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Planbestämmelser 
Följande gäller inom omr~den med nedanstående beteckningar . Där beteckning saknas gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet . Endast angiven användning och utformning är tillåten 

------ Linje ritad 3 mm utanför planområdets gräns. 
Användningsgräns. 

---------- Egenskapsgräns. 

MARKAN V ÄNDNING 

Allmän plats 

IGENOMF~R-T --, Trafik mellan områden. 

I LOKALG~T_A _--' Lokaltraf ik. 

Kvartersmark 

Bos täder . 

UTFORMNING AV ALLMÄN PLA TS 

+000 .0 Föreskr iven hö jd över nollplanet . 

UTNYTT JANDEGRAD 

~
-----~ 

e 00 ------
Störs t a byggnadsarea i procent av fastighetsarea. 

På var je fast ighet får endast en huvudbyggnad och ett garage eller annat uthus uppföras. 

På varje fastighet får högst två lägenheter inredas. 

MARKENS ANORDNANDE 

I+p--- 8---+lq Körbar utfart får inte anordnas. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

t-:·:-:-:~:~:-:-: · :-:-:- :~:~:3 Marken får inte bebyggas . 

l +: +: :~+: +: +: +~:: +: +1 Marken får endast bebyggas med uthus . 

E~~=~~~ Marken skall hållas tillgänglig för allmänna under jordiska ledningar. 

PLACERING OCH UTFORMNING 

E~~=~~~ Huvudbyggnad skall med gavel eller långsida placeras inti ll förgårdsmarken. 

Huvudbyggnad skall placeras minst 4.5 meter från gräns mot grannfastighet . Uthus eller annan 
gårdsbyggnad får placeras intill en meter från gräns mot grannfas ti ghet oavsett Dm den utförs 

fristående eller sammanbyggd med huvudbyggnad. 

Garage skall placeras minst 6.0 meter från gata. 

Huvudbyggnad får inte uppföras ti ll högre byggnadshöjd än 5.5 meter och inte högre totalhöjd än 
85 meter. Uthus, garage eller l iknande får inte uppföras till högre byggnadshöjd än 3.0 meter . 

Bostadsbyggnad skall grundläggas radonsäkert . Källare får inte anordnas. 

STÖRNINGSSKYDD 

~-----~ vall ------
Bullervall skall anordnas till en lägsta höjd av 1,0 m över körbanan 

på väg 2683. 

ADMINISTRATIV BEST ÄMMELSE 

Genomförandetiden slut ar 5 år frlin den dag planen vunnit laga kraft. 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digitala primärkarta i skala 1:1000. 
Utdrag ur gällande detaljplan ingår i planbeskrivn ingen. 

ILLUS TRA TIONER (exempel p~ utformningl 

1046 of 
Illus tr ationslin je. 

Fas t ighetsarea. 

Antagen av miljö- och byggnadsnämnden den 30 j anuari 2006. 
Laga kraft den 3 mars 2006. 



Detaljplan för 

Småhustomter vid 
Anlagen av miljö- och byggnadsnämnden den 30 januari 2006, 
Laga kraft den 3 mars 2006, 

Beväringsgatan och Tranumsvägen 
i Axvalls tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en 
bullerberäkning, en plankarta med bestämmel
ser samt en genomförandebeskrivning, Till 
planen hör en separat fastighetsförteckning, 

Planens syfte 

Planen har två syften, Det ena är att skapa tre 
nya småhustomter öster om Beväringsgatan. 
Det andra är att anpassa det tidigare planlagda, 
inre kvarteret i Tuvetområdet (Tranumsvägen) 
till dagens efterfrågan på större tomter. 

Planeringsförutsättningar 

Planen omfattar två områden i östra delen av 
Axvalls tätort; dels det centrala kvarteret i bo
stadsområdet Tuvet, dels fastigheten Tranum 
19:2 vid Beväringsgatan, Även Beväringsgatan 
och del av Skaravägen (allmänna vägen 2683) 
ingår i planområdet. 

