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f ock 

LÄNSSTYRELSEN 8268 BESLUT 
Skaraborgs län 

PLANERINGSAVDELNINGEN 

Pl anenheten 
1979-09-13 11 .082-1982-79 

Byrådi rektör 
G Hergert/GP 

Byggnadsnämnden i 
Skara kommun 
Box 31 
532 00 SKARA IS79 14. 

6'Y'i'7'tf 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Byggnadsnämnden i Skara kommun anto g den 28 maj 1979 ett 
av stadsarkitekt Jonas Häggström och planingenjör Mats 
Windmark den 3 april 1979 upprättat förslag till ändrad 
stadsplan för del av kvarteret Oxen med därti ll hörande 
karta, bestämmelse och beskrivning. 

Planförs l aget har underställts l änsstyrelsen för fast
ställelseprövning. 

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

Jämlikt 150 § byggnadslagen far talan ej föras mot fast
ställelsebeslutet. Bevis att beslutet vunnit laga kraft 
skall tecknas på kartan. 

Vid den slutl iga handläggningen av detta ärende, i vilket 
bitr l änsarkitekten Gertzen besl utat och byrådirektören 
Hergert varit föredragande, har även företrädare för lant
mäterienheten, naturvårdsenheten, försvarsenheten, juri
diska enheten och vägförvaltningen samt länsantikvarien 
del ~)it . 

"~rLfd:f?~~ 
Sigvard Gertlen 
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KVARTERET OXEN, DEL AV 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 
Upprättat 1979-04-03 

BESKRIVNING 

Plankarta 
Bestämmelser 
Beskrivning 
Samråds redogörelse 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Skara 
tätort omedelbart söder om järnvägen Skara - Vara. Områ
det avgränsas i öster av Filipsdalsgatan, i norr av 
kvarteret Oxens norra gräns , i väster aven linje ca 
100 meter väster om och parallell med Filipsdalsgatan 
och i söder av fastigheternas Kalven 5 och 6 södra 
gränser . 

Planområdet omfattar 2,5 ha . 

Skara centrumplan, antagen 1977- 03 - 14 , redovisar 
Filipsdalsgatan som sekundärled. 
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Norr om planområdet redovisas en ny huvudgata (sekun
därled) parallell med järnvägen, den s k Vallgatsleden. 
Järnvägen kan komma att läggas ned helt eller delvis 
eller vara kvar helt. Vid en nedläggning skulle spårom
rådet utnyttjas för utbyggnad av Vallgatsleden. Vid ett 
bibehållande av järnvägen förutsättes att järnvägsspå
ren flyttas något söderut och att Vallgatsleden läggs 
norr om järnvägen. 

Detaljplaner För den norra delen av planområdet samt för området 

Befintliga 
förhållanden 
Bebyggelse 

norr därom gäller stadsplan fastställd 1962-12-12, och 
för den södra delen av planområdet samt området öster 
därom stadsplan fastställd 1966-04-01. Söder och väster 
om planområdet gäller stadsplaner fastställda 1955-02-11 
och 1976-07-07. 

Gällande plan tillåter för den norra delen av planområ
det bebyggelse för allmänt ändamål. Längs den västra 
begränsningslinjen av planområdet är i samma plan utlagt 
ett område för allmänna ledningar. 

Den centrala delen av planområdet anges i gällande plan 
som allmän plats. Huvuddelen avsågs att användas för 
parkering. Norr om denna redovisas en infart från Filips
dalsgatan till kvarteret Oxen. Hospitalsgatan utgjorde 
huvudinfart mot Skara centrum för trafiken västerifrån 
vid den tidpunkt då gällande plan fastställdes. 
Planen redovisar en fortsättning mot nordöst av Hospi
talsgatan mellan kvarteret Flugan och Knäpparen med 
anslutning till nuvarande Skaraborgsgatan. Denna del 
har aldrig byggts ut. 

För kvarteret Flugan och den del av kvarteret Oxen som 
ligger söder om Hospitalsgatan tillåter gällande planer 
småindustribebyggelse. För övriga kvarter öster om 
Filipsdalsgatan tillåter gällande planer bostadsbebyg
gelse i två våningar. 

Norr om kvarteret Oxen anger gällande planer en 12 me
ter bred parkremsa och norr därom järnvägsområde. 
I kvarteret Gräshoppan tillåter gällande plan bostads
bebyggelse i två våningar. 

Väster om planområdet tillåter gällande planer industri
bebyggelse. 

