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Detaljplan for 

Bussgata mm vid Ardalaskolan 
i Ardala tätort, Skara kommun 
Upprättad den 15 maj och reviderud den 18 augusti 2000 

Östen Andersson 
stadsarkitekJ 

Erik Westlin 
planarkitekt 

Illustrationskarta med sammanfattning 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat denna detaljplan fOr Ardalaskolan 
och dess nännaste omgivningar. Planen innebär i korthet följande (se motsva
rande siffra på kartan). 

I. Enkelriktad bussgata byggs sydost om Ardalaskolan, med infart från Lidkö
pingsvägen och utfart mot gamla E3. 

2. Nuvarande busshållplats öster om Lidköpingsvägen läggs igen. 

3. Stationsgatans utfart mot Lidköpingsvägen stängs, och ersätts av utfart mot 
Gröneskogsvägen. 

4. Planen ger förutsättningar för att bilda separat fastighet för Ardalaskolan. 

5. Den nuvarande parkeringen nordväst om skolan tillförs skolans område som 
personalparkering. 

6. Det sedan tidigare planerade handelsområdet behålles men reduceras något. 

7.Ny cirkulationsplats byggs i korsningen Lidköpingsvägen - Gröneskogsvä
gen. 

8. Det sedan tidigare planerade bensinstationsområdet minskas något för att ge 
utrymme för cirkulationsplatsen. 

9. Ny cirkulationsplats byggs i korsningen Lidköpingsvägen - Idrottsvägen. 

IO.Planen innehåller förslag till trädplantering och annan miljöförbättring bl a 
vid infarten från E20. 

11.Gamla E3 förutsättes i framtiden kunna utgöra tillfart till Ardalas västra 
delar. 

12.Utrymme säkerställs för gång- och cykelväg längs gamla E3 västerut. 

13.Ny angöringsficka för personbilar vid Lidköpingsvägen. 



Detaljplan I6r 

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 
DEN 16 OKTOBER 2000 
LAGA KRAFT DEN 15 NOVEMBER 2000 

Bussgata mm vid Ardalaskolan 
i Ardala tätort, Skara kommun 

Plan beskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, 
en plankarta med bestämmelser, en illust
rationsplan, en genomförandebeskrivning 
samt en samrådsredogörelse. Till planen 
hör även en fastighetsförteckning samt ett 
trafikrnätningsprotokoll. 

Planens innebörd 

Planen innebär i korthet följande: 
l. En enkelriktad bussgata byggs omedel

bart söder (egentligen sydost) om Arda
laskolan, med infart från Lidköpingsvä
gen och utfart mot f d E3 . 

2. En angöringsficka anordnas längs Lid
köpingsvägens västra sida. Den komp
letteras eventuellt med en refug i Lid
köpingsvägen. 

3. Nuvarande busshållplats öster om Lid
köpingsvägen läggs igen. 

4. Stations gatans nuvarande utfart mot 
Lidköpingsvägen ersätts av utfart mot 
Gröneskogsvägen. 

5. Det sedan tidigare detaljplanelagda han
delsområdet söder om skolan behålles, 
men minskas något till ytan. 

6. En cirkulationsplats byggs i korsningen 
Lidköpingsvägen-GrÖneskogsvägen. 

7. En cirkulationsplats byggs även i kors
ningen Lidköpingsvägen-Idrottsvägen. 

8. Det sedan tidigare detaljplanelagda 
bensinstationsområdet (Ardala 2:36) 
minskas något för att ge utrymme åt cir
kulationsp lats en. 

Förutsättningar 

Planen omfattar Ardalaskolan, marken 
mellan skolan och f d E3, delar av Lidkö
pingsvägen (väg 2613) och f d E3 samt 

nuvarande busshållplats nordost om Lid
köpingsvägen. Den omfattar även mindre 
delar av de privatägda fastigheterna Ardala 
2.12 och 2:36 . 

Planområdets läge och omfattning 

Gällande detaljplaner 

l 
I 

I 
I 

I 

För planområdet och dess närmaste om
givning gäller de detaljplaner som framgår 
av följande karta och förteckning. 
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Gällande detaljplaner 

MILJÖ & BYGG 

012 



Inom pianområdet: 
02 Område vid Ardala järnvägsstation i 

Marums och Västra Gerums socknar, 
fastställd 24 juli 1958. 