De fastigheter som helt eller delvis ligger inom 
planområdet är Axvall 1:1, Tranum 9:1, 9:4, 
II: I, 19:2, Ving 1:3 samt samHilld mark längs 
väg 2683. 

Markägare 
Axvall I: 1 ägs av Fortifikationsverket. Bortsett 
från den samfallda vägmarken ägs all övrig 
mark inom planområdet av Skara kommun. 

Gällande detaljplan 
För planområdet gäller de detaljplaner som 
framgår av följande karta och förteckning. 

Inom planomrädet: 
8 Stadsplan för Ving 5:1 mm öster om Axvalls 

tätort, fastställd den 15 november 1977, 
II Stadsplan fur Tuvet (Tranum 1:9, 9: I m fl), 

fastställd den 17 juli 1985, 
15 Detaljplan fur Tuvet (västra delen), lagakraft

vunnen den 22 mars 1990, 

Utanfur planarnrädet: 
6 Stadsplan (Ving Prästebolet 1:3 mm), öster och 

sydost om Axvalls tätort, fastställd den 9 juli 
1976, 

Utdrag ur plan 8 och 11 finns som bilaga till be
skrivningen. 
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Bakgrund och historia 
Benämningen Tuvet avsåg ursprungligen ett 
tuvigt område norr om Vingsjön som utgjorde 
gränsområde mellan de tre socknarna Norra 
Ving, Norra Lundby och Skärv. Området blev 
på I 980-talet ett planlagt bostadsområde i Ax
valls tätort. 

På fastigheten Tranum 19:2 (tidigare Välabäck 
1 :2) låg torpet Välabäck, som revs på 1990-
talet. Bostadshuset låg ca 40 meter söder om 
väg 2683, och på fastighetens södra del fanns 
några ekonomibyggnader. Platsen hade sitt 
namn efter Välabäcken, en numera kulverterad 
bäck från Axvalla hed mot Vingsjön. 

\ 
\\ 
\ 

9:1 

Tranum 19:2: Utdrag ur 1975 års grundkarta 

(De historiska uppgifterna kommer från Språk- och 
Folkminnesinstitutet) . 

Grundf'6rhållanden 
Geotekniska undersökningar gjordes inför 
planläggningen av Tuvetområdet 1982 och se
nare inför byggnation på Tranum 9: 16 och 
9: 17 1992. Enligt 1982 års undersökning be
stod jorden under ytskiktet av friktionsjord 
som vilade på fast botten, troligen morän, 
block eller berg. Ytskiktet var ca 0.5 meter 
tjockt och bestod huvudsakligen av mylla, 
sand och silt. Enligt 1992 års undersökning 
finns, under en sandig matjord, siltig sand som 
är omväxlande halvfast och fast lagrad. Ned 
till 1.5 meters djup förekommer lager av siltig 
halvfast lera. Sandkornen består av vittrad 
alunskiffer vilket betyder att risken för höga 
halter av radongas är stor. Vattenytan stod ca I 
- 2 meter under markytan. 

2 

För Tranum 19:2 finns ingen särskild grund
undersökning, men situationen bör vara likar
tad med Tranum 9: 16. Rester av den tidigare 
bebyggelsen kan finnas kvar i marken. 

Markradon 
Planområdet ingår i kommunens s k högrisk
område för rnarkradon, vilket grund undersök
ningarna ovan bekräftar. 

Fornlämningar 
Inom området finns inga kända fasta fornläm
ningar. 

Topografi och vegetation 
Tranum 19:2 sluttar som helhet svagt mot sö
der. Dess nordligaste del ligger en knapp meter 
lägre än väg 2683 . Fastigheten ligger högre än 
Beväringsgatan dvs det finns en påtaglig slänt 
från gatan upp till den blivande tomtmarken. 
På fastigheten finns, som rester av den f d 
trädgården, ett stort antal träd varav flera är 
både gamla och höga. Särskilt märks ett par 
mycket stora askar men även tre stora lönnar 
och ett antal björkar. 