I planområdets norra del har legat en byggnad som an
vänts som ridhus och som nyligen rivits. Söder om denna 
plats ligger en parkeringsplats. Söder om Hospitals
gatan på Kalven 6 ligger en byggnad som inrymmer för
säljningslokal för bilar och verkstad samt på Kalven 5 
en bensinstation. 

Väster om planområdet ligger Sean Västs industrianlägg
ning. Sean Väst sysselsätter för närvarande ca 800 per
soner. 
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Längst i norr i kvartersgränsen och omedelbar t väster 
om planområdet ligger en tvåvånings kontorsbyggnad. 
Söder därom ligge r fryshus, slaktexpedition och söder 
om Hospit a lsga tan auktionshall . 

Söder om planområdet i kvarteren Kalven respektive 
Fåret li gge r ett byggvaruhus, en gummiverks tad , en 
charkfabrik och en bilverkstad . 

Öster om Filipsdal s ga tan ligger äldre bostadsbebyggelse 
i form av småhus . I kvarteret Flugan ligger ett gelb
gj uteri. I "Bebyggel seinventering i centrala Skara 
1970 - 7l" har bebyggelsen utmed Oxbacksgatan redovisats 
som miljömäss igt värdefull. 

Norr om planområdet i kvarteret Gräshoppan och Skalbag 
gen ligger ä ldre bostadsbebyggelse, i kvarteret Gräs 
hoppan huvudsak li gen flerfamiljshus . 

Scan Västs nuvarande infar t finns i södra de l en av den 
fö reslagna byggnadsrätten för kontor . De an s tälldas nu
varande parkering är belägen ungefär där planförslaget 
illustrerar parkeringsplats . 

Scan Väst har avt al med kommunen at t få köpa marken norr 
om Hospitalsgatan med preliminära gränser mot Filipsdals
gatan och Hospitalsgatan. Gränserna kommer att regleras 
av stadsplanen. 

Avsik t en med planförslaget är a tt möjliggöra en utbygg
nad av Scan Västs kontorsdel . Enligt ak t uella planer 
skulle den utformas som tillbyggnad till befintlig kon
torsbyggnad. 

Planförslaget innebär att området för allmänt ändamål 
övergår till industriområde. Byggnadsmarken utökas ca 
25 meter mot söder . 
Ledningsområdet i planområdets västra del utgår då led
ningarna övergår till att vara privata. 

Marken norr om Hospitalsgatan som är a llmän plats enligt 
gällande plan föreslås överförd till kvartersmark då 
den används av och kommer att ägas av Scan Väs t för 
parker i ngsändamål . 

Filipsdal sga t an föreslås breddad för a tt ge utrymme åt 
en gång- oc h cyke lväg längs kvart eret Oxens gräns . 
Vidare krävs utrymme för svängningsfiler i den norra 
del en om Va ll ga t s l eden byggs ut. Cykelbanan illustre 
ras även söder om planområdet, där någon breddning av 
Filipsdalsgatan inte erfordras. 

Hospital sga t an kommer i framtiden att huvudsakligen 
användas som infart till de anställdas parkering medan 
varutransporterna på sikt kommer att ske väste rifrån 
till industriområdet . 

De n södra delen av Hospitalsgatan framför Kal ven S och 
6 föreslås överförd till kvartersmark då marken idag 
används som parkeringsplats för verksamheten på fastig 
heten Kalven 6 . 
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Mot Filipsdalsgatan som är tämligen hårt trafikerad 
och enligt antagen plan även i fortsättningen kommer 
att fungera som sekundärled föreslås utfartsförbud. 

Någon särskild grundundersökning har inte utförts inom 
det aktuella området . Lämpligaste grundläggninssätt 
får avgöras i samband med byggnadsprojekteringen. 

I skyddsrumsplan för Skara tätort, fastställd 1978-06-27, 
föreslås att ett nytt skyddsrum byggs i kvarterets södra 
del. Ett skyddsrum inom planområdet kan komma att krävas 
vid en nybyggnad som medför en väsentlig ökning av an
talet anställda. Den tillbyggnad som nu är aktuell kom
mer att medföra en obetydlig ökning av antalet syssel
satta och således inget behov av ett nytt skyddsrum i 
denna del av kvarteret . 

Uppvärmning av lokalerna kommer att ske med befintlig 
egen oljepanna. 

Huvudman för nybyggnaden är Scan Väst . 

