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Fast ighetsgräns 
Gällande kvarters- elle r annan områdesgräns 

Gällande bestärT'me lsegräns 
Byggnad i a llmänhet 
Tran sformatorbyggnad 

Staket el ler p lank 
Häck 

Jä rn vägsspår 

Fastställd höj d på gata eller väg (plustecknet 
utmärker p lan lä get av den punkt, vars höjd
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Tillhö r länsstyre lsens i Skaraborgs län 
bes lut de n 10.8 1977; betygar 
På t j äns t ens vägnar : 
Georg Hergert 

Fas tställd enligt länsstyrelsens lagakraft
vunna resolution den 10.8 1977; betygar 
Ma r iestad den 15. 9 1977 
Georg Hergert 

FÖRSLAG TI LL ÄNDRING 
AV KV BRAGE 

AV STADSPLANEN .. 
FOR DEL M M 
SKARA KOMMUN. 
Upprättat 1976 -12 - 09 

\~~ 
Förslag~t ~~:~_91~~l6-12- 20 

~ager 
stadsarkitekt 

Henrik Schager 
stadsarkitekt 

STADSPLANEKARTA 

AGränsbeteckn ingar 

--- Stadsplanegräns belägen 6 mete r utanför föreslaget område 

Gällande områdesgräns avsedd att bibehållas 
Gällande bestämmelsegräns avsedd att bibehållas 

Gällande områdesgräns avsedd att utgå 
Gällande bestämmelsegräns avsedd att utgå 

Kvarters- eller annan områdesgräns 

Bestämmelsegräns 
Gränslinjer ej avsedda att fastställas 
Förbud mot utfart . Tvärstreck med pil markerar förbudets slut 

BOmrådesbeteckningar 

A II män plats 

~ ~ Gata eller torg 
;~ Park eller plantering 

Byggnadskvarter 

B Område för bostadsändamål 

BF Område för bostadsändamåt, fristående 

BH Område för bostad s- och handelsändamål 

H Område för handelsöndamål 

G Område fö r garageöndam å I 

C Övr iga be tec k ni ngar 

I: : -: . :- : . : -: 1 M a r I< s o m '1 c k e f å r b e b y g g as 

hus 

u Mark til lgäng li g för underjorjiska ledningar 
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LÄNSSTYRELSEN BESLUT 

1977-08-10 

8256 l (2) 
Skaraborgs län 
PLANERINGSAVDELNINGEN 

Planenheten 
Byrådirektör 

11 .082-1185-77 

G HergertjBP 

Kommunfullmäktige 
Skara kommun 
Stadshuset 
532 00 SKARA 

ig.OMMUNFJ.JU.MAKTlGE 
O.nt !? 71 Ve 
Ank. 'ft'- oJ>-I/ 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog 1977-04-18 ett av 
stadsarkitekt Henrik Schager 1976-12-09 daterat och 1976 
12-20 reviderat förslag till ändring av stadsplanen för 
del av kvarteret Brage m m i Skara med därtill hörande 
karta, bestämmelser och beskrivning. 

Anmärkning mot planförslaget har under utställningstiden 
framställts från ägaren till stg 212 och 214. 

Anmärkningen har bemötts av byggnadsnämnden i protokoll 
1977-03-14 § 100 och ej föranlett några åtgärder. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fast
ställelseprövning. 

Den sakägare som anfört anmärkning mot planförslaget har 
beretts tillfälle till yttrande utan att begagna sig härav. 

Skara medeltida stad utgör ett objekt av riksintresse från 
kulturminnesvårdens synpunkt. Kvarteret Brage är beläget 
i en punkt där olika tidsepoker möts. Länsstyrelsen vill 
därför starkt understryka behovet av att särskild hänsyn 
tas till miljön vid byggnadsprojekteringen och att den 
sker i nära samråd med de kulturvårdande organen. 

Länsstyrelsen delar i övrigt allt väsentligt vad byggnads
nämnden anfört i sitt bemötande av sakägareanmärkningen 
och finner densamma ej vara av beskaffenhet att utgöra 
hinder för fastställelse av planförslaget. 

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

Besvärshänvisning bilaga formulär nr 4. 

GOlllodreu 

Hamngatan 1 

Telefon 

0501·60000 

Telex Potlgiro 

59840 J 5186·6 

54201 MARIESTAD 1 



LÄNSSTYRELSEN 
Skaraborgs lä n 

" 

BESLUT 2 

1977-08-10 11.082-1185-77 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket 
tf länsarkitekten Nordström beslutat och byrådirektören 
Hergert varit föredragande, har även företrädare för lant
mäterienheten, naturvårdsenheten, jurudiska enheten samt 
länsantikvarien och vägdirektören deltagit. 