Den obebyggda marken i Tuvetområdet är f d 
åkermark, numera gräsbevuxen. Marken är re
lativt plan, men sluttar från sin högsta punkt i 
nordväst till den lägsta i sydost. Några mindre 
lövträd finns i områdets nordvästra del samt 
längs gatan i söder. 

Gator och trafik 
Planens båda del områden nås från befintliga 
gator dvs från Beväringsgatan respektive Tra
numsvägen . Strax norr om planområdet passe
rar Skaravägen (allmän väg 2683) som trafike
ras av nästan 1000 fordon per årsmedeldygn. 

Teknisk f'6rsörjning 

Y~ \ 
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Allmänna ledningar för vatten, spillvatten och 
dagvatten finns i gatumarken, se bild ovan. 
Genom norra delen av Tranum 19:2 löper en 
rikskabel för tele. 

Skäl får att upprätta detaljplan 

Planen har följande två syften. 

1. Anpassa det tidigare planlagda, inre kvar
teret i Tuvetområdet (Tranumsvägen) till 
dagens efterfrågan på större tomter. 

2. Skapa förutsättningar för tre nya småhus
tomter öster om Beväringsgatan. 

Detaljplanens innebörd 

Tomter vid Tranumsvägen 
Den största ändringen för kvarteret vid Tra
numsvägen är att antalet tomter minskas från 
tio till åtta. J samband med det görs följande 
mindre ändringar eller förenklingar av pIanbe
stämmelserna. Motsvarande bestämmelse i 
gällande detaljplan anges kursivt inom paren
tes. 
I. Uthus får placeras intill en meter från 

gräns mot grannfastighet 
(Gällande plan: två meter). 

2. Huvudbyggnad får inte uppföras till högre 
byggnadshöjd än 5.5 meter och inte högre 
totalhöjd än 8.5 meter 
(Gällande p/an: Huvudbyggnad får uppföras 
antingen med två våningar och tak med en lut
ning mot horisontalplanet av 18 grader eller 
27 grader eller med en våning och tak med en 
lutning av 38 grader eller 45 grader. Högsta 
byggnadshöjd 6.5 meter). 

3. Varje fastighet får inrymma högst två lä
genheter 
(Gällande plan: lägenhetsantalet var tidigare 
inte reglerat). 

Detta innebär bl a att denna plan, liksom gäl
lande plan, medger tvåvåningshus men med 
något lägre fasadhöjd än tidigare. 

Tomter vid Beväringsgatan 
Planen innebär att tre nya, relativt stora små
husfastigheter kan bildas vid Beväringsgatan. 
Byggrätten är densamma som vid Tranumsvä
gen, med undantag av att endast 20 % av fas
tigheterna får bebyggas (vid Tranumsvägen 
gäller 25 %). 
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Den norra tomten ligger intill väg 2683 vilket 
betyder att tomten skall disponeras så att stör
ningarna från trafiken dämpas. Bästa resultat 
får man sannolikt om massor läggs upp mot 
fastighetsgränsen så att en skyddsvall bildas 
bakom busshållplatsen. Då bildas en sydslänt 
på tomten, som bör ha goda förutsättningar t 
ex för olika slags planteringar. Vallen kan 
kompletteras med plank, vilket kan ge bättre 
skydd mot nordanvindar. Garage eller annat 
uthus bör placeras så att det skärmar av bullret, 
och bostadshuset kan läggas och utformas så 
att störningarna minimeras. 

Skiss till skyddsvall 

Beväringsgatans norra del är brant vilket gör 
att utfarten från den norra tomten inte kan lig
ga för nära anslutningen till väg 2683. 

Planen förutsätter att Beväringsgatan förlängs 
cirka 13 meter mot söder vilket betyder att en 
ny vändplats måste byggas. Syftet med detta är 
att göra den sydligaste tomten mer användbar. 

