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A.vskrift. 8 116 
BESKRIVNINQ till 
förslag till ändring och utvidgning 
av stadsplanen för 
KÄMPAGARDSOMRÅDET 
i Skara. 

För området har gällande stadsplan fastställts den 30 april 

1926. Dessutom har en ändring för kv. Ryttaren m.m. fastställts 

den 4 augusti 1943. 

Området begränsas i väster av Jarlaparken. i norr av järn-

vägs områdets norra gräns. i öster ansluter gränsen nära till gäl-

lande stadsplaneg,räns men innesluter dels ytterligare en del av 

järnvägens område. dela ett i gränsen liggande dike. 

Den för området gällande stadsplanen ä r i vissa delar ej 

genomförd. Des sutom har bebygge lsen delvis genomförts och gata an

lag'ts på ett sätt, som ej överensstämmer med planen. Som regel har 

de befintliga förhållandena fått ligga till grund för planens ut-

formning. Uagasinsgatan i norr, som enligt gä llande plan utg'öres 

av järnvägsområde, upptages så lunda i planen liksom gatan som de-

lar kvartersn Hjälmen och Lansen mitti tu. Hertig Carlsgatan mellan 

bl.a. kvarteren Svärdet och Hjälmen har aldrig utlag ts och utgår 

ur planen. Även Djurgårdsgatans ändrade strä ckning är beroende av 

befintliga förhållanden. 

De längst i öster belägna kvarteren äro enligt gällande plan 

avsedda far industriändamål och utnyttjas även i enlighet därmed. 

På västra sidan av Afzeliusgatan utlägges därför ett parkområde 

som skyddsbälte. Visserligen är det :planlagda industriområdet nu 

icke av större omfattning, men avsikten är att utvidga det åt östero 

Det i nuvarande stadsplanegränsen belägna diket intages i sin hel-

het i planen som' allmän platsmark för att här bereda mark för under-

jordiska ledningar. 

Stockholm den 9 juli 1947. 
å EGLERS STADSPLANEBYRÄ 

Harry Egler I H.R. Uddenb,, :rg 
Arkitekt SAR Arkitekt ~AR 

Vidimeras: 



STÄ_ LSBR till 

tllnlac till bdd", och ut"ldSllillS 
a" etadeplan.a tllr 
ItÄUPAG ARns OUIIADB't -i Skara. 

, 1. StadaplgDeOlDt dete anYbdllimt, 
ni ... 1. ...d B bet.ckaat _I.d. tlr anYlirldae .ndaot till' boetadllindall, dook tå 

10kal.r tör anaat , dock '.1 iaduatrlallt bdamll 1IIradae, dir a rakl1da akäl 
d··rtl1l föranleda ooh byggnadlnämnd.n prövar d.tta yara utan ollaeah.t .ed 

hiiB.JI!. tl11 tra'lll8d, eundhet. brandln.rb.t ocb andra OIIJIItlirlc!1Shet .... 
mom. 2. Med J betecknat omr1de tlr anYändal ,ndaet till' indultri.llt och därmed I~ 

hllriBt iiBdomll aY beekaft.ahet att lok. till' ln~ 8Il8räftaand. område. boeade =ed
\! Src brandtara eller lanitir ollgeahet eller elJeat atöra tre'lll8den. 

Illom. 3....d T.1 beteokno.t omrlde tlr anYiin41ls endalt till' Jlirnväs.tratlk och dllnled 
.amhUrlBt lladaall. 

m •• 4. Med u bet.oka t omrldl ör Ily •• tt tUr und.rJordi8ka ledllingar ooh ta .. aIIord-
~ngar 10ke Yldtagal . lom tSr.YArar deral framdrasand. ooh und8rh~ll. 

Dlom. 5. Usd prloklll .. beteokaat ~lde tIr 10ke bibygga •• 

~ 2. BXBBII9dal!tt. 
lied r 2 :.1181" ~jbet.cknat omrAdl tlr b.bYlgaa endaat I!I8d hUI 1011 uppföraa 

triad.nde: .. 

t 3. am'M4' läge. 

1110lIl. 1. hOlll med ' 2 eUer r 4.- bet,olmat omr!d, tår hU'lUdbyggaad 1 tri YAningar 10kl 
törlägsaa .ärmar, t~,r~ lirl 6 .. ter. 

810lIl. 2. Inolll med J b,t,okDat -ade akall ... tbet.t mellan bySSDadel' på 1_ t~ 

810lIl. 3. 