04 Ardala samhälle (del av Ardala l' m. fl. 
fastigheter), fastställd Il september 
1969. 

08 Sydöstra delen av Ardala tätort, fastställd 
4 april 1985. 

Utanför planområdet: 
05 Ardala samhälle (del av Ardala 1:2 och 

3: l), faststäIld 19 april 1972. 

Enligt 1969 års plan får skolområdet an
vändas för allmänt ändamål, till en bygg
nadshöjd (fasadhöjd) av 7.0 meter. Den 
mark som dagens personalparkering ligger 
på, i Rådjursvägens förlängning, skall en
ligt samma plan vara gatumark. Enligt 
1985 års plan får marken mellan skolan 
och f d E3 användas för handel, och Ardala 
2:36 för bensinstation. 

Den s k genomförandetiden har gått ut för 
samtliga planer. Utdrag ur 1985 års plan 
bifogas beskrivningen som bilaga l. 

Övriga kommunala beslut 
Kommunfullmäktige biföll den 21 februari 
2000 en motion om förbättring av trafiksi
tuationen vid Ardalaskolan. Beslutet inne
bar att miljö- och byggnadsnämnden fick i 
uppdrag att vidta de planeringsåtgärder 
som behövs för att bygga en bussgata på 
den obebyggda marken söder om skolan. 

Tekniska nämnden principgodkände den 2 
mars 2000 en trafiknätsanalys som plane
ringsunderlag bl a för kommande fördjupa
de översiktsplaner. Analysen innehåller bl 
a förslag till tre cirkulationsplatser på Lid
köpingsvägen. 

Bebyggelse 
Den enda bebyggelsen inom planområdet 
är Ardalaskolan. 

Vegetation 
Längs Lidköpingsvägens västra sida står en 
rad lindar i den gräsyta som skiljer gång-

banan från körbanan. Öster om Lidkö
pingsvägen finns en gräsyta samt en asfal
terad parkeringsplats. Inne på skoltomten 
finns ett antal träd av varierande ålder. 
S trax innanför dess sydöstra gräns står en 
rad relativt gamla björkar. 

Gator och trafik 
Planområdet begränsas i norr av Idrottsvä
gen, i öster av Lidköpingsvägen och i söder 
av f d E3, Gröneskogsvägen. Idrottsvägen 
är en lokalgata frän vilken man når Arda
laskolan, idrottsplatsen, friluftsbadet, dag
hemmet Gläntan samt ett antal bo
stadskvarter. 

Lidköpingsvägen (allmän väg 2613) är ge
nomfart genom Ardala. Omedelbart söder 
om korsningen med Idrottsgatan finns ett 
övergångsställe med refug. 

Vid trafikrnätning 15-21 augusti 2000 
uppmättes cirka 1500 fordon per dygn på 
Lidköpingsvägen vid Ardalaskolan. Av 
dessa överskred unge far var fj ärde den 
högsta tillåtna hastigheten dvs 50 kmJh. 
Vid 32 tillfallen uppmättes hastigheter över 
75 km/h varav 4 över 90 kmJh. Som exem
pel på mätresultatet bifogas, som bilaga 2 
till beskrivningen, protokoll från onsdagen 
den 16 augusti . 

De uppmätta hastigheterna är naturligtvis 
oroande med tanke på antalet korsande 
fotgängare och cyklister, samt närheten till 
skola och servicehus. 

Gröneskogsvägen är den sträckning som 
E20, tidigare E3, hade genom Ardala fram 
till cirka 1985. Mot öster övergår den till 
en bilväg (allmän väg 2637) som förbinder 
Ardala med Skara. Västerut blir den, efter 
cirka 150 meter, en gång- och cykelväg 
som leder vidare till en busshållplats och 
tunnel under E20. 

