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BESKRIVNING 

tillhörande förslag till stadsplan för stadsägorna 482, 

488 m.fl. och ändring av stadsplanen för delar av kvarteret 

Oxen m.m. i Skara. 

Området, c:a 36 ha, är beläget mellan järnvägen från Göteborg 

i norr och väginfarten från Göteborg i söder och omfattar 

förutom stg. 482 och 488 m.fl. i väster Nyboholmsområdet. 

Marken son huvudsakligen utgöres av åkermark är relativt plan. 

Bebyggelsen utgöres i kv. Oxen av industribyggnader, en bräd

gård, byggmästareupplag m.m. samt i kvarteret Osten en bensin

stationsanläggning vid Hospitalsgatan. 

Nyboholmsområdet i väster är bebyggt med i huvudsak villa

byggnader. Där ligger också ett gjuteri och ett skrotupplag. 

I övrigt saknar området bebyggelse av någon betydenhet. 

I kvarteret Oxens östra del har Skaraborgs Läns Slakteri

förening sina anläggningar som för närvarande sysselsätter 

c:a 400 personer. 

Norr om kvarteret Oxen på andra sidan järnvägen har nybebyggelse 

av hyreshus påbörjats i kvarteren Valhall och Verdandi. 

Gällande plan- För huvuddelen av marken gäller utomplansbestämmelser. För 

institut. de västra delarna av kvarteret Oxen, vilka gränsar in~ill 

ändringsförslaget och kvarteret Osten gäller stadsplan fast

ställd den 31.5 1963 av KB. 

Förslaget. 

Bebyggelse. 

För Nyboholmsområdet gäller karta över stg. 486 i Skara Stad 

med avstyckningsplan fastställd av KB den 18.3 1948. 
Å vidliggande områden gäller stadsplaner fastställda för: 

Mariebergsområdet, norr om kvarteret Oxen och Göteborgsjärnvägen 

den 17.7 1962 av KB. 

Kvarteret Oxen, östra delen, den 12.12 1962 av KB. 

Kvarteren Oxen (mellersta delen), Kalven, Fåret och Sågarehagen 

den 11.2 1955 av Kungl. Maj:t. 

I övrigt gäller för vidliggande områden utomplansbestämmelser. 

Området avses i huvudsak utnyttjas för industriändamål med en 

tillåten byggnadshöjd av 10 meter. Villabebyggelsen å Nyboholm 

i väster, har givits en beteckning som ansluter till befintlig 



Gatunätet . 

bebyggelsetyp. 

Hospitalsgatan, som dels utgör huvudinfart från Göteborgshållet 

och dels får tjänstgöra som matargata till industrikvarteren, 

har erhållit ett 20 meter brett gatuområde i likhet med den 

bredd på gatuområdet som utlagts i gällande planer mellan 

kvarteren Kalven och Oxen. 

l skyddsområdet mellan Nyboholms vil l aområde och industri

kvarteret öster därom har en nordsydlig gatuled föreslagits 

som avses utgöra förbindelse med under planering varande 

områden i norr, väster om stadsplanelagt område. Härvid för

utsättes att Göteborgsinfarten anknyter till denna nya gatuled 

med en ny anslutning till Europaväg 3 varvid den nuvarande 

anslutningen förutsät t es slopad. Gatorna i nom i ndustrikvarteren 

har erhållit en bredd av 12 meter. Vid återvändsgatan å stg.488 

har med tanke på den tunga lastbilstrafiken, vändplatsen er

hållit en diameter av 30 meter. Göteborgsinfart en och den nord

sydliga gatuleden har i görligaste mån gjorts fri från in- och 

utsläpp från vidliggande industrikvarter . 

Avloppssystem Avloppsvattnet från området avses ledas till ett markområde 

pumpstation vid bäcken Afsen mellan Göteborgsinfarten och Eur~paväg nr 3 

vatten. där en pumpstation kommer att upprättas . Denna pumpstati on skall 

även bet jäna området mellan Göteborgsi nfarten (Hospi talsgatan) 

och Europaväg nr 3 (Hospitalsgården), vilket likaledes avses 

utläggas till industri mark. 

Motiv . 

Stadsplane

bestämmelser 

Den pumpstation som för närvarande finns vid Filipsdalsgatan 

i kvarteret Pumpen skulle i sammanhanget slopas. Den nya 

pumpstati onen skall genom en tryckledning anknytas till renings

verket norrut å stg. 484 A (norr om Bernstorp). 

Vattenförsörjningen för området möter inga svårigheter. 

Förslaget har t i llkommit f ör att tillgodose behovet av lämplig 

tomtmark för industriändamål. 

Till förslaget har bifogats s ä rskilda stadsplanebestämmelser. 
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tillhör ande f örsl a g till stadsplan f ör s t g. 482 , 488 

m.fl. och ändring av stadsp l anen för del ar aV kvarteret 

Oxen m. m. i Skara . 