Jk-!f;Vv-. N "vY) lA.1J.."J 
Staffan Nordström 

Kopia till 
VF-R 
länsant 
HVN 
kulturn 
KS 
Tvt 
laga kraft 
Johannes Aug Nilssons dödsbo gm Håkan Nial rek+mb 
akten 

Kopia, kal'tkopia samt 
kopia av best och beskr till 
SPY 
penh 
lmenh 
FBM 
BN 

Anslaget 
1977-08-09 
Akten exp 

Utan avgift 



LÄNSSTYRELSEN 
Skaraborgs län 
Planeringsavdelningen 

BESVÄRSHÄlIVISNING 

Bilaga 

Formulär nr 4 

Besvär~~n~~n~§~ ta beslut kan anföras Genom skrivelse 
till ~IIJ;/~ Skrivelsen skall tillställas 
bostadsdepartementet, Fack , 103 20 STOCKHOHI , och 
skall ha kOIDllli t in di t inom tre veckor fr·ån denna dag. 

Besv~~.!' f{l.r dock anföras endast av sakägare som 
i ärendet framställt yrlcande, som helt eller delvis 
lämnats utan bifall. 

Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange 
länsstyrelsens beslut och foga beslutet till 
skrivelsen, samt a:1ge vad som yrkas. Vidare bör 
klaganden meddela sin fullständiga adress samt 
telefonnUIDlller. 
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tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för del av 
kv Brage m m i Skara, Skara kommun . 

l § STADSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING 
Byggnadskvarter 

a ) Med B betecknat område får användas endast för bostads 
ändamål och därmed samhörigt ändamål . 

b ) Med BH betecknat område får användas endast för bostads 
och handelsändamål. Våningarna ovanför bottenvåningen 
får dock användas endast för bostadsändamål . 

c) Med H betecknat område får användas endast för handels 
ändamål . 

d) Med G betecknat område får användas endast för garage 
ändamål . 

2 § MARK SO~l ICKE ELLER I ENDAST HINDRE OMFATTNI NG FAR 
BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas . 

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE Ol1RADEN FöR LEDNINGAR 

På med u betecknad mark få r icke vidtas anordningar som 
hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska 
allmänna ledningar . 

4 § BYGGNADSSÄTT 

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som 
uppförs fristående . 

5 § DEL AV TOMT SOM FAR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER pA TOMT 

l mom Av tomt som omfattas med F betecknat område får högst 
en femtedel bebyggas . 

2 mom på tomt som omfattas med F betecknat område får e ndas t 
en huvudbyggnad och ett u t hus eller annan går dsby ggnad 
uppför as . 



6 § VANINGSANTAL 

l mom På med romersk siffra betecknat område f år byggnad upp 
föras med högst det antal våningar som siffran anger . 

2 mom på med siffra i romb betecknat område med angiven höjd 
9,5 meter får byggnad uppföras med högst två våningar. 

7 § BYGGNADS HÖJD 

l mom på med I , II eller III be tecknat område får byggnad 
icke uppföras till större höjd ä n resp . 5,0, 7,5 och 
10,0 meter . 

2 mom På med siffra i romb betecknat område får byggnad upp 
föras till högst den höjd i meter som siffran anger . 

8 § UTFARTSFöRBUD 

Utfart må icke anordnas över områdesgräns som jämväl 
betecknat s med ofyllda cirklar. 

Skara 1976-12-09 

r-L. " ~L-,~ . 

~V~chager~ 
stadsarkitekt 

revideringsdatum 1976-12-20 

~5~k-e~. 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 
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BESKRIVNING 

tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för 
del av kv Brage m m i Skara, Skara kommun. 

Området, 1,6 ha, som är beläget omedelbart sydväst 
om de centrala delarna, omfattar i huvudsak den del 
av kv Brage vilken ligger mellan Skaraborgs gatan och 
Tranegatan . 
Bebyggelsen i denna del av kv Brage utgöres av dels 
Hantverksföreningens hus i trä med två våningar och 
inredd vind å stg 210 och dels viss trähus bebyggelse 
å stg 211 av saneringsfärdig karaktär . 

I vidliggande delar av kv Brage och kv Idun utgöres 
bebyggelsen företrädesvis av villor. 
Hantverksföreningens hus och den öppna trähusbebyggelsen 
utmed Gunnar Wennerbergsgatan utgör en för sin tidsperiod 
fin boendemiljö värd att bevara. 

I öster gränsar kvarteret mot brandstationens trevånings
byggnad i sten. 

Söder om kv Brage och Skaraborgsgatan i kv Skalbaggen 
ligger en del mindre byggnader av saneringskaraktär, 
pressbyråns kiosk och ett korvstånd. 

För området med vidliggande kvarter gäller stadsplaner 
fastställda för: 
l. Del av kv Brage av Lst 1961-08-29. 
2. Större delen av kv Brage, kv Idun och kv Tor samt 

mindre del av kv Ska1baggen(Midgård) av Kungl Maj:t 
1926-04-30. 