Teknisk försörjning 
De allmänna ledningarna inom och intill 
planområdet redovisas på följande karta. 
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--- Spillvatten 
------ Votten 

Skäl för att upprätta detaljplan 

Detaljplanen är en direkt följd av kommun
fullmäktiges motions svar den 21 februari 
2000. Bakom motionen låg missnöje med 
trafiksäkerheten i anslutning till skolan: 

• För att angöra fickan vid Idrottsvägens 
södra sida måste skolbussar köras bort 
till friluftsbadet för att vända, cirka 150 
meter väster om skolan. Därvid passeras 
daghemmet Gläntan, som har entre från 
Idrottsvägen. Busstrafiken upplevs stö
rande och hotfull av barn, personal och 
föräldrar. Att gatan saknar gångbana gör 
att man som fotgängare känner sig extra 
utsatt. 

• När föräldrar hämtar och lämnar barn 
vid skolan uppstår trafikfarliga situatio
ner. Vissa föräldrar ställer bilen på Id
rottsvägens norra sida eller Lidköpings
vägens östra, vilket innebär att deras 
barn måste korsa gatorna. Hastigheten 
på Lidköpingsvägen är ofta hög. 

Detaljplanens innebörd 

Ny bussgata 
Förslaget innebär att en enkelriktad bussga
ta byggs på den obebyggda marken söder 
om Ardalaskolan. Bussgatan ger utrymme 
för uppställning av fyra bussar intill skol
tomten, och ytterligare tre intill idrottsom
rådet i väster. Skolbussar körs in från Lid-

köpingsvägen, stannar intill gränsen mot 
skoltomten för att lämna eller hämta ele
ver, och svänger därefter vänster för att 
köra ut mot f d E3. En ny entre med grind 
anordnas till skoltomten. S k fållor skall 
skilja bussgatan från den yta eleverna up
pehåller sig på medan de väntar på bussen. 

De tre angöringsplatserna intill idrottsplat
sen är i första hand avsedda för bussar i 
linjetrafik, men kan även utgöra reservplat
ser för andra bussar. 

Bussgatan skall inte vara öppen varken för 
personbilstrafik eller cykeltrafik. 

Tomt för butik eller kiosk 
Enligt gällande detaljplan skall marken 
söder om skolan användas för handel. Av
sikten var, då planen antogs 1985, att re
servera lämplig plats för butik i Ardala om 
och när sådan etablering skulle bli aktuell. 
Det är viktigt att denna tomt även i fort
sättningen finns tillgänglig för butik- eller 
kiosketablering i Ardala. Men bussgatan 
bör inte utgöra något större hinder för det
ta. Fortfarande återstår cirka 2000 m2 av 
butikstomten vilket bör vara fullt tillräck
ligt för att inrymma både byggnad och be
söksparkering. Det är möjligt att bussgatan 
kan användas för transporter till en even
tuell butik eller kiosk, men det får studeras 
närmare om och när frågan blir aktuell. 

Nuvarande busshållplats läggs igen 
När bussgatan byggs, försvinner behovet 
av nuvarande hållplats öster om Lidkö
pingsvägen. Den läggs därför igen, och 
marken iordningställs som ett litet grönom
råde. Stationsgatans utfart flyttas från Lid
köpingsvägen till Gröneskogsvägen. 

Korsningen Lidköpingsvägen - Grönes
kogsvägen 
Planen innehåller en cirkulationsplats i 
Lidköpingsvägens korsning med Grönes
kogsvägen. En sådan ingår i vägverkets 
förslag till ombyggnad av väg 2637 Arda-
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la-Skara, och ingår i den tidigare nämnda 
trafiknätsanalysen. 

Korsningen är idag dåligt "annonserad". 
Bilister utan lokalkännedom kan ha svårt 
att upptäcka den i tillräckligt god tid, sär
skilt om de kommer från E20 eller från 
Gröneskogsvägen. När man kommer från 
E20 ligger korsningen på en svag kulle, 
som gör det svårt att se hur Gröneskogsvä
gen ansluter från höger. 

Ett annat motiv fOr cirkulationsplatsen är 
att höga hastigheter på Lidköpingsvägen 
behöver motverkas. Slutligen skulle cirku
lationsplatsen kunna fungera som vändplan 
för bilister som hämtar eller lämnar barn på 
Lidköpingsvägens västra sida. 

Cirkulationsplatsen är inte fardigprojekte
rad, och detaljer i dess utformning kommer 
med största sannolikhet att kompletteras 
och justeras. Sådana små ändringar kan 
emellertid göras inom de ramar detaljpla
nen ger. 