Det är angeläget att spara så många träd som 
möjligt. Ändå måste de flesta av de stora trä
den tas bort. De båda imponerande askarna är t 
ex så höga och gamla att de inte kan stå kvar 
när området bebyggs. 

Radon 
Planområdet ligger inom högriskområde för 
markradon. Alla bostadsbyggnader skall därför 
grundläggas radonsäkert. 

Fornlämningar 
Sannolikheten att träffa på fornlämningar be
döms vara liten. Om fast fornlämning ändå på
träffas under grävning eller annat arbete skall 
arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet 
anmälas till länsstyrelsen (kulturminneslagen 
2:4 och 2: 1 O). Den som påträffar fornfYnd 

BEVARINGSGATAN OCH TRANUMSVAGEN 



skall snarast anmäla det t ex till museet eller 
länsstyrelsen. 

Sophantering 
Sophämtningsfordon skall utan backningsrö
relser kunna vända på vändplanen vid Bevär
ingsgatan. I Tuvetområdet finns inga sådana 
problem eftersom Tranumsgatan bildar en 
slinga runt kvarteret. 

Teknisk f'örsörjning 
Planen innebär inga förändringar av huvudled
ningarnas sträckning. Däremot kan några an
slutningar behöva sättas igen, och några nya 
öppnas. 

Rikstelekabeln skall kunna ligga kvar, varför 
den allra nordligaste delen av kvartersmarken 
vid Beväringsgatan utgör u-område (område 
för allmän ledning). 

Miljö- och hälsokonsekvenser 

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser 
i PBL 5:18 avseende miljöbedömning av de
taljplaner. En plan skall genomgå miljöbe
dömning om dess genomförande kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i MB (Miljöbalken) 6: 11. Syftet är att in
tegrera miljöaspekter i planen så att en hållbar 
utveckling främjas. 

Miljö- och byggnadskontorets bedömning är 
att denna detaljplan inte medför betydande 
miljöpåverkan i miljöbalkens mening varför 
särskild miljöbedömning inte behövs. Istället 
görs följande enklare sammanställning av 
eventuella miljö- och hälsokonsekvenser. 
• För att fä en fullgod boendemiljö på den 

norra av de tre tomterna vid Beväringsga
tan behövs vissa kompletterande åtgärder 
till skydd mot trafikbuller, se ovan. 

• De nya tomterna vid Beväringsgatan inne
bär att ett antal stora träd måste tas ned, 
vilket är beklagligt men nödvändigt. 

• Bostadshus skall grundläggas radon säkert 
vilket minimerar risken för radon inomhus. 
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Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 21 november 
2005. 

~-so!::n----~E~r-:;ik"' lwestlin 
stadsarkitekt planarkitekt 
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Detaljplan for 

Småhustomter vid 
Beväringsgatan och Tranumsvägen 
i Axvalls tätort, Skara kommun 

Bullerberäkning for tomt intill väg 2683 

Följande grundvärden gäller för trafiken på väg 2683: 
Andel tunga fordon (uppskattad) 
Antal fordon/dygn 
Skyltad hastighet 

5% 
1.000 

50 km/h 

Dessa värden ger, enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell fOr trafikbuller, ekvivalentnivbn 65.5 
dBA. Från det dras den bullerreduktion som sker mellan vägen och mottagaren: 

• "Typfall 2" innebär att vägen ligger på en bank, en meter över tomtmarken. 

Gällande gränsvärden för trafikbuller godkändes av riksdagen 1981, och presenterades i rapporten 
TRÅD 1982. De innebär att bullernivån (ekvivalent dygnsmedelvärde) vid nyplanering av områden 
med bostäder och trafikleder inte bör överstiga 55 dBA utomhus och 30 dBA inomhus. Frågan har 
även behandlats i infrastrukturpropositionen 1996, med riksdagsbeslut 1997, samt i naturvårdsverkets 
förslag till riktvärden för acceptabla bullernivåer BRÅD. Men det innebar ingen ändring av de ovan
nämnda riktvärdena. 

