparkering förläggs till byggnadens norra 

sida, med infart från Trädgårdsgatan. En even

tuell framtida tillbyggnad kan ske längs Träd

gårdsgatan mot norr. 

I byggnaderna längs Skolgatan bör förutom bostä

der tillåtas även vissa former av handel , hant

verk, kontor och liknande. Detta är naturligt 

med tanke på såväl byggnadernas tidigare använd

ning som deras centrala läge. 

Planområdets skyddsrumsbehov tillgodoses i 

huvudsak av skyddsrum på stg 38 7 (317 platser) 

och på Jupiter 12 (133 platser). Enligt skydds

rumsplanen, som antogs 1978-06-27, erfordras 

ytterligare ca 60 skyddsrumsplatser inom plan

området. Detta skyddsrum byggs lämpligen i västra 

delen av kv Iris. 



Friytor 

Vegetation 

16. 

Bibliotekets läge i övre delen aven norrslutt

ning ger ganska ogynnsaI~ma förutsättningar för 

utemiljön på tomten. Marken mellan biblioteket 

och Djäknestallet bör dock kunna iordningställas 

till ett användbart uterum för biblioteket. Vi

dare förutsätter planförslaget att Prubbatorget 

omdispo neras till en vistelseyta främst för fot

gängare, varigenom torget blir en mycket viktig 

del av biblioteksmiljön . 

För bostadsbebyggelsen tillgodoses behovet av 

friytor för lek mm i första hand på tomtmark. 

Därtill finns större grönområden norr om Drysan, 

med bl a lekplats cirka 150 meter norr om plan

området. Bollplan och lekplats finns även på 

Källeskolans område öster om planområdet . 

Det mesta av vegetationen intill Gröna Villan 

och Djäknestallet måste tas ner för att ge plats 

åt nybyggnaden. Ett par träd öster om Träd

gårdsgatan är gamla och behöver ersättas av nya. 

För att anknyta till derl "gröna" karaktär som 

kännetecknar denna del av Skara är det viktigt 

att nyplanteringar sker dels på bibliotekstomten, 

dels längs Bommagatan. För att visue llt avsluta 

Prubbatorget mot Bommagatan är det särskilt vik

tigt att få upp ett relativt stort träd på gatans 

norra sida. 

Gator och trafik 

Som nämnts är Biblioteksgatan-Skolgatan ett av 

de viktigare, och mera trafikerade stråken genom 
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Skara centrum. Med det ökade antal gång- och 

cykel trafikanter som kommer att passera gatan 

på väg till och från det nya biblioteket, krävs 

åtgärder för att reglera trafiken i anslutning 

till Prubbatorget och biblioteksentren. Det nya 

torget, som knyter ihop biblioteket med turist

byrån, utformas som ett bilfritt torg, men med 

~~'~~~_ möjlighet för behörig trafik att v ia en avfasad 

:;~~~~; kantsten köra upp på torget och vidare ner på 
Nya 
Prubbabrunn~n? 

I 

~arkering och 

angöring 

Bommagatan, som enkelriktas för biltrafik. So~ 

behörig räknas nyttotrafik samt trafik till Iris 

6 och Jupiter 3, 4, 16 och 17. I korsningen Bom

magatan-Guldsmedsgatan överförs en mindre del av 

Jupiter 22 till gatumark så att utrymme skapas 

för en vändplats . Dubbelriktad cykeltrafik bör 

tillåtas på Bommagatan, och cykelparkering an 

ordnas omedelbart öster om biblioteksentren. på 

nästa sida visas ett förs lag till ny gestaltning 

av Prubbatorget. 

Bilburna besökare till biblioteket bar i försts 

hand utnyttja parkeringsplatser på biblioteks

tomten eller på Skoltorget. I direkt anslutning 

till entren på Bommagatans norra sida anordnas 

två bilplatser för rörelsehindrade. Korttidsan

göring kan ske längs Trädgårdsgatans östra sida 

i och med att körytan breddas till 5.5 meter. 

I e n första etapp kommer den norra delen av bib

liotekstomten att ligga kvar som allmän parke

ringsplats. Eventuellt reserveras en del av 

parkeringsplatsen sommartid för turistbussar. 

En mindre del reserveras för de anställda på 

biblioteket. Vid en eventuell senare tillbyggnad 
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Tillhör kommun f u llmäk t iges i Skara 
bes l ut 1985 - 04- 22 , § 8 9 , betygar 
på t jänst ens vägnar : 

DELAR AV KVARTEREN IRIS OCH JUPITER M M 

SKARA TÄTORT 

SKARA KOMMUN 

SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

BESKRIVNING " 

HANDLINGAR 

Planförslaget utgörs av: 

- Plankarta 

- Bestämmelser 

- Beskrivning med samrådsredogörelse 

- Illustrationsplan 

Till plan förslaget hör: 

- Fastighetsförteckning 

- Grundkarta 

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

8 291 

Kommunfullmäktige i Skara har beslutat att nya 

lokaler för Stifts- och Landsbiblioteket skall upp-