Om Gröneskogsvägen förlängs västerut 
kan cirkulationsplatsen få ännu större bety
delse. Läs mer om detta under rubriken 
"Framtida ändringar av vägnätet" nedan. 

Korsningen Lidköpingsvägen - Idrotts
vägen 
Planen föreslår en cirkulationsplats även i 
Lidköpingsvägens korsning med Idrottsvä
gen. Också denna ingår i trafiknätsanaly
sen, och syftet är bl a att motverka höga 
hastigheter. Lidköpingsvägen utgörs aven 
cirka 500 meter lång raksträcka som delar 
Ardala i två delar. Den passerar tätt intill 
Ardalaskolan, med årskurs 1-6, och ser
vicehuset Ardalahemmet. Idrottsvägen är 
viktig för gång- och cykeltrafiken, eftersom 
den ingår i det väst-östliga stråk som löper 
genom i stort sett hela Ardala. 

Även denna cirkulationsplats kan användas 
som vändplan av bilister som hämtar eller 
lämnar barn vid skolan. 

Inte heller denna cirkulationsplats är får
digprojekterad. Dess mått och utformning 
kan komma att justeras något innan ar
betsritningarna är klara. 

Angöringsficka vid Lidköpingsvägen 
För att ytterligare fdrbättra situationen på 
Idrottsvägen fdreslås en angörings ficka 
längs Lidköpingsvägens västra sida, intill 
skoltomten. Avsikten är att fOräldrar skall 
kunna hämta eller lämna skolbarn här, och 
slippa köra in på Idrottsvägen där det kan 
vara svårt att vända på ett trafiksäkert sätt. 

För att en sådan ficka skall bli säker måste 
bilister kunna vända på Lidköpingsvägen, 
vilket fdrutsätter att cirkulationsplatser 
byggs i korsningarna med Grönesko gsvä
gen och Idrottsvägen. Dessutom kan det bli 
nödvändigt med en långsträckt refug, an
tingen mitt i Lidköpingsvägen eller mellan 
fickan och Lidköpingsvägen. Risken för U
svängar på Lidköpingsvägen kan annars bli 
stor. Exakt hur en sådan refug p laceras och 
utformas preciseras inte i detaljplanen, utan 
avgörs i kommande detalj projektering. 
Samråd krävs med ägarna till Ardala 2: 12, 
om deras utfart kommer att påverkas. 

Personbilstrafik till skolan 
Bilburna fdräldrar som hämtar eller lämnar 
barn får fdljande möjligheter: 
l. De kör in på Idrottsvägen, vänder i 

korsningen vid Rådjursvägen och stan
nar vid nuvarande bussangöringsficka 
norr om skolan. 

2. De kommer från E20, vänder i cirkula
tionsplatsen vid Idrottsvägen och stan
nar vid angöringsfickan på Lidköpings
vägens västra sida. Därefter kan de an
tingen köra tillbaka mot E20, eller vän
da i cirkulationsplatsen vid Grönes
kogsvägen fOr att fortsätta norrut. 

3. De kommer från norr och stannar vid 
angöringsfickan. Därefter kan de an
tingen fortsätta mot E20 eller vända i 
cirkulationsplatsen vid Gröneskogsvä
gen. 

MILJO & BYGG 



Personalparkering 
Skolans nuvarande personalparkering vid 
Idrottsvägen, i Rådjursvägens förlängning, 
skall finnas kvar oförändrad. Den ligger 
idag på mark som enligt gällande detalj
plan skall vara allmän ,plats, men kommer i 
fortsättningen att tillhöra skolområdet. 

Parkeringen öster om Lidköpingsvägen 
Nuvarande parkering öster om Lidkö
pingsvägen ligger kvar, och betecknas par
keringsområde P. Fram till början av 1980-
talet användes den som besöksparkering åt 
den kiosk och gatukök som fanns på Arda
la 2:12. Även sedan denna verksamhet 
lagts ned, har parkeringen haft betydelse 
som central allmän parkering i Ardala. Den 
kan användas av den som skall åka vidare 
med buss, av dem som skall samåka, av 
besökare till skolan etc. Det är angeläget 
att dessa parkeringsbehov kan tillgodoses 
även i framtiden. 

