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tillhdrande fdrslag till älldrad och utvidgad stadsplan 

fdr stg 489A , 955 m fl i Skara avseende ny sträckning 

för väg 47 ; delen väg E3 - Drysan . 

Den nya sträckningen av väg 47 har fdreslagits gå öster OIT 

ning , ber i~r- reningsverket och Nyboholmsomr~det i ett brett gr~nområde , 

Gällande 

planer 

skyddso~rådet som skiljer bostads- och industriomriden mellan 

Europav~h 3 i sEder och Drysan i norr. 

Orur~Jet utg~rcs i huvudti~k av relativt f lan åkermark . 

Sjder om HosDitalsgatan faller marken ner mot ~fsens b~c~

fåra vid Europaväg 3. 

I norr vid rerlingsverkct lutar markerl brant ner mot Drysans 

bäckfira. 

~ordost om reni n gsverket har en kulle lagts upp av setakt 

massor, 5- 7 meter hb[, f~r att avskärma reningsverket från 

villabebyggelsen vid bl a stora Hindsbo . 

För området mellan Hospitnlsgatan 0(..11 j6:rnväg'en med vid 

liggande kv Tjuren och Nyboholmsomridet gäller stadsplan 

fastställd av LSN den 8.G . 1966 . 

För området omedelbart norr om järnväGen och kv Tjuren 

samt kv Yggdrasil och Ragnar~k gäller stadsplan fastställd 

av LSN den 20.2 . 1969 . 

F~r områdets norra del m~d vidliggande kv Spoven , renings 

verket samt stora Hindsbo gäller stactspl;n faEtställd av 

LSN den 24 . 7 . 1969_ 

I övrig·t gäller med närlifgande områden utomplaDsbest8:mmelser . 

Förslag har upprättats och antagits av stadsfullmäktige av 

seende utvidgning av villaområdet i ~yboholm t i ll att om

fat t a marken fram till järnvägen . 
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F~rslsget innebär l allt väsentligt fiY st~~ckning av väg 

nr 47 delen Europaväg 3 - Drysans bäckravin . 

Vägf~rslaget har utarbetats av Yarald Hulthins Ingenj~rs 

byri AB Karlst~d i samrid med Statens Vägverk , Vägf~rvalt 

ningen i Skaraborgs län och Civi lingenj~r Per 010. Kl evema r k 

som på u?pdrag arbetar med uppr~ttande aven t r afikledsplan 

f~r staden samt ber~rda parter på det lokala planet . 

Korsningen me llan Europaväg 3 och väg 47 f~rutsättes utformad 

pla nski l d med en f~rsta etapp avseende väg 47 :s anslutning 

till E"ropDvrig 3 . En ~n dra etap9 inneb~r planskild korsning 

med Europav~[ 3 med anknytning även från ralk~pin g . 

Härigenom ergålles pla nskilda f~rbin6elser mellan Europaväg 3 

oc~ väg 47 Falk~ping - Skara - Lidk~pin!. (Den h~r beskrivna 

korsnineen mellan Europaväg 3 och väg 47 ingår inte i det 

egentliga stadsplanefijrslaget som framgir av kartan) . 

Via en cirkulationsplats omedelbart norr om järnvä gen och en 

trafikl ed (väg 49) in mot centrum nor r om järnv~;en erhålles 

en god och snItt f~rbindels e v~ster ifrån till stadens cent

rala 6e l~r fr~n bl a Lidk~pin [ , C~teborg och Falk~pin[ . 

Hospitals[atan har i f~rsla~ct ej nå[on direkt förbindelse 

xed nya vä( 47 från ~5ter . 

VägfUrs l aget f~rutshtter bl a att ihdustrlområdena i kv Tju 

ren ro m erhåller f~rbindelse ~ver järnvä[en norr- och väster 

ut genom cirkulationsplatsen s~der ut till Europaväg 3 och 

norr u t till Lidköping ~ster om reroing·sver':et med anknytninb 

tlll eamla vä[ ~7 c : a 3JO meter väster Pass Eården . 