Till planförslaget hör särskild samrådsredogörelse . 

PlanförSltget upprättat 

I / ' - J 
/htM~J'~ 
Jonas Häggström 
stadsarkitekt 

1979-04-03 

Mats Windmark 
planingenjör 
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KVARTERET OXEN, DEL AV 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FöRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

SAMRADSREDOGÖRELSE 

Planen har upprättats i samarbete med intressenten, 
Scan Väst och dennes konsult. De har utarbetat en 
dispositionsplan för anläggningen, där en kontorsut
byggnad ingår i första utbyggnadsfasen. Övrig utbygg
nad i första fasen sker enligt gällande planer. 

Samråd har skett med ägaren av Kalven 6 som där bedriver 
bilförsäljning och reparation . Han var då intresserad av 
att köpa till mark enligt planförslaget . 

Planförslag 1979-02-09 har skickats på remiss till 
följande instanser: kommunstyrelsen, stadsingenjörs
kontoret, elverket, televerket, lantmäteriet i Skövde, 
gatukontoret, vägförvaltningen, trafiksäkerhetsnämnden, 
hälsovårdsnämnden, fastighetsnämnden och kulturnämnden . 
Gatukontoret anser att ytterligare område för underjor
diska allmänna ledningar bör tillkomma samt att ett 
gatuhörn bör modifieras, vilket beaktats vid bearbet 
ning av planförslaget. I samråd med elverket har om
råde för underjordiska ledningar förlagts i den mark 
som föreslås läggas till Kalven S och 6 . 
Länsstyrelsen har vid förhandssamråd behandlat plan
förslag upprättat 1979-02-09. Man anser att en illustra
tion av områdets användning är önskvärd . Användnings
sättet för byggnadsrätten kan lämpligen anges till 
"kontor" i stället för "industri". Gång - och cykelbanan 
utefter Filipsdalsgatan bör utsträckas att fortsätta 
även utmed kvarteret Kalven . 
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Vissa redaktionella ändringar har utförts. 

Den stängselskyldighet och förbud mot utgång som gäl 
lande plan föreskriver för kvarteret Ollonborren mot 
Filipsdalsgatan har ändrats till utfarts förbud som 
dock ej gäller fastighet vars utfartsbehov inte kan 
tillgodoses p å annat sätt. 

Den parkremsa som i gällande plan (fastställd 1966-04-01) 
skiljer Oxbacksgatan fr ån Filipsdalsgatan har tagits 
bort, eftersom den planens trafiklösning inte har ge 
nomförts och sedemera har förlorat sin aktualitet. 

Planförslaget upprättat 

J~~~ 
Jonas Häggström 
stadsarkitekt 

1979-04-03 

Mats Windmark 
planingenjör 
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KVARTERET OXEN, DEL AV 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

l § PLANOMRADETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvarter 

a) Med J betecknat område får användas endast för 
industriändamål . 

b) Med Jd betecknat område f å r användas endast 
för kontorsändamål . 

c) Med Jm betecknat område får användas endast 
för små industriändamål av sådan beskaffenhet 
att närboende ej vållas olägenheter med hän
syn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad . 

2 § MARK SOM I NTE FAR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark f å r inte 
bebyggas . 

3 § SÄRSKILDA FöRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FöR ALL 
MÄNNA LEDNINGAR 

På med u beteckn ad mark får icke vidtas anord
ningar som hindrar framdragande och underhåll 
av underjordiska al lmänna ledningar . 

2) 
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4 § EXPLOATERING AV BEBYGGELSEOMRADE 

Byggnadsarea 

Inom med siffra i rektangel betecknat område 
får bebyggelse uppföras med högst den samman
lagda byggnadsarea i kvadratmeter som siffran 
anger. 

5 § BYGGNADS UTFORMNING 

l mom 

2 mom 

Våningsantal 

Byggnad får uppföras med högst det antal vå
ningar som bestämmelserna angående byggnads 
höjd möjliggör. 

Byggnadshöjd 

På med siffra i romb betecknat område får bygg
nad uppföras till högst den höjd i meter som 
siffran anger. 

6 § UTFARTSFÖRBUD 

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som 
även betecknats med ofyllda cirklar. Förbudet 
gäller ej fastighet vars behov av utfart icke 
kan behörigen tillgodoses på annat sätt. 

Planförslaget upprättat 

01tt~nillrL 
Jonas Häggström 
stadsarkitekt 

1979-04-03 

Mats Windmark 
planingenjör 