"ara lII1aat lika med hög.ta tUlltaa huahll.1den. GArd _. dör al prllYa.1 yara 

uta. ollslnhet med höaeJl!. tl11 lundhet ooh brandlSkerhet helt ell,r del'l1a över

b1SS" tl11 In hllJd .1' höglt S III. 

InOlll med J bat.oknat omrleS. tlr b18sn d ej tIlrläggal n........ gräns mat grann
tomt än 00lIl BY.rar _at h lften .1' högeta Ullltaa hUIhöJd ••• Owlde IIIdIan byu
nad ocb grllml lIIat gr_a toart .... cU' ..-". prövaa "ara utan olla.ahet lIDeS hänaJI!. 
tl11 lundhet och braa4aäkerh.t helt 11101' delYla llY.rb,ual till •• hlljd aY 
hliget S 1II8te ... 

~ 4. HuehllJd ooh yånillgaantal, 
DamI. 1. 1110lIl IIIId;.! (Ooh ) ~I behekllat 8III1'&de tlr byggnad upptör~. I118d h~Crosp; i.a, 

ooh ' t yll y~i~ ooh ioke t1U.tlirr. hIljd än ~8p~! 4,5 ~h\ 7.6 meter. 
110lIl. 2. : InOlll med y beteoknat _Ad. tar ut 1i"8" det 81181\'118 y/illill68811talet Ylad in-

, reela8. 



Inom .. d TJ beteota~t omrld. tir bygga Ii icke upptöra. till .tUrre höjd 

Ila 1,6 1Il. Iygglladlnlimnden _ 400k, dir .l .-d bl1rlayn till jilnlylleldrittea t .. ä

, vee, uadllJltagnla tö .. !I1Ildre bngnadspa .. U Iaulaa .. dgiva etllJ'1'. höjd. r InOlll ud dUN 1 r b betaoklld onde tir byssaad upptIIrae Ull hUslIt 

dea böjd 1 meter .om eittran aagtv .... 
'--...-

§ ~. ratfpll. 

Tak tir e1vaa e. lutning III~ horieontalplaaet av högl' 30 g~rade... Direet 

med bHaeyn till .tt iDda.ålG.al18t "b eDhatlis' beb1l, .. d. av kvarter.t bysa

aad.allmad. el prtil'a .. lllmpl1gt IlA dook _dgiv .. , att tat till brallad, a_ UPP

tllre. 1 en dalas jl!!:lte villdavIDiag, mA ,iva. atilrl'4i lutaillg, doot bligat ~O , ..... 

de ... 

§ 6. Bl8'pada artal. 

, lao:! Il104 '4 bate.Ulat .&d. tir l varje hatt .j l1li1' Ila 1/4 av tlllt. ,ta 

,bebyspe. 
'-

Inom .. d '2 betackaat omrld. tAr Ii varje tOlat ej ur lift 1/~ av tOlllt. ,ta 

bebyggce. 

~ 1. Lägenhetaant al. 

Inom .ed F2 och F4 bet.oUlat OIIIrAde fAr A varje tOlllt uppfilrua endaBt en 

buvvdbyggnnd, icke innebl1lande _r In re,pektb'e ,tvl och fyra lllg.nh.t .... 

, 8. Uad!!J!taa. 
" .. ' r. 

Dir fr'I8 lir 0lIl till nybYSSftBdbliatörlis O1Ibygpad av DU "b.tintl1a bya-

Md ... byge.aadlD dea, dl1r .tIr.kilda akil dllrt1l1 tlSralll. a ooh dir al p .. 1S

Vd vara utan ollaeahot med biIDoyn till tr.vMd, .undhet, bralld.likerhet ocb 

aadra OIIIItlladighete .. , _4Siva UDd_ag tri.a otlilllllleleerna i '3 h' 4 IIG111. 

1 .amt trb vad .0lIl t 0' a ' f 9" bY;,Mdoet&48aa tti .... trb'.. ..örande bia

Mdl aVltlDd trin sriiDI tUl graMtOlllt. 

8tookho1lll d.a 9 Juli 1947. 

l E-GLIIRS GTADSJ'LAII!:BYRl 

HBI'I'1 Egl ... 
ArtltGkt SAR / II.H. UddeDbors 

Arkit.kt SAR 

Vld1lllera .. 

"'( 

110m. 3. 

111_. 4. 

Illom. 1. 

1I011l. 2. 