Nytt utfartsförbud 
Den tomtplats som ligger omedelbart öster 
om korsningen Lidköpingsvägen - Idrotts
vägen har försetts med utfartsförbud mot 
Lidköpingsvägen. När tomten bebyggs 
skall utfart anordnas mot norr dvs mot Ny
holmsgatan. 

Gång- och cykeltrafik 
Utöver den förbättrade säkerheten i kors
ningarna medför planen inga större änd
ringar för fotgängare och cyklister. Skolans 
cykel parkering förutsättes ligga kvar där 
den är idag dvs intill Idrottsvägen. Utrym
me finns för en framtida cykelväg längs 
Gröneskogsvägens förlängning västerut, 
men det finns inget behov aven sådan 
idag. I framtiden kan det behövas en cykel
väg väster om skolan, som förbinder Grö
neskogsvägen med Idrottsvägen, men inte 
heller det bedöms aktuellt idag. 

Teknisk f6rsörjning 
Dagvatten från bussgatan kan ledas ut till 
befintliga ledningar i Lidköpingsvägen. 

En framtida butik eller kiosk kan innebära 
att en befintlig högspänningskabel behöver 
flyttas, men det är en fråga som får bedö
mas närmare om och när sådan etab lering 
blir aktuell. En eventuell flyttning är ingen 
följd av denna plan, utan sammanhänger 
med det H-område som planlades redan 
1985. 

Övriga åtgärder bör inte innebära att några 
ledningar eller kablar måste flyttas, men 
det får bedömas närmare vid kommande 
projektering. 

Framtida ändringar av vägnätet 
I förslag till fördjupad översiktsplan för 
Ardala 1991 lanserade dåvarande stadsarki
tektkontoret iden att sammanbinda Grö
neskogsvägen med Skogsbärsvägen i väs
ter. Förslaget ingår även i den nu aktuella 
trafiknätsanalysen. Det skulle öka tillgäng
ligheten till Ardalas sydvästra delar avse
värt, framför allt till bebyggelsen vid Ling
onstigen och Hallonstigen. Trafik från E20 
skulle inte behöva använda omvägen Lid
köpingsvägen - Åkerbärsvägen - Skogs
bärsvägen, vilket ur både miljö- och trafik
säkerhetssynpunkt vore en stor fördel. 

Skiss till sammanbindning av Skogsbärsvägen 
med Gräneskogsvägen 

Detaljplanen har ett visst samband med 
vägverkets planer på ombyggnad av E20 
genom Västra Götaland. I förstudien för ny 
väg E20 delen Vårgårda - Holmestad, date
rad april 2000, finns två alternativa 
sträckningar förbi Ardala. Alternativ 
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"Ardala Öst" innebär att nuvarande E2D 
byggs om till fyrfältsväg förbi Ardala, och 
att samtliga utfarter mot E2D stängs på 
sträckan Jung - Simmatorp. En ny trafik
plats byggs strax väster om Simmatorp. 
Nuvarande utfart från Ardala stängs. En ny 
lokalväg måste då byggas västerut från 
korsningen Lidköpingsvägen - Grönes
kogsvägen, via Västra Gerum och Jon
storp, till en trafikplats vid Jung. Väg 267D 
från Vinköl och Norra Vånga byggs i tun
nel under E2D och ansluter till den nya 
lokalvägen ungefär i höjd med Skogsbärs
vägens förlängning i västra Ardala. Även 
väg 2626 från Kvänum och Öttum kommer 
troligen att korsa E2D, i tunnel eller på bro, 
för att ansluta till lokalvägen. 

Följden av detta alternativ blir att trafiken 
på Gröneskogsvägen ökar, både mot väster 
och öster. Korsningen Lidköpingsvägen
Gröneskogsvägen blir trevägskorsning. 

av E20. alternativ Ardala Öst 

Fördelen med Ardala Öst, jämfört med 
andra alternativ, är att Ardala även i fort
sättningen får ett bra läge ur kommunika
tionssynpunkt, vilket bör ge bättre förut
sättningar för service och näringsliv. Orten 
riskerar annars att hamna vid sidan av de 
större vägarna, med de risker det innebär. 
Den stora nackdelen är naturligtvis att viss 
genomfartstrafik återkommer på gamla E3 
dvs Gröneskogsvägen. 