3. Kv Munin av Lst 1958-01-21-
4. Skaraborgsgatan m m av Lst 1971-06-30. 
5. Större delen av kv Skalbaggen av Kungl Maj: t 1966-04-0l. 
6. Kv Bifrost av Lst 1964-11-28. 
7 . Järnvägsbanken Skara - Lidköping av Lst 1967-05-30. 



Förslaget 
Mo tiv 

Bebygge l se 

Traf ik 

- 2 -

Enligt gällande plan för aktuell de l av kv Brage f å r 
stg 210 och 211 bebyggas med två våningar och inredd 
vind . En tredj ede l av tomtens areal f år bebyggas . 
Stg 209 utgör mark som f å r utnyttj as för garageändamål. 

För centrumområdet i Skara tätort pågår för närvarande 
arbete med upp rätt ande av centrumpl an jämte trafikleds 
plan . 
Centrumpl anen berör e j direkt kv Brage. 

Anledning till att planändringsförslage t ak tualiserats 
är behovet av bostäder för pensionärer m m. Lämpligt 
läge för pensionärsbostäder med servicelokaler har kv 
Brage bedömts vara . 

Vid fastställande av ändrad stadsplan för Skaraborgs 
gatan har kv Brage få tt sin slutliga form och avgräns
ning mot Skaraborgsgatan ge nom att till kvar t eret lägga 
den tri angelformiga de len i sydöstra hörnet som ti di gare 
utgjort gatumark . 

Förslaget har i stort utformats så at t Hantverksförening
ens hus å s t g 210 kan bibehållas. Övrig del har redovi
sats med tre huskroppar, en parall el l med Skar aborgsga
tan i tr e våningar med möjlighet t il l inredd vind, en 
parall ell med Gunnar Wennerbergsgatan och en vinkelställd 
mot Tranega t an båda i två våningar med möjligheter till 
inredd vind. Huskropparnakan sammanbindas med byggnader 
i en våning . 

Av bifogad illust rati onsplan framgår hur bo ttenvåningen 
bl a utnyttj as med servicelokaler för pensionärsbostäder . 

Bilburen trafik för boende och besökare f år in- och ut
fart vid Tranegatan till parkeringsp lats inom kvarteret. 
In- och utfar t till såväl bostäder som servicelokaler 
för bilar har även planerats vid Sven Hofsga tan ca 3S 
meter innan korsningen med Skaraborgsgatan. Där har även 
markerat s bilupps t ällningsplat ser . 

Inom kvarteret i aktue ll del har plats totalt redovisats 
för 40 bilplatser vilket bedömts som tillräckligt för 
boende, besökande, personal och hemsamari t er . Antalet 
pensionärsl ägenhe t er utgör 46 st. Övr i ga l ägenhe t e r ut
gör 10 st . Se bi fogad illustrationskar t a . 

Vid studium av å lderdomshem - pensionärs hem på Tegla
gärdet i Ska r a , vilka anläggningar funge rat vä l under 
några år, konst aderades att behovet av b ilpl a t ser mot 
svarade ca 30 s t. Tillgängliga plats er uppgår till ca 
20 st. Antal e t personer inom anläggningen omfattar 60 
för boende i å lderdomshemmet och 60 för boende i pensio
närsbostäder. Här angivna 30 platser ansågs täcka behovet 
för de boende, personal, tjänstgörande hemsamariter och 
övriga besökande. 
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Rekreation 

Buller 
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Ti l l bostadsdelarna sker gån gkontakten via trapphus på 
gårdssidan . 

En gångväg av allmän karaktär har markerats mel lan 
Tranegatan och Sven Hofsgatan. 

Inom gårds utrymme finns lämpligt område för anordnande 
av utelekplatser för barn . 

Med hänsyn till den relativt stora trafikmängden på 
Skaraborgs gatan kan bullret b li störande . Genom nya 
bestämmels e r med krav på treglasfönster, viss redu
cering av fönsterytan ( relation till golvyta ), vägg 
isolering med fram för allt tätare väggar bör gOd 
tagbar bullernivå erhållas inomhus . 

Vid planlösning av bostäder bör i rumsgrupper ingen be 
aktas läget på sov - och vardagsrum så att dessa rum 
ej förlägges mot Skaraborgsgatan - Gunnar Wennerbergs
gatan . 

Vatten- och avloppsförsörjningen vållar lnga svårigheter . 
VA- utredning bifogas förslaget . 

Till förslaget medföljer särskilda stadsplanebestämmelser. 

Skara 1 976 -1 2 - 09 

~,;:)~ (.\ 
Henrik Schager ~ 
stadsarkitekt 

GeorG Hcrgerl 

revideringsdatum 1976 - 12 - 20 

~~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 