Inomhnsvärde 
Ett standardfönster med isolerglas dämpar cirka 32 dBA. Det betyder att inomhusvärdet på ett nytt bo
stadshus 22 meter från vägen (vägmitt) kommer att ligga ca 32 dBA under de ovan angivna bullervär
dena dvs som högst ca 30.5 dBA. 

Utomhusvärde 
Om inga skyddsåtgärder vidtas, upp tylls gränsvärdet utomhus först 40 meter från vägen dvs endast på 
tomtens allra sydligaste delar. I praktiken kommer nya byggnader att bilda skärm mot bullret vilket 
förbättrar situationen något. 

Detta innebär att bullersituationen kan bli godtagbar utan skyddsåtgärder, men endast med stor tve
kan. Planen innehåller därför krav på att en låg skyddsvall skall anordnas längs den norra fastighets
gränsen, med krönet någon meter över busshållplatsen. Vallen kan kompletteras med plank om fastig
hetsägaren så önskar. Garage placeras lämpligen så att det skärmar av bullret ytterligare, och bostads
huset bör placeras och utformas så att störningarna minimeras. 

!'~.'-och by~g adskontoret den 21 november 2005. 

~~ .-
Erik West in --- . 
planarkitekt 
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Detaljplan för 

Småhustomter vid 

Antagen av miljö- och byggnadsnämnden den 30 januari 2006. 
Laga kraft den 3 mars 2006. 

Beväringsgatan och Tranumsvägen 
i Axvalls tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planens syften är dels att anpassa det tidigare 
planlagda, inre kvarteret i Tuvetområdet till 
dagens efterfrågan på större tomter, dels att 
skapa förutsättningar för tre nya tomter ome
delbart öster om Beväringsgatan. 

Planförfarande 

Såväl marken vid Tranumsvägen som vid Be
väringsgatan är sedan länge planlagd för bo
stadsbebyggelse. Denna nya plan bedöms där
för vara av begränsad betydelse och sakna in
tresse för en bredare allmänhet. Den kommer 
därför att hanteras med s k enkelt förfarande 
enligt plan- och bygglagen 5 kap 28 §. Det in
nebär att den under minst två veckor sänds på 
remiss direkt till dem som äger grannfastighe
ter och till andra som kan vara berörda av pla
nen. Ambitionen är att planen antas av miljö
och byggnadsnämnden i början av 2006. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden, som regleras i bestäm
melserna, är fem år från den dag planen vunnit 
laga kraft. 

Ansvarsfördelning 

Skara kommun har huvudansvaret för planens 
genomförande. Det betyder att kommunen an
svarar för och bekostar följande. 
• Ombyggnad av Beväringsgatans södra del. 
• Fastighetsbildning. 
• Nedtagning av två stora askar vid Bevär

ingsgatan. 
• Ändrade va-anslutningar vid Tranumsvä

gen. 

Ansvaret för att bygga vall, och eventuellt 
plank, mot väg 2683 ligger på ägaren till den 
fastighet som berörs. 

Fastighetsbildning mm 

Planen förutsätter att tre småhusfastigheter 
bildas vid Beväringsgatan och åtta vid Tra
numsvägen. Tomterna uppl åts med äganderätt 
och fördelas enl igt kommunens tomtkö. 

För fastigheterna Axvall I : l och den samfallda 
vägmarken innebär planen inga förändringar. 

Ägaren till Tranum 9:2 har under hand fram
fört önskemäl om att förvärva den del av Tra
num 9: l som ligger längs fastighetens västra 
gräns. Detta stämmer helt med kommunens 
ambitioner. Fastigheterna ligger utanför plan
området, men en sådan fastighetsreglering bör 
lämpligen göras samtidigt som fastigheterna 
vid Beväringsgatan bi Idas. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 21 november 
2005. 

~rft. -l1i~ 
~drsson 

stadsarkitekt planarkitekt 

BEVARINGSGATAN OCH TRANUMSVAGEN 