Miljöf6rbättringsåtgärder 
Den "entre" som Ardala visar upp mot 
bilburna besökare är idag ganska torftig. 
Infartsvägen från E2D ligger på en vägbank 
över omgivande mark. Träd eller andra 
förskönande inslag saknas i stort sett helt. 
Illustrationsplanen visar ett förslag till 
miljöförbättring av infarten, som innebär 
att jordvallar byggs upp längs infartens 
sidor. Träd planteras fem meter från körba
nan, på ett inbördes avstånd av cirka tio 
meter. Utformningen är i princip densam
ma som vid Skaraborgsgatan i Skara, öster 
om järnvägsbron. 

Sektion genom trädrad längs infarten 

Behovet av, och kostnaderna för, åtgärder 
längs infarten skall vägas mot att de kan bli 
överflödiga om och när ombyggnad av E2D 
enligt alternati v Ardala Öst genomförs. En 
konsekvens kan bli att man begränsar 
ambitionsnivån och antalet träd något, jäm
fört med vad som annars kunde varit fallet. 

Illustrationsplanen innehåller trädplante
ringar även väster om bussgatan, samt i 
anslutning till cirkulationsplatsen vid Grö
neskogsvägen. 

Fastighetsreglering 

Planen förutsätter, som ovan nämnts, att 
mindre delar av Ardala 2:36, och eventuellt 
även 2: 12, överförs till kommunal mark. 
Läs mer om detta i genomförandebeskriv
nmgen. 
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Planens miljökonsekvenser 

Planen innebär att skolbusstrafiken på Id
rottsvägen och förbi daghemmet Gläntan 
försvinner. 

Om cirkulationsplatserna och de föreslagna 
trädplanteringarna genomförs innebär det 
en mycket kraftig miljöförbättring av infar
ten till Ardala. Några negativa miljökon
sekvenser bedöms planen inte ta. 

Några diskussionsfrågor 

Under samrådet har bl a följande frågor 
diskuterats. Miljö- och byggnadskontorets 
kommentarer till dessa är i kursiv stil. 
1. Det kan dröj a flera år innan cirkula

tionsplats byggs vid Idrottsvägen. 
Kommer bilburna föräldrar då även i 
fortsättningen att lämna och hämta barn 
på "fel" sida av Lidköpingsvägen? 
Risken finns, men minskar när den nu
varande buss fickan norr om skolan 
upplåts för bilangöring. Om problem 
ändå kvarstår finns tänkbara motåtgär
der såsom refug i Lidköpingsvägen, in
formationskampanjer, förbudsskyltning 
mm. 

2. Innebär det några nackdelar att vända på 
Idrottsvägen ? 
Riskerna bedöms som relativt små, ef 
tersom gatan är bred och ger gott ut
rymme för vändning. Men risker kan 
uppstå om någon t ex försöker köra 
förbi en bilist som just skall vända, eller 
om någon bilist backar. 

3. Kommer bussgatan att användas även 
av bilburna föräldrar? 
Risken bör vara relativt liten. Det kom
mer knappast att finnas plats för bilister 
samtidigt som skolbussarna kommer på 
morgonen eller på eftermiddagen. Om 
man ändå kör in där, kan man tvingas 
stanna intill bussgatans vänstra sida 
vilket gör att barnen måste korsa buss
gatan vilket vore mycket olämpligt. 
Förbudsskylt kommer att finnas. Om det 
visar sig nödvändigt, kan fysiska hinder 

anordnas som stoppar personbilar men 
inte bussar. 

4. Kommer bussgatan att användas av 
cyklister? 
A'ven denna risk bedöms liten eftersom 
cyklisternas mål är entnin norr om 
skolan. Relativt få kommer från söder. 
Eventuella problem kan motverkas med 
ny cykelväg väster om skolan. 

5. Finns risker med att blanda skolbusstra
fik med linjebusstrafik? 
Frågan har diskuterats, men riskerna 
har bedömts vara i stort sett obefintliga. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 15 maj och 
reviderad den 18 augusti 2000. Revide
ringens innebörd framgår av samrådsredo
görelsen. 