§ l 

STADSPLhNEOMRÄDETS ANVÄNDNING . 

Byggnadskvarter. 

/3d. I=7. 

a ) Med B betecknat område får användas endast för bosta dsändamål. 

b ) Med J beteckna t område får användas endast f ör industri ändamål 

av sådan beskaffenhet a tt närboende ej vå llas olä genheter med hänsyn 

t ill sundhet , br andsäkerhet och trevna d. Bostäder får dock an

ordnas i den utaträ ckning som fordra s för tillsyn och bevakning 

av anläggning inom området. 

c ) Med G betecknat område f å r anvä ndas endast för garage- och 

bilserviceändamål. 

Specialområden. 

Med Tj be t ecknat områ de f å r användas endast för j ärnvägstra fik 

och därmed s amhöri gt ändamål. 

~ 2 

MARK SOI-l rCK):; FÅ " BEBYGGAS. 

Me d punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

~ 3 
SÄRSKILDA FÖRESKRI FTER ANGÅENDl!. OloiRÄDJ:;N FÖR LEDNINGAR OCH 

.,ön ALU·lÄN TRAFIK. 

Å med u beteckna d mar k får icke vidtagas ana~dningar som hindrar 

fr amdragande eller underhåll av underjor di ska a l lmänna ledningar . 

Med x betecknad del av järnvägsområde skall hållas tillgänglig 

för allmän gå ngtra fik i gångtunnel under j ärnvä gsbankens pl an. 
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§ 4 
BYGGNADSSÄTT. 

~Ied F betecknat område får bebyggas endast med /lus som upp

föras fristående. 

§ 5 
DEL AV TO~IT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER .Å TOMT. 

Av tomt som omfattar med F betecknat .område får högst en 

fjärdedel bebyggas. 

Å t omt som omfattar med F betecknat område får endast en 

huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras . 

:i 6 
VÅNINGSANTAL. 

Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en 

våning. 

Där våningsantal ej finnes angivet får byggnad uppföras 

med det antal våningar som bestämmelserna angående byggnads 

hö j d möjliggöra. Do ck får vindsinredning icke förekomma 

ovan ett plan beläget på den för byggnaden tillåtna största 

höjden. 

§ 7 
BYGGNADSHÖJD. 

Å med I betecknat område får byggnad i cke uppföras till större 

höjd än 5 ,6 meter. 

Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras 

till högst den höjd i meter som siffran angiver . 

Il 8 
ANTAL LÄGENHETER. 

Å med F . betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera 

än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får bostad icke 

inrlJdas . 

§ 9 
ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL. 

I kvarters- eller annan områdes gräns som betecknats med ring-
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· I prickad linje skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastig

het förses med stängsel vari ej får anordnas öppning som 

medgiver utfart eller a nnan utgång mot gata eller allmän 

plats. 

Skara den 30 nov. 1964 

~ 
Henrik Schager 

Stadsarkitekt 
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............... ~~Ct~ns Vägnar: ............. . 



S k a r a 

Stadsarkitekten 

för kä.nnedom . 
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Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län . 

Ane. förslag till stadsplan för 

stadsägorna 482, 488 m. fl . 

och ändring av stadsplan för 

delar av kvarteret Oxen n . m. 

i Ska.rn. 

Den befintligo. bostadsbebYC'1l'elsen i det föreslagna kvarteret 

!lästa.ren är i nte väl boli.i.cen i förhållande till befintliga och pro

jekterade industriområdon. ilebyggelsen är emellertid av relativt aod 

beskaffonhet. Med hänsyn härtill och redan befintli{! fastighetsindel

nina torde det vara svurt att i stadsplanen redovisa kvarteret för anna t 

iindonål än som nu skett. I orunbWld härmed 11= pil. motli(;gande sidor av de 

kva.rteret angränsande och som tillfa.rtovägar nödvändiga a o.tarna anvisats 

ytterligare en rad ned nya bostadstomter . Detta innebär sdledes en viss 

förstoring av bostadsområdot, men kan il. andra sidan medverka till en 

nduot större trevnad inom detsamma. Enligt länsarkitektens menina bör 

nan emellertid i möjligaste mån begränsa antalet bostadshus inom området 

vilket innebär att tomterna inom de tre kvarteren bör göras go.nska stora . 

Den pu stadsplaneka.rtan illustrerade tomtindelningen inom kvarteren 

Gesällen och Lärlincen visar ett o~ltför stort antal tomter. DI!. emeller

tid detta. endast lir en illustnation, '~orde detta förhållande inte behöva 

förhindra fastställelse av stadsplaneförslaget . 

I övriff t har llinsa.rld tekten intet att erinra mot stadsplaneför-

slaget . 

lla.riestad i llinso.rkitektkontoret den 6 maj 1966 . 

FOlIC{t ortzber:; 

Remisshandlinc o.rno. jö.mte en 

rullad karta l'. terställoo . 

Granslminc sblanke'ot bifoGc.s . 

Gn/DJ 