Den nya sträckningen av vä[ 47 inne bär uppenbara f~rjelar , 

bl a behöver ej [enomfa rtstrafiken Lidk~ping - Skara - Fal

k~pin[ ~aS2~ra geno~1 stadens centrals delar . 

Det må i sammanhanget noteras att trafikleQens sträc%nin( i 

princip ~verer.sstämmer med det läge som angivit s i g enerelplan 

~~r staden up~rätta J den 1.10 . 1966 och rev de~ 13 . 12 . 1967 där 

även p la~~kil d korsning angivits med Europaväg 3 . 

I generalplanen av 1966 f~relig funderinfar pi planskild 

korsning med järnv ägen . Di persontrafiken nuruera upph~rt och 

god strafiken ej längre är av nåfon betydande storleksordning 

kan man r~kna med att järnvägstrafiken inom en relati v t nära 

framtid kommer att läEgas ner helt , varvid dessa problem helt 

aDses eliminerade . 
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Vid utformninsen av vägförslaget har ett omfattande utred 

ningsarbete föreg;'tt pl"neringen di;r bl a komma nde fö r

v3ntöde aktivi t eter ~å industriområdena öster om ny~ väg 47 

spelat en icke oväsentlig roll som trafikalstrande faktor . 

~'ya väg 47 h~r här givits en utfo rmnin g som mo tsvarar f ör

väntad~ behov, se bifoga d ritning ~ver vägsektioner . 

Till förslaget bifogas stBdsplbnpbeG t immelser utformade 

enl Kungl Byggnadsstyrelsens anvisn ingar . 

3kara den 30 oktober 1970 

t~~ 
Henrik Schager 

Stadsarkitekt 
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STADSPLI,NEBESTÄNMELSER 

tillhHrande fHrsla ~ till ändrad och utvidgad stadsplan 

för ste' 489A , 95, m fl i Skara avseende ny s träckning 

f Hr väg 47 ; delen väg E3 - Drysan . 

t: l 

STADSPLANEOM"'ÅJE:TS Al;VÄNDNING 

Eygg'ladskvart er 

Med G betecknat område fir användas endast för garage - och 

bilserviceändamål. 

Specialområden 

I\:ed Tj betecknat område får användas endast för järEvägs

trafik och därmed samhörigt ändamål. 

b) Med Vg betecknat område skall utgöra vattenområde som icke 

får utfyllas eller ~verbjggas i annan mån än som erfordra s 

för att tillgaJase behovet av att allmän väg- och gat u trafik 

kan framföras på bro över vuttnet . 

~ 2 

r'CARK SCM I GKE F ÅR BEEYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas . 

Sf,RSf.ILDA !"C3E:,KRIFTER AliGÅE:-:DE OMRÅDEN FÖR ALL~iÄN T'lAFIK 

Med z betecknad del av järnvägsomride skall hållas till 

gänglig för allmän gatutrafik . 

~ 4 

Vi\NHIGSANTAL 

Där våningsantalet ej finns angivet, f år byggnad uppföras 

med det antal våningar som bestämmelse r na angående bygg-
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nadshöjd möjliggöra . Dock fir vindsinrednLng icke före 

komma ovan ett plan beläget pi den f Hr byggnaden tillitna 

största höjden. 

r 5 
EYGGhADS HeJD 

Å med siffra i r omb betecknat omride rir byggnad uppföras 

till högst den höjd i meter som siffran angiver . 

fO 6 

ANORDNA ,DE AV STÄ;iGSEL I VISST FALL 

1 kvarters - eller annan omridesgräns som betecknbts med 

ringprickad linje ska l l med hänsyn till trafiksäkerheten 

fastighet fö r ses med stängsel , vari ej fir anordnas öpp

ning som medgiver utfart eller annan utging mot gata eller 

allmän plats, Befrielse från här en~iven skyldighet att 

anordna stängsel mi dock med[ivbs beträffande fastighet 

frin vil&en med hänsyn till dess höjdläge eller andra 

omständi gheter utfart ej kan väntas äg. rum ävensom fastig

het vars utfart icke kan pi annat lämpligt sätt behör

ligen tillgodoses. 

Skara den 30 okt 1970 

~~~~~ 
Henrik Schager 

Stadsarki t el, t 