~~:3:" §ffJ!L 
stadsarki tekt planarkitekt 

MILJÖ & BYGG 



ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 
DEN 16 OKT08ER 2000 

Detaljplan fOr LAGA KRAFT DEN 15 NOVEMBER 2000 

Bussgata mm vid Ardalaskolan 
i Ardala tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planens huvudsyfte är den nya bussgatan 
vid Ardalaskolan. Därutöver innebär pla
nen bl a att cirkulationsplatser byggs i Lid
köpingsvägens korsningar med Grönes
kogsvägen och Lidköpingsvägen, att en 
angöringsficka byggs längs Lidköpingsvä
gens västra sida, att nuvarande busshåll
plats öster om Lidköpingsvägen läggs igen, 
att Stationsgatans utfart mot Lidköpings
vägen flyttas samt att handelsområdet syd
ost om skolan minskas. 

Planförfarande 

Planen hanteras med normalt förfarande 
vilket betyder att planarbetet sker i två 
steg, samrådsskede och utställningsskede. 
Ambitionen är att planen antas av kom
munfullmäktige i oktober eller november 
2000. 

Genomförandetid 

Genomfårandetiden, som regleras i be
stämmelserna, är fem år från den dag pla
nen vunnit laga kraft. 

Utbyggnadsordning 

Hela planen kommer med största sannolik
het inte att genomföras samtidigt. Högst 
prioritet har bussgatan, som byggs så snart 
som möjligt vilket bör betyda vintern 2000 
- 2001. Träden mot idrottsplatsen ingår i 
detta. Samtidigt med bussgatan behöver 
Stationsvägens utfart mot Lidköpingsvägen 
flyttas, för att trafiksituationen på Lidkö
pingsvägen skall bli godtagbar. 

De båda cirkulationsplatserna, angonngs
fickan, eventuell refug i Lidköpingsvägen 
samt övriga trädplanteringar och miljöför
bättringsåtgärder har inget direkt samband 
med bussgatan och måste inte genomföras 
samtidigt med denna. Cirkulationsplatserna 
måste inte heller byggas samtidigt med 
varandra. Däremot kan problem uppstå om 
angöringsfickan byggs utan att cirkula
tionsplatserna kommer till stånd, se plan
beskrivningen. 

Ansvars- & kostnadsfördelning 

Bussgata och nuvarande hållplats 
Kostnaderna för bussgatan har mycket pre
liminärt uppskattats till cirka 450.000 kro
nor. I detta ingår körytan (280.000) samt 
plattlagd vistelseyta för elever (170.000), 
men inte träd, bänkar, fållor, väderskydd 
etc. Kostnaden för en cirkulationsplats vid 
Idrottsvägen har uppskattats till cirka 
150.000:- kronor. Angöringsfickan bedöms 
kunna kosta cirka 100.000:- kronor, liksom 
igenläggning av nuvarande busshållplats 
öster om Lidköpingsvägen. 

Skara kommun har, genom tekniska konto
ret, huvudansvaret för att projektera och 
bygga bussgatan, liksom för att stänga nu
varande hållplats öster om Lidköpingsvä
gen. För åtgärderna finns 450.000 kronor 
reserverade i tekniska nämndens budget för 
år 2000. Budgeten för år 2001 kommer att 
behandlas under hösten. 

Cirkulationsplatser 
Cirkulationsplatsen i korsningen Lidkö
pingsvägen - Gröneskogsvägen förutsättes 
ingå i den planerade upprustningen och 
ombyggnaden av väg 2637 Ardala - Skara, 
och till större delen finansieras av vägver-
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ket. Ansvaret för sådan utsmyckning, 
plantering och belysning som inte har di
rekt samband med cirkulationsplatsens 
funktion kan komma att ligga på kommu
nen. En arbetsplan håller på att upprättas 
för detta projekt, fcif utställning under 
hösten. 

Vid underhandskontakter har vägverket 
sagt sig kunna acceptera en cirkulationplats 
i korsningen med Idrottsvägen, men knap
past bidra till kostnaderna. Utifrån det all
männa vägnätets intressen är både cirkula
tionsplatsen och angöringsfickan mycket 
lågprioriterade, om ens önskvärda. En cir
kulationsplats i korsningen med Grönes
kogsvägen är betydligt mer angelägen ur 
vägverkets perspektiv. Även korsningen 
med Äkerbärsvägen, dvs norra "entren" till 
Ardala, bedöms viktigare att bygga om till 
cirkulationsp lats än Idrottsvägen. 

Övriga miljöförbättringar 
Den föreslagna miljöförbättringen av infar
ten från E20 är ett långsiktigt mål, och åt
gärderna är f n inte finansierade i kommu
nens budget. Träden kan eventuellt ingå i 
de kommunala trädplanteringsinsatser som 
finansieras med särskilt konto. När plante
ring kommer att ske, beror i så fall på hur 
tekniska nämnden prioriterar åtgärden i 
förhållande till andra planteringsinsatser. 
De föreslagna vallarna måste finansieras på 
annat sätt. 

Fastighetsbildning mm 

Planen förutsätter att kvarters gränsen vid 
Ardala 2: 12 följer befintligt staket. Det 
råder viss oklarhet om var fastighetens 
gräns mot gatan ligger idag. Om gränsen 
ligger utanför staketet, som grundkartan 
visar, förutsätter planen att den del som 
ligger utanför staketet överförs till allmän 
plats. Gränsens exakta läge kommer att 
tolkas under utställningstiden. 

Viss justering kan behövas av gränsen till 
Ardala 2:20, men den är i så fall så margi-

nell att den förutsättes kunna ske i samråd 
med fastighetsägaren utan att fastighets
gränsen ändras. I detta avseende har planen 
ändrats, j ämfört med samrådsversionen 
som förutsatte att del av fastigheten togs i 
anspråk. 

Planen innebär att en mindre del av Ardala 
2:36 överförs till allmän plats dvs kommu
nal mark. 

Planen ger förutsättningar för att bilda egen 
fastighet för Ardalaskolan, dvs det område 
som på plankartan betecknats S. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 15 maj och 
reviderad den 18 augusti 2000. Revide
ringens innebörd framgår av sarurådsredo
görelsen. 

~~ /~R-Q«~ 
Osten Andr son Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 
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PLANKARTA 

DETALJPLAN FöR 

BUSSGATA MM VID ARDALASKOLAN 
I ARDALA TÄTORT, SKARA KOMMUN 
UPPRÄTTAD DEN 15 MAJ 2000 OCH REVIDERAD DEN 18 AUGUSTI 2000 

OSTEN ANDERSSON 
STADSARKITEKT 

Planbestämmelser 

ERIK WESTLIN 
PLANARKITEKT 

Följande göller inom omr6den med nedanstOende beteckningar. Dör beteckning soknas 
göller bestämmelsen inom hela planomr6det. Endast angiven anvöndning och utform
ning ör tillåten . 

GRÄNSBETECKNINGAR 

---- linje r itad 3 mm utanför plonomr6dets gräns. 

Anvöndningsgröns. 

Egenskapsgräns. 

MARKANVÄNDNING 

o. Allmän plats 

IGEN~FART I Genomfortstrofik. 

ILOKA~GATA I Lokaltrafik. 

IPARK= =::::J Anlagd park. 

ISKYD~ =::::J Omr6de som skyddar mor störning . 

b. Kvarter smark 

L = =::::J Hondel. 

E = =::::J Parkering 

IL: = =::::J Skolo. 

E = =::::J Bussgata. 

E = =::::J Idrott. 

UTFORMNING AV ALLM ÄN PLATS 

+000.0 

ge-väg 

Föreskriven höjd över noUplanet. 

GOng- och cykel t r afik. 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

Med P eller T 1 betecknad mark fOr inte bebyggas. 

[:::;:::;:;:;:;:?~:::;:::::;:;:::;:J Marken fOr inte bebyggas. .'. 
MARKENS ANORDNANDE 

9~--e--~~ Körbar utfart fOr inte anordnas. 

UTFORMNING, UTFöRANDE 

Utformning 

C:~~ Högsta byggnadshöjd j meter. 

I <$>~ Högsta totalhöjd i meter. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetiden slutar fem Or frOn den dog planen vunnit laga kraft. 

öVRIGT 

Grundkartan utgörs av utdrog ur Skara kommuns digitala primärkarta. 
Utdrag ur gällande detaljplan ing6r i planbeskrivningen . 

Antagen av kommunfullmäkt ige den 16 oktober 2000. 
Laga kraft den 15 november 2000. 

D1Z, 
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